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3° KAMER - 2 oktober 2006

GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - 
ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING ZONDER OPZEGGING - DRINGENDE REDEN - KENNISGEVING - 
OMSCHRIJVING - ANDERE GEGEVENS - DRAAGWIJDTE

  De dringende reden ter  verantwoording  van de afzetting  zonder  opzegging  van een 
ziekenhuisgeneesheer,  moet  in  de kennisgeving derwijze worden omschreven dat  de 
ontslagen ziekenhuisgeneesheer op de hoogte wordt gebracht van de feiten die hem ten  
laste worden gelegd en dat de rechter het ernstige karakter van de aangevoerde reden  
kan beoordelen en kan nagaan of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn als die  
welke  medegedeeld  werden  aan  de  ontslagen  geneesheer;  de  kennisgeving  mag 
evenwel worden aangevuld met verwijzing naar andere gegevens, voor zover het geheel  
de  mogelijkheid  biedt  met  zekerheid  en  nauwkeurigheid  de  motieven  die  aanleiding 
gaven tot het ontslag te beoordelen1. (Art. 125, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en 
negende lid, Ziekenhuiswet)

(C. T. ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE v.z.w.)

ARREST

(A.R. C.04.0596.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2004 
gewezen door het Hof van Beroep te Gent.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 30 augustus 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet,
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek,
- artikel 125 van de bij koninklijk besluit van 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op 

de ziekenhuizen,
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 houdende coördinatie van de 

wet op de ziekenhuizen.
Bestreden beslissing
Het Hof van Beroep te Gent, eerste kamer, verklaart in het bestreden arrest van 24 juni 

2004 het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, doet de bestreden beslissing teniet en op-
nieuw wijzende verklaart de oorspronkelijke vordering ontvankelijk doch ongegrond en 
veroordeelt de eiser tot betaling van de kosten in beide aanleggen.

1 Cass., 27 feb. 1987, AC., 1978, 757, eerste zaak; Cass., 24 maart 1980, AC., 1979-80, 912. 
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Na te hebben vastgesteld dat de eiser op 1 augustus 1975 als anesthesist was benoemd 
bij de verweerster en op 6 december 2000 werd ontslagen wegens dringende reden over-
eenkomstig artikel 125 van de Ziekenhuiswet van 7 augustus 1987, stelt het hof van be-
roep onder meer vast (arrest p. 3, nr. 4):

"De ontslagbrief van 6 december 2000 is wellicht niet erg logisch opgebouwd, doch bij 
correcte lezing kan men niet anders dan tot het besluit komen dat (de eiser) om twee rede-
nen werd ontslagen. Ten eerste wegens het medisch disfunctioneren van (de eiser) op 25 
november 2000, medegedeeld op 5 december 2000 aan de voorzitter van de raad van be-
heer bij schrijven van 4 december 2000.

De andere feiten, opgesomd in de ontslagbrief in verband met (...) het medisch disfunc-
tioneren worden louter vermeld om aan te tonen dat er in het verleden reeds diverse klach-
ten waren geweest, men reeds veel geduld en begrip had gehad. Het opnieuw disfunctio-
neren van (de eiser) op 25 november 2000, ondanks vroegere waarschuwingen, een reeds 
ondergane schorsing, was dan ook de eerste dringende reden. De feiten worden voldoende 
beschreven in de ontslagbrief.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het schrijven van dokter L.W., schrijven dat tij-
dens het onderhoud met (de eiser) op 6 december 2000 aan hem werd overgelegd ter le-
zing. Net als het schrijven van P. G. ((...) Campus St. Maarten) eveneens van 4 december 
2000.

Als tweede dringende reden wordt vermeld het zomaar afwezig blijven op woensdag 29 
november 2000, donderdag 30 november 2000 en vrijdag 1 december 2000, juist op het 
ogenblik dat er een cruciale wijziging op de functie anesthesie plaatsvond, gezien een col-
lega anesthesist van de campus St. Maarten op een andere campus de anesthesie diende te 
gaan doen, wat (de eiser) wist.

De vaststelling dat hij op 28 november 2000 overmatig wijn had gedronken op een 
symposium en op 30 november 2000 omstreeks 7 u 20 in de kliniek werd gezien, maakt 
de afwezigheid des te meer onaanvaardbaar.

Door de afwezigheid van (de eiser) liep het operatieschema op twee campussen in de 
war. Bepaalde geplande operaties konden niet doorgaan".

Wat deze feiten betreft, oordeelt het hof (van beroep) (arrest, p. 5, nr. 6, laatste alinea): 
"De door (de verweerster) opgegeven redenen zijn dus wel degelijk bewezen".

En vervolgens stelt het hof (van beroep) (arrest pp. 6 e.v., nrs. 7, 7.1. en 7.2.):
"7.
Rest de vraag of de feiten, die werden opgegeven en ook bewezen zijn, een ontslag om 

dringende redenen wettigen.
Het hof (van beroep) is van oordeel dat deze vraag positief dient beantwoord te worden. 
(...)
ln casu heeft (de eiser) zich schuldig gemaakt aan twee zwaarwichtige feiten, die elke 

verdere samenwerking tussen partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakten.
7.1. Medisch disfunctioneren
De feiten, die gebeurd zijn op 25 november 2000 en door dr. P.G., van de campus Sint 

Maarten, bij schrijven van 4 december 2000 gemeld werden aan de voorzitter van de be-
heerraad, zijn ernstige feiten. Het gaat om klachten, gemeld naar aanleiding van een door 
(de eiser) uitgevoerde anesthesie (zie stukken 2.1. en 2.3. dossier (verweerster)).

De minnelijke expertise zegt duidelijk:
'Er is een oorzakelijk verband tussen het therapeutisch ongeval, bij de epidurale anes-

thesie  op  25  november  2000  en  de  ernstige  neurogene  uitval  in  het  linker  onderste 
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lidmaat'.
Er wordt verder besloten tot een :
T. O. 100 pct. van 1 februari 2001 tot 9 augustus 2001
Gemiddeld 70 pct. van 10 augustus 2001 tot 2 oktober 2002
Consolidatiedatum 3 oktober 2002
Graad van blijvende invaliditeit 30 pct.
Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 30 pct.
-  een  orthopedisch  apparaat  voor  linker  onderbeen  en  voet  met  veer  en  aangepast 

schoeisel links (te vernieuwen)
- een paar onderbeensteunkousen (te vernieuwen)
- een wandelstok (niet vernieuwbaar)
- een rolstoel (niet vernieuwbaar) voor langere afstanden.
De persoon in kwestie was op het ogenblik van het gebeuren 51 jaar.
Dit medisch disfunctioneren is in casu des te zwaarder, nu (de eiser) in het verleden 

reeds herhaalde malen was gewaarschuwd en er hem in 1998 gezegd werd dat, indien er 
sprake zou zijn van een opnieuw disfunctioneren, er onmiddellijk ontslag zou volgen.

ln 1998 werd (de eiser) reeds tijdelijk geschorst voor een analoog voorval (vier maan-
den) -zie stukken 1.3., 1.4., 1.5, en 2.4. dossier (verweerster).

(De eiser) wordt dan ook niet gevolgd waar hij zijn eigen falen wil verdoezelen en alles 
wil afdoen als natrappen.

Gelet op de nieuwe ernstige klacht (brief P. G. en L. W.) is (de verweerster) terecht en 
correct sanctionerend opgetreden.

Dit opnieuw ernstig disfunctioneren maakt een dringende reden uit, die onmiddellijk 
ontslag wettigt.

De vaststelling dat (de eiser) nu goed functioneert in het U.Z. Gent maakt het bovenver-
melde niet ongedaan.

7.2. Afwezigheid gedurende drie dagen
Als anesthesist-intensivist zonder meer drie dagen afwezig blijven wanneer men dienst 

heeft is beneden alles.
(...)
7.3.
Het hof (van beroep) is dan ook van oordeel dat de twee redenen, vermeld onder de 

punten 7.1. en 7.2. een dringende reden vormen voor onmiddellijk ontslag, mede gelet op 
reeds vroeger genomen beslissingen en gedane ingebrekestellingen. (De eiser) heeft door 
zijn handelswijze elke verdere samenwerking onmogelijk gemaakt".

Het hof van beroep besluit dan ook (arrest p. 9, nr. 9):
"9.
Uit dit alles volgt dat (de eiser) conform de wettelijke bepalingen en terecht werd ont-

slagen wegens dringende reden.
Zijn oorspronkelijke vordering is dan ook ongegrond".
Grieven
Overeenkomstig artikel 125, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 7 augustus 

1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen mag afzetting om een dringende reden niet 
zonder advies van de Medische Raad, bedoeld in artikel 120, worden gegeven, wanneer 
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het feit ter rechtvaardiging ervan, sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de be-
heerder, bedoeld in artikel 11, die er zich op beroept.

Luidens het vijfde lid van dezelfde wetsbepaling kan alleen de dringende reden waar-
van  kennis  is  gegeven  binnen drie  werkdagen  na het  ontslag,  worden aangevoerd ter 
rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies van de Medische Raad werd inge-
wonnen.

De kennisgeving van de dringende reden geschiedt overeenkomstig het zesde, zevende 
en achtste lid, van dezelfde wetsbepaling op straffe van nietigheid hetzij bij ter post aan-
getekende brief,  hetzij  bij gerechtsdeurwaardersexploot,  hetzij  door afgifte van het ge-
schrift aan de betrokken ziekenhuisgeneesheer die het duplicaat van het bericht voor ont-
vangst tekent.

De beheerder die een dringende reden inroept moet, luidens het laatste lid van artikel 
125, het bewijs ervan leveren evenals van het feit dat hij de termijnen voorzien in het vier-
de en vijfde lid nageleefd heeft.

Het hof van beroep stelde te dezen vast dat de verweerster kennis kreeg van de feiten 
op 5 december 2000 en dat zij tot ontslag overging, met kennisgeving van de dringende 
reden, door overhandiging van het schrijven van 6 december 2000 aan de eiser, die teken-
de voor ontvangst.

Slechts de in deze brief vermelde reden tot afzetting kan worden in acht genomen bij de 
beoordeling van de regelmatigheid van de afzetting.

De dringende reden ter verantwoording van de afzetting zonder opzegging moet zoda-
nig worden uitgedrukt dat daardoor, enerzijds, de ontslagen ziekenhuisgeneesheer op de 
hoogte gebracht wordt van de hem verweten feiten en, anderzijds, de rechter het ernstig 
karakter kan beoordelen van de redenen aangevoerd in de brief en kan nagaan of ze de-
zelfde zijn als die welke voor hem worden ingeroepen.

De ontslagbrief van 6 december 2000 die aan de eiser werd afgegeven, luidde:
"Geachte dokter,
De Raad van Beheer van OLV-van Groeninghe heeft in zijn bijzondere vergadering van 

6 december 2000 om 12h, nadat de voorzitter kennis heeft genomen van de brief van dok-
ter  L.W. van 4 december 2000,  beslist  om, overeenkomstig  de Ziekenhuiswet  (artikel 
125,18°) en de algemene regeling (artikel III.9), ingevolge dringende reden uw overeen-
komst met het ziekenhuis te verbreken met ingang van 7 december 2000 op 07h30, omdat 
de voortzetting van de overeenkomst gedurende de normaal voorziene opzeggingstermijn 
onmogelijk is omwille van de veiligheid van de patiënten.

De beslissing wordt als volgt gemotiveerd:
- in 1995 werden door dokter P.D. diverse patiëntenklachten gemeld,
- in 1996 is er een incident geweest op de dienst spoedgevallen dat werd gevolgd door 

een beslissing van de raad van beheer (16 september 1996) waarbij een schriftelijke ver-
maning werd gegeven.

- in 1998 is er opnieuw sprake van klachten van ziekenhuisartsen. Dientengevolge be-
sliste de raad van beheer op 9 december 1998 een schorsing (...) van 4 maanden op te leg-
gen ingaande op 9 december 1999 en eindigend op 9 april 1999.

De anesthesisten, chirurgen, en het verplegend personeel van het operatiekwartier van 
campus St. Maarten stellen unaniem dat de veiligheid van de U toegetrouwde patiënten 
permanent in gevaar is.

In november 2000 werden opnieuw klachten gemeld naar aanleiding van een rachi-an-
esthesie  tijdens  een geplande  anesthesiologische  ingreep,  en  dit  naar  analogie  met  de 
klachten van 1998.
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Na de periode van de schorsing heeft u de gelegenheid gekregen om Uw professionele 
activiteiten te hernemen en werd U opnieuw ten volle opgenomen in de groep anesthesie.

Aanvankelijk verliep dit zonder noemenswaardige incidenten, doch vanaf medio 2000 
begon u opnieuw te disfunctioneren.

Dit uitte zich als volgt:
- tijdens diverse heelkundige ingrepen werd vastgesteld dat U sommige handelingen 

niet aankon (bv. sommige selectieve bronchiale intubaties, arteriële puncties, ...). In plaats 
van de daarbij de hulp in ter roepen van collegae, volhardde U obstinaat en wou u de in-
grepen persé autonoom verderzetten met nadelige gevolgen voor de patiënten en voor het 
optimaal functioneren van het operatiekwartier, collega's chirurgen en personeel.

- ten aanzien van de patiënten handelde U onzorgvuldig en nonchalant:
- Wanneer u werkzaam was op de dienst intensieve zorgen, en het verpleegkundig per-

soneel Uw hulp inriep antwoordde u dat ze 'maar hun plan moesten trekken'. Dit gebeurde 
laatst op 1 november 2000.

- Wanneer binnen de groep anesthesie van campus St. Maarten werd afgesproken om 
bepaalde technieken toe te passen die het comfort van de patiënt konden verbeteren (bv. 
caudaal blok bij kinderen), weigerde U deze toe te passen.

Op dinsdag 28 november 2000 was U aanwezig op een symposium in de Kulak. Daar 
werd door verschillende zienenhuisartsen vastgesteld dat U overmatig wijn dronk.

Op woensdag 29 november 2000 liet U telefonisch weten aan dokter M.D. dat U niet in 
de mogelijkheid was Uw professionele activiteiten aan te vangen, dit terwijl U vooraf wist 
dat Uw collega P. diezelfde dag voor het eerst in een andere campus, met name campus 
St. Niklaas, moest bijspringen voor het verrichten van anesthesie. Collega R.t belde dokter 
P. op in campus St. Niklaas met de vraag zo spoedig mogelijk terug te komen naar cam-
pus St. Maarten omdat aldaar de dringende aanwezigheid van een anesthesist op de dienst 
radiologie noodzakelijk was. Dokter P. was ten zeerste verwonderd dat U niet aanwezig 
was. Indien Uw afwezigheid om gegronde redenen kan verklaard worden, had U haar 
hiervan moeten op de hoogte brengen teneinde ervoor te zorgen dat de continuïteit van 
zorgen zou verzekerd zijn.

Op donderdag 30 november 2000 bent U niet komen opdagen in het ziekenhuis om Uw 
professionele activiteiten aan te vangen, dit niettegenstaande U om 7h20 door verschillen-
de personeelsleden bent gezien in het ziekenhuis. Op vrijdagmorgen 1 december 2000 
hebt U contact gehad met Dhr. R.Z. om te informeren naar Uw vergoeding als dienst-
hoofd intensieve zorgen.

Zondagmorgen 3 december 2000 telefoneerde U op 8h30 naar dokter P. met de melding 
dat U "opnieuw in Kortrijk was en dat U opnieuw de continuïteit zou helpen verzekeren 
vanaf maandag 4 december 2000".

Op 4 december 2000 heeft U zichzelf opgegeven om de anesthesie te doen bij de opera-
ties van dokter P.D. . Op deze datum was U van wacht. U diende dan ook, overeenkom-
stig de afspraken binnen de dienst anesthesie het langste en zwaarste operatieprogramma 
te volgen, in casu het operatieprogramma van dokter F.G. . Daarmee bracht U opnieuw, 
voor de zoveelste maal het programma van Uw collega's in het gedrang.

Net vóór de vergadering van de raad van beheer van 6 december 2000, overhandigde U 
aan directeur J.C. een attest van dokter L.I. van 29 november 2000, waarbij wordt geattes-
teerd dat U onbekwaam werd bevonden om arbeid te verrichten wegens ziekte. Terwijl U 
blijkbaar in het bezit was van dit attest, hebt U nagelaten dit attest te overhandigen aan 
hoofdgeneesheer, directie of collega. Op dit attest staat vermeld dat U werkonbekwaam 
was tot en met 1 december 2000. Teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren kon 
U dit meedelen op 29 november 2000, hetgeen niet is gebeurd. Dit bracht opnieuw de 
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goede werking van de dienst in het gedrang.
Op maandag 04 december 2000 vroeg U aan dokter D. of U de 3 dagen ongewettigd af-

wezigheid kon opnemen als verlof. Toen dokter D. U hierop negatief antwoord verschaf-
te, vroeg U: 'moet ik een briefje binnen te brengen?', wat erop wijst dat het attest geantida-
teerd is.

Rekening houdend met Uw vroeger herhaald disfunctioneren beslist de raad van be-
heer, nadat U werd gehoord om Uw reactie te geven op het schrijven van dokter L. W. 
van 4 december 2000, de overeenkomst te verbreken vanaf 7 december 2000 op 7h30.

Dit betekent dus dat U Uw functie als anesthesist - intensivist niet verder meer mag uit-
oefenen in het ziekenhuis OLV-van Groeninghe.

De continuïteit van de diensten anesthesie en IZ zal verzekerd worden door de groep 
anesthesie.

De raad van beheer heeft tevens beslist de procedure tot openstelling van een vacature 
voor de aanwerving van een anesthesist op te starten.

(...)".
Het hof van beroep oordeelde (arrest p. 3, punt 4) dat "bij correcte lezing men niet an-

ders dan tot het besluit (kan) komen dat (de eiser) om twee redenen dringend werd ontsla-
gen.

Ten eerste wegens het medisch disfunctioneren van (de eiser) op 25 november 2000, 
medegedeeld op 5 december 2000 aan de voorzitter van de raad van beheer bij schrijven 
van 4 december 2000.

(...)
Als tweede dringende reden wordt vermeld het zomaar afwezig blijven op woensdag 29 

november 2000, donderdag 30 november 2000 en vrijdag 1 december 2000, juist op het 
ogenblik dat er een cruciale wijziging op de functie anesthesie plaatsvond, gezien een col-
lega anesthesist van de campus St. Maarten op een andere campus de anesthesie diende te 
gaan doen, wat (de eiser) wist.

(...)".
Het  hof  van beroep bespreekt deze twee redenen tot  afzetting respectievelijk  onder 

randnummers 7.1. (medisch disfunctioneren) en 7.2. (afwezigheid gedurende drie dagen) 
van het arrest.

Het hof van beroep oordeelt dat "de twee redenen, vermeld onder de punten 7.1. en 7.2. 
een dringende reden vormen voor onmiddellijk ontslag, mede gelet op reeds vroeger ge-
nomen beslissingen en gedane ingebrekestellingen. (De eiser) heeft door zijn handelswij-
ze elke verdere samenwerking onmogelijk gemaakt".

"Aldus levert de gezamenlijke beoordeling van de twee tekortkomingen de dringende 
reden tot afzetting op, die bovendien overigens slechts ontstaat ingevolge de "reeds vroe-
ger genomen beslissingen en gedane ingebrekestellingen".

Met betrekking tot de, volgens het hof van beroep, eerste aan de eiser verweten tekort-
koming, te weten het zogenaamd "medisch disfunctioneren", maakte de ontslagbrief ge-
wag van:

- de brief van dokter L.W. van 4 december 2000;
- de melding van patiëntenklachten door dokter D. in 1995;
- een incident op de dienst spoedgevallen in 1996 dat leidde tot een schriftelijke verma-

ning;
- klachten van ziekenhuisartsen in 1998, die leidden tot een schorsing van 4 maanden;
- onbekwaamheid, onzorgvuldigheid en nonchalance vanaf medio 2000;
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- klachten inzake een rachi-anesthesie in november 2000.
Gelet op artikel 125, vierde lid, van de Ziekenhuiswet van 7 augustus 1987 kon, bij ont-

stentenis van advies van de Medische Raad, het ontslag slechts tussenkomen om redenen 
die op het ogenblik van het ontslag ten hoogste drie werkdagen bekend waren aan de be-
heerder van het ziekenhuis zodat de meeste van de hierboven vermelde feiten niet meer 
als dusdanig konden worden ingeroepen als "dringende reden" tot ontslag.

Ook het hof van beroep heeft de ontslagbrief aldus opgevat waar het met betrekking tot 
de omschrijving van de dringende reden stelde (arrest p. 3, punt 4) :

"Ten eerste wegens het medisch disfunctioneren van (de eiser) op 25 november 2000, 
medegedeeld op 5 december 2000 aan de voorzitter van de raad van beheer bij schrijven 
van 4 december 2000.

De andere feiten, opgesomd in de ontslagbrief in verband met (...) het medisch disfunc-
tioneren worden louter vermeld om aan te tonen dat er in het verleden reeds diverse klach-
ten waren geweest, men reeds veel geduld en begrip had gehad. Het opnieuw disfunctio-
neren van (de eiser) op 25 november 2000, ondanks vroegere waarschuwingen, een reeds 
ondergane schorsing, was dan ook de eerste dringende reden".

Met betrekking tot deze "eerste feiten" vervolgt het hof van beroep: "De feiten worden 
voldoende beschreven in de ontslagbrief.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het schrijven van dokter L.W., schrijven dat tij-
dens het onderhoud met (de eiser) op 6 december 2000 aan hem werd overgelegd ter le-
zing. Net als het schrijven van P.G. (... Campus St. Maarten) eveneens van 4 december 
2000".

Waar het hof van beroep aldus verwijst naar de brief van (...) P.G, moet worden vastge-
steld dat deze zelfs niet wordt vermeld in de ontslagbrief.

Waar het hof van beroep verwijst naar de brief van dokter W., moet worden vastgesteld 
dat deze weliswaar vermeld wordt in de ontslagbrief, doch zonder enige precisering no-
pens de inhoud ervan. Het hof van beroep stelt overigens zelf dat de eiser met de inhoud 
ervan (pas) werd geconfronteerd tijdens het onderhoud van 6 december 2000. Het hof 
(van beroep) stelt overigens dat "uit de overgelegde stukken (voldoende blijkt) dat (de ei-
ser) op 25 november 2000 een anesthesie slecht uitvoerde met ernstige gevolgen voor de 
patiënt" (arrest p. 5, punt 6, onderlijning toegevoegd).

In dat verband voerde de eiser in zijn syntheseberoepsbesluiten (p. 5, punt III.C.1) aan:
"(...) In hoofdorde wenst concluant op te merken dat (de verweerster) in (haar) aangete-

kend schijven enkel (verwees) naar de brief van Dr. L.W.
Noch tijdens het horen van concluant noch middels de ontslagbrief van concluant had 

deze kennis van de (concrete) inhoud van deze brief (terwijl (de verweerster) zich wel de 
moeite troost om feiten van jaren voordien uitvoerig te beschijven) dewelke klaarblijkelijk 
betrekking had op het medisch disfunctioneren van cliënt alsook de oorzaken hiervan.

De ontslagbrief moet de feiten beschrijven die constitutief zijn voor de dringende re-
den. Het is van groot belang dat deze voldoende duidelijk worden geformuleerd. Vaak 
wordt een ontslag om dringende reden als onrechtmatig beoordeeld, louter omdat de ken-
nisgeving onvoldoende nauwkeurig was.

Het is pas middels de besluiten en stukken van (de verweerster) dat concluant de in-
houd van de brief van L.W. kent".

Dit verweer werd nog herhaald op pagina's 12 en 13 (punt 16.6.2.2.1.), waar gesteld 
wordt:

"Vooreerst wenst concluant te wijzen op het feit dat in zijn ontslagbrief er enkel (...) 
verwezen wordt naar een brief van Dr. L.W. zonder evenwel vast te (stellen wat de inhoud 
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van deze brief was.
Dit is zonder meer bevreemdend aangezien (de verweerster) beweerde fouten - die ja-

ren geleden zouden hebben plaatsgevonden - in hoofde van (de eiser) wel uitvoerig be-
schrijft.

Om reden dat het medisch disfunctioneren - als bedoeld in het schrijven van Dr. L. W. - 
niet omschreven wordt, wordt een afbreuk gedaan aan de vereiste dat de feiten die ten 
grondslag van het ontslag liggen op voldoende duidelijke wijze wordt omschreven.

Dit was geenszins het geval. Het feit dat (de verweerster) middels haar besluiten in eer-
ste aanleg en haar beroepsbesluiten deze brief quasi integraal opneemt kan uiteraard geen 
rechtzetting betekenen.

De rechter mag alleen kennis nemen van de feiten die in het schrijven worden geëxpli-
citeerd. Elementen die niet in de ontslagbrief voorkomen, kunnen niet als dringende reden 
worden aangehouden".

Overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet dienen de rechterlijke be-
slissingen regelmatig met redenen te worden omkleed, wat onder meer inhoudt dat de 
rechter dient te antwoorden op alle relevante, regelmatig aan hem voorgelegde grieven en 
middelen van verweer.

Het hof van beroep laat na, met betrekking tot de eerste tekortkoming die als onderdeel 
van de dringende reden tot afzetting lastens de eiser bewezen werd verklaard, te antwoor-
den op het door de eiser regelmatig aangevoerde en pertinent verweermiddel luidens het-
welk de ontslagbrief geen enkele precisering bevat nopens eisers "medisch disfunctione-
ren" op 25 november 2000. Het hof van beroep schendt derhalve artikel 149 van de geco-
ördineerde Grondwet.

Gelet op de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek genieten geschre-
ven akten bewijskracht in die mate dat aan deze akten geen betekenis of draagwijdte kan 
worden toegekend die totaal onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Waar het hof van beroep, met betrekking tot de bedoelde eerste tekortkoming, oordeelt 
dat "de feiten voldoende (worden) beschreven in de ontslagbrief" (arrest p. 3, nr. 4, der-
tiende en veertiende regel), miskent het hof van beroep de bewijskracht van de brief van 6 
december 2000, uitgaande van de verweerster en gericht aan de eiser (vormend stuk 3 van 
de stukken die door de eiser aan het hof van beroep werden overgelegd), nu deze brief 
geen enkele precisering bevat nopens een eventuele tekortkoming op 25 november 2000.

Het hof van beroep schendt derhalve de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek.

In de mate dat de ontslagbrief van 6 december 2000 geen melding maakt van een brief 
van dokter G. en louter melding maakt van het bestaan van een brief van dokter W. van 4 
december 2000, zonder de inhoud ervan weer te geven of samen te vatten, kon dus niet 
worden teruggegrepen naar de in deze brieven eventueel opgenomen tekortkomingen of 
verwijten ter staving van de afzetting wegens dringende reden. Door dit wel te doen, en 
inzonderheid ter omschrijving van het verweten "medisch disfunctioneren", te verwijzen 
naar de brieven van dokters W. en G. en naar een minnelijke expertise, die niet nader wer-
den omschreven, samengevat of toegelicht in de ontslagbrief van 6 december 2000, kon 
het hof niet wettig oordelen dat de dringende reden ter kennis werd gebracht op de door 
de wet voorgeschreven wijze en eisers vordering in schadevergoeding niet wettig afwijzen 
en schendt het hof van beroep dienvolgens artikel 125, inzonderheid leden 4,5,6,7, 8 en 9 
van de bij koninklijk besluit van 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 
en artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 houdende coördinatie van de 
wet op de ziekenhuizen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Enig middel
(...)
7. Overeenkomstig artikel 125, vierde lid, van de Ziekenhuiswet, mag de afzet-

ting van een ziekenhuisgeneesheer om een dringende reden niet zonder het ad-
vies van de Medische Raad worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging 
ervan, sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de beheerder die er zich 
op beroept.

Volgens het vijfde lid van dezelfde wetsbepaling, kan alleen de dringende re-
den, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag, worden 
aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder dat het advies van de Me-
dische Raad werd ingewonnen.

De kennisgeving van de dringende reden, overeenkomstig het zesde, zevende 
en achtste lid van dezelfde wetsbepaling, geschiedt op straffe van nietigheid, het-
zij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, 
hetzij door afgifte van het geschrift aan de betrokken ziekenhuisgeneesheer die 
het duplicaat van dit geschrift voor ontvangst tekent.

Krachtens het negende lid van dezelfde wetsbepaling, dient bovendien de be-
heerder die een dringende reden inroept, hiervan het bewijs te leveren en moet 
hij bewijzen dat hij de termijnen voorzien in het vierde en vijfde lid geëerbiedigd 
heeft.

8. De dringende reden moet in de kennisgeving derwijze worden omschreven 
dat de ontslagen ziekenhuisgeneesheer op de hoogte wordt gebracht van de feiten 
die hem worden ten laste gelegd en dat de rechter het ernstige karakter van de 
aangevoerde reden kan beoordelen en kan nagaan of de voor hem ingeroepen re-
denen dezelfde zijn als die welke meegedeeld werden aan de ontslagen zieken-
huisgeneesheer.

De kennisgeving mag evenwel worden aangevuld met verwijzing naar andere 
gegevens, voor zover het geheel de mogelijkheid biedt met zekerheid en nauw-
keurigheid de motieven die aanleiding gaven tot het ontslag te beoordelen.

9. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerster pas kennis kreeg van de feiten op 5 december 2000, daar zij 

op deze datum een brief kreeg van dokter W. en van dokter G.,
- deze brieven, die beide dateren van 4 december 2000, betrekking hebben op 

het medisch disfunctioneren van de eiser,
- de verweerster op 6 december 2000 onmiddellijk een Raad van Beheer sa-

menriep, waar de feiten, die zij op 5 december vernomen had, meer bepaald het 
medisch disfunctioneren op 25 november 2000 en het afwezig zijn zonder reden, 
werden besproken en getoetst aan het standpunt van de eiser,

- nog diezelfde dag de ontslagbrief volgde, waarin uitdrukkelijk wordt verwe-
zen naar het schrijven van dokter W., schrijven dat tijdens het onderhoud met de 
eiser op 6 december 2000 hem werd voorgelegd ter lezing.

10. Gelet op de verwijzing in de ontslagbrief naar het schrijven van dokter W., 
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waarvan, blijkens de vaststellingen van het arrest, de inhoud werd ter kennis ge-
bracht van de eiser tijdens het onderhoud dat zijn ontslag voorafging, vermocht 
het arrest, zonder miskenning van artikel 125 van de Ziekenhuiswet, te oordelen 
dat de feiten met betrekking tot het medisch disfunctioneren van de eiser op 25 
november 2000 in de ontslagbrief voldoende werden beschreven en dat de drin-
gende reden ter kennis werd gebracht op de door de wet voorgeschreven wijze. 

11. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 oktober 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en Maes. 

Nr. 454

3° KAMER - 2 oktober 2006

AMBTENAAR — ALGEMEEN - BENOEMING - SOMMIGE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT - 
BENOEMENDE OVERHEID - BEVOEGDHEID

De toepasselijkheid van artikel 5, eerste lid van het K.B. van 2 oktober 1937, naar luid 
waarvan  rijksambtenaren  van  niveau  1  door  de  Koning  worden  benoemd,  wordt 
uitgesloten op de ambtenaren van de instellingen bedoeld in artikel  1,  §1, I,  van het 
Koninklijk  Besluit  van 8 januari 1973 (Artikelen 1 §1, I,10°1,  art.7, art.3 §1, eerste lid,  
eerste lid, art. 6, K.B. 8 januari 1973, tot vaststelling van het statuut van het personeel 
van  sommige  instellingen  van  openbaar  nut  en  Art.  5,  eerste  lid,  K.B.  2  okt.  1937 
houdende statuut van het Rijkspersoneel)2.

(S. T. R.I.Z.I.V.)

ARREST

(A.R. C.05.0439.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 30 augustus 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Artikel. 1, §1, I, 10°, K.B. 8 jan. 1973, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij K.B. 5 sept. 
2002
2 Art. 5, eerste lid, K.B. 2 okt. 1937, zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij K.B. van 15 maart 
1993. 
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 43, §6, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de ta-

len in bestuurszaken, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 22 juli 1993;
- de artikelen 1, zoals van toepassing vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 

mei 1995, 9, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 29 december 1990, 11 en 
18, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 29 december 1990, van de wet van 
25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale ze-
kerheid en sociale voorzorg;

- artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het sta-
tuut van het rijkspersoneel, zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit 
van 15 maart 1993;

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 6 en 7, van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betref-
fende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten;

- de artikelen 1, §1, I, 10°, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij koninklijk be-
sluit van 5 september 2002, 2, 3, §1, eerste lid, en 10, 5 en 6, van het koninklijk besluit  
van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instel-
lingen van openbaar nut.

Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 1 maart 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel, het 

arrest van 25 mei 2004 verder uitwerkend, verweerders hoger beroep gegrond en vernie-
tigt de bestreden beslissingen in de mate dat zij werden aangevochten, behoudens daar 
waar de gerechtskosten werden begroot, verklaart  eisers vordering ongegrond en wijst 
hem ervan af en veroordeelt hem tot de kosten van beide aanleggen, na te hebben overwo-
gen:

"Het koninklijk besluit van 8 januari 1973 van vaststelling van het statuut van het per-
soneel van sommige instellingen van openbaar nut (HS., 23 februari 1973; err., Belgisch 
Staatsblad van 22 maart 1973) bepaalt in artikel 1, §1, 1, 10°, dat het Nationaal Pensioen-
fonds voor Mijnwerkers onderworpen is aan het statuut bij dit besluit geregeld. Artikel 3, 
§1, 1°, stelt het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijks-
personeel toepasselijk op het personeel van deze instellingen. Artikel 5, eerste lid van dit 
laatste koninklijk besluit bepaalt dat de ambtenaren van niveau 1 door de Koning worden 
benoemd. Artikel 43, §6, wijkt niet af van de bevoegdheidsregels voor de benoemingen 
bij het toevoegen van een tweetalig adjunct aan een eentalige chef, en S. toont niet aan dat 
het statuut van de ambtenaren van het Fonds een andere regeling voorziet die ondanks ar-
tikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 toepassing zou dienen te 
krijgen.

De bij  koninklijk besluit  van 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de be-
roeps-ziekten zijn (waren) niet toepasselijk op het Fonds, zodat het arrest van de Raad van 
State van 30 maart 1998 uitspraak deed over een aanstelling die volgens andere regels en 
bevoegdheden diende te gebeuren, en dus niet naar 'analogie' kan gevolgd worden. V. D. 
G. werd wel degelijk bij koninklijk besluit van 1 december 1988 bekleed met de graad 
van adjunct-administrateur-generaal en aangewezen als tweetalig adjunct, en dit was niet 
louter een 'bekrachtiging' van een eerdere beslissing van de beheerscomité zoals S. voor-
houdt.
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De briefwisseling waarop S. zich beroept houdt geenszins een erkenning van verant-
woordelijkheid in, noch een impliciete erkenning dat de benoeming door het beheerscomi-
té moest gebeuren. Een leidinggevend ambtenaar kan overigens de regels die gelden voor 
een benoeming, aanstelling of aanwijzing niet wijzigen.

Niet het Fonds, doch de Koning diende tot de benoeming over te gaan.
Het Fonds heeft bij monde van zijn administrateur-generaal de ministers van Sociale 

zaken en van het Openbaar Ambt in kennis gesteld van de concrete situatie van de taalka-
ders in de instelling en aldus de ministers in kennis gesteld van de omstandigheden die 
eventueel een initiatief tot  benoeming of aanwijzing door deze ministers  noodzakelijk 
maakten. Uit niets blijkt dat er nalatigheid was van het Fonds, of zijn organen, die een be-
noeming in de weg zou hebben gestaan, terwijl het niet zelf tot de aanwijzing kon over-
gaan.

De aansprakelijkheid volgend uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek veronderstelt een eigen fout van de debiteur van de plicht tot schadeloosstelling, of 
een fout van degene waarvoor men moet instaan (artikel 1384, tweede, derde en vierde lid 
van het Burgerlijk Wetboek). Een vrijwaringsvordering houdt in dat degene die een derde 
ter vrijwaring roept, zelf gehouden is ten aanzien van de eiser. Dit is te dezen niet het ge-
val.

S. bewijst geen fout van het Fonds of iemand waarvoor het moest instaan die in causaal 
verband staat met de schade waarvan S. herstel vordert. Het hoger beroep is gegrond.

De kosten van de procedure dienen ten laste gelegd te worden van de partij die in het 
ongelijk is gesteld: artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1, §1, I, 10°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststel-

ling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, zoals 
van toepassing vóór zijn opheffing bij koninklijk besluit van 5 september 2002, was voor-
noemd koninklijk besluit onder meer van toepassing op het Nationaal Pensioenfonds voor 
mijnwerkers.

In artikel 2 wordt gepreciseerd dat voor de toepassing van dit besluit dient te worden 
verstaan onder "instelling" elk van de instellingen bedoeld in artikel 1 en onder "benoe-
mende overheid" de overheid aan wie de bevoegdheid tot benoemen uitdrukkelijk ver-
leend is door de wet of door het organiek reglement; is die overheid niet aangewezen door 
de wet of door het organiek reglement. Dan wordt die bevoegdheid uitgeoefend door de 
minister onder wie de instelling ressorteert.

Artikel 3, §1, eerste lid, van voornoemd besluit bepaalt dat, onverminderd de door de 
wet vastgestelde statuutbepalingen, de volgende besluiten, zoals zij gewijzigd zijn, toe-
passing vinden op de ambtenaren van de instellingen, onder voorbehoud van de in dit be-
sluit neergelegde nadere regelen: 1°, koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het 
statuut van het rijkspersoneel.

In artikel 5 van voornoemd koninklijk besluit wordt gepreciseerd dat voor de toepas-
sing op de ambtenaren de regelen vermeld in artikel 3, §1, aangepast worden zoals wordt 
bepaald in de artikelen 6 tot 51 van dit besluit.

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 bepaalt aldus uitdrukkelijk onder 
de hoofding "nadere regelen voor toepassing van het koninklijk besluit  van 2 oktober 
1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel" dat artikel 5 niet van toepassing is op 
de ambtenaren van de instellingen. Bedoeld wordt artikel 5 van het koninklijk besluit van 
2 oktober 1937.
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Bij voornoemd artikel wordt dan ook de toepasselijkheid van artikel 5, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, 
naar luid waarvan rijksambtenaren van niveau 1 door de Koning worden benoemd, op de 
ambtenaren van de instellingen, bedoeld in artikel 1, §1, I, van het koninklijk besluit van 8 
januari 1973, uitgesloten.

Terzake gelden derhalve de specifieke regels die van toepassing zijn op het personeel 
van de kwestieuze instelling van openbaar nut, inzonderheid de bepalingen van de wet 
van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor socia-
le zekerheid en sociale voorzorg.

Besluit
Uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep bij het bestreden arrest niet wettig kon 

besluiten tot de toepasselijkheid van artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 
oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, zoals van toepassing vóór zijn 
wijziging bij koninklijk besluit van 15 maart 1993 (schending van de artikelen 1, §1, I, 
10°, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij koninklijk besluit van 5 september 2002, 
2, 3, §1, eerste lid, en 1 °, 5 en 6, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststel-
ling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en 5, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het 
rijkspersoneel,  zoals  van  toepassing  vóór  zijn  wijziging  bij  koninklijk  besluit  van  15 
maart 1993).

Tweede onderdeel
1. Artikel 43, §6, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken bepaalt dat, wanneer de chef van een afdeling eentalig is hem met 
het oog op de eenheid in de rechtspraak een tweetalig adjunct wordt toegevoegd. De ad-
junct mag niet tot dezelfde rol behoren. Hij wordt vooraf met dezelfde of de onmiddellijk 
lagere rang bekleed.

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing 
van tweetalige adjuncten in de centrale diensten wordt voorts gepreciseerd dat in de cen-
trale diensten de bij artikel 43, §6, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurs-
zaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, bedoelde chef van de afdeling alleen de hoge amb-
tenaar is die, ten aanzien van de overheid waaronder hij ressorteert, rechtstreeks verant-
woordelijk is voor de eenheid in de administratieve rechtspraak. Indien de tweetaligheid 
van de chef niet bewezen is aan de hand van de bij artikel 43, §3, derde lid, van bovenver-
melde wetten voorgeschreven bewijzen, wordt hem een tweetalig adjunct toegevoegd, on-
der de bij dit besluit gestelde voorwaarden en na oproep tot de kandidaten.

Uit  voorgaande bepalingen volgt dat de aanwijzing van een tweetalig taaladjunct in 
centrale diensten, zoals destijds het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, een ver-
plichting is wanneer de chef van de afdeling eentalig is. Aan die verplichting moet boven-
dien op permanente wijze worden voldaan.

2. Uit artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwij-
zing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten blijkt dat wanneer hij niet titularis is 
van de graad, die in de afdeling onmiddellijk lager ligt dan die van de chef, de adjunct met 
die graad wordt bekleed. Deze wordt bepaald zonder rekening te houden met de gelijkstel-
lingen die geschieden op grond van artikel 43, §3, vierde lid, van de gecoördineerde wet-
ten. Wanneer hij titularis is van een graad die overeenstemt met de graad die onmiddellijk 
lager ligt dan die van de chef, wordt de adjunct met dezelfde graad als die van de chef be-
kleed.

Het artikel vervolgt dat de adjunct, op wie het eerste lid is toegepast, dezelfde graad be-
kleedt als die van de chef wanneer hij aangewezen wordt om in het kader een betrekking 
in te nemen die overeenkomt met de graad die onmiddellijk lager ligt dan die van de chef 
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en verder de functie van tweetalig adjunct blijft waarnemen.
Luidens artikel 4, tweede lid, geschiedt de bij artikel 3 van dit besluit bepaalde graad-

verlening in overtal, terwijl in het vierde lid wordt gepreciseerd dat de in overtal met een 
hogere graad beklede ambtenaar in die toestand blijft tot dat hij overeenkomstig de bepa-
lingen die de statutaire hiërarchie regelen, geroepen is om een met zijn graad overeenko-
mende organieke betrekking in te nemen, onverminderd de toepassing van artikel 3, derde 
lid. Ondertussen blokkeert hij in het kader de betrekking, die hij, zo hij niet met een hoge-
re graad was bekleed, inneemt of zou ingenomen hebben. Ten opzichte van de bevorde-
ringen, de veranderingen in graad en de overplaatsing in het organiek kader, blijft zijn toe-
stand die welke normaal verbonden is aan de met de geblokkeerde betrekking overeenko-
mende graad.

In deze bepalingen wordt nergens gepreciseerd dat deze benoeming door de Koning 
zou dienen te geschieden.

3. Uit artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het sta-
tuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut volgt, zoals aangehaald 
in het eerste onderdeel, dat artikel 5 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 hou-
dende het statuut van het rijkspersoneel, naar luid waarvan de Koning de ambtenaren van 
niveau 1 benoemt, niet van toepassing is.

Desbetreffend golden bijgevolg de regels, zoals uitgewerkt in de wet van 25 april 1963 
betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en so-
ciale voorzorg.

Naar luid van artikel 9 van voornoemde wet, die blijkens artikel 1 van toepassing was 
op het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, benoemt de Koning de persoon die be-
last is met het dagelijks beheer van de instelling en zijn eventuele adjunct.

Artikel 18 van voornoemde wet preciseert voorts dat met uitzondering van de persoon 
belast met het dagelijks beheer en eventueel van zijn adjunct, het personeel door het be-
heerscomité wordt benoemd, bevorderd en ontslagen, overeenkomstig de regelen van het 
statuut van het personeel.

Behoudens de hierboven aangehaalde personen werden alle andere personeelsleden be-
noemd door het beheerscomité.

4. Uit artikel 11 van voornoemde wet van 25 april 1963 volgt dat met de adjunct, waar-
van sprake in artikel 9, wordt bedoeld de adjunct van de met het dagelijks beheer belaste 
persoon die deze bijstaat voor de uitvoering van alle hem opgedragen taken. Hij woont 
eveneens de vergaderingen van het beheerscomité bij. Ingeval de met het dagelijks beheer 
belaste persoon verhinderd is, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door zijn adjunct 
of, bij diens ontstentenis, door een personeelslid van de instelling, dat door het beheersco-
mité aangewezen wordt.

Van de functie van adjunct, waarvan sprake in voornoemde wet, moet worden onder-
scheiden de taaladjunct, waarvan sprake in artikel 43, §6, van de op 18 juli 1966 gecoördi-
neerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Blijkens artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 1966 staat de adjunct, zo-
als bedoeld in artikel 43, §6, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, de chef terzijde bij de afdoening van de zaken behandeld in de 
taal die laatstgenoemde niet kent. Hij neemt kennis van alle andere zaken, waarin de een-
heid van rechtspraak in het gedrang kan komen. Artikel 7 preciseert voorts dat de betrek-
kingen tussen de chef en de ambtenaren wier taal hij niet kent, geschieden door bemidde-
ling van de adjunct.

Anders dan de adjunct van de met het dagelijks beheer belaste persoon, waarvan sprake 
in de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut 
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voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, staat de taaladjunct, die bovendien blijkens ar-
tikel 4 van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van 
tweetalige adjuncten in overtal wordt benoemd, de met het dagelijks beheer belaste per-
soon niet bij voor de uitvoering van alle hem opgedragen taken of oefent hij diens be-
voegdheden niet uit bij diens verhindering, doch bestaat zijn opdracht in het verlenen van 
bijstand bij de afhandeling van de zaken in de andere taal en de kennisneming van alle za-
ken waarin de eenheid van de rechtspraak in het gedrang kan komen.

Bij gebreke van afwijkende bepaling terzake in de wet van 25 april 1963 kwam het zo-
doende aan het beheerscomité van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers toe om 
een taaladjunct te benoemen.

Besluit
Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig besluiten dat in de gegeven omstandighe-

den niet het Fonds, doch de Koning tot de benoeming van de taaladjunct diende over te 
gaan (schending van de artikelen 43, §6, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet 
van 22 juli 1993, 1, zoals van toepassing vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 
mei 1995, 9, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 29 december 1990, 11 en 
18, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 29 december 1990, van de wet van 
25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale ze-
kerheid en sociale voorzorg, 1, §1, I, 10°, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij ko-
ninklijk besluit van 5 september 2002, 2, 3, §1, eerste lid, en 1°, 5 en 6, van het koninklijk 
besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige 
instellingen van openbaar nut, 1, 2, 3, 4, 6 en 7, van het koninklijk besluit van 30 novem-
ber 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in  de centrale diensten). 
Derhalve kon het hof van beroep niet wettig het bestaan van iedere fout in hoofde van de 
rechtsvoorganger van de verweerder uitsluiten (schending van artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Het onderdeel zelf
7. Krachtens artikel 1, §1, I, 10°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 

tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van 
openbaar nut, zoals te dezen van toepassing, zijn de ambtenaren van het Natio-
naal Pensioenfonds voor mijnwerkers onderworpen aan dit besluit.

Krachtens artikel 2 dient voor de toepassing van dit besluit te worden verstaan 
onder "instelling" elk van de instellingen bedoeld in artikel 1 en onder "benoe-
mende overheid" de overheid aan wie de bevoegdheid tot benoemen uitdrukke-
lijk verleend is door de wet of door het organiek reglement en, bij afwezigheid 
van dergelijke aanwijzing, de minister onder wie de instelling ressorteert.

Artikel 3, §1, eerste lid, bepaalt dat, onverminderd de door de wet vastgestelde 
statuutbepalingen,  de  volgende  besluiten,  zoals  zij  gewijzigd  zijn,  toepassing 
vinden op de ambtenaren van de instellingen, onder voorbehoud van de in dit be-
sluit neergelegde nadere regelen: 1° koninklijk besluit van 2 oktober 1937 hou-
dende het statuut van het rijkspersoneel.
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Artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 bepaalt dat voor de toe-
passing op de ambtenaren de regelen vermeld in artikel 3, §1, aangepast worden 
zoals wordt bepaald in de artikelen 6 tot 51 van dit besluit.

Onder hoofdstuk II "Nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk be-
sluit van 2 oktober 1937" bepaalt artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 janua-
ri 1973 dat artikel 5 van het koninklijk besluit  van 2 oktober 1937 naar luid 
waarvan rijksambtenaren van niveau 1 door de Koning worden benoemd, niet 
van toepassing is op de ambtenaren van de instellingen.

8. De appelrechters konden aldus niet zonder schending van de aangewezen 
bepalingen besluiten tot de toepasselijkheid van artikel 5, eerste lid, van het ko-
ninklijk besluit van 2 oktober 1937.

9. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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 Antwerpen.

2 oktober 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte. 

Nr. 455

2° KAMER - 3 oktober 2006

1º STRAF — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT FINANCIERING VAN HET SLACHTOFFERFONDS - AARD - 
GEVOLGEN

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT FINANCIERING VAN 
HET SLACHTOFFERFONDS - AARD - GEVOLGEN

1º en 2° De verplichting om een bedrag te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van  
het  Slachtofferfonds,  die  de  rechter  moet  opleggen  bij  iedere  veroordeling  tot  een  
criminele of  correctionele hoofdstraf  heeft  een eigen aard en is  geen straf  zodat  die  
bijdrage  moet  worden  opgelegd  zoals  bepaald  op  de  dag  van  de  veroordeling  en 
ongeacht de datum waarop het bestrafte misdrijf werd gepleegd1.  (Art. 29, Wet 1 aug. 
1985)

(V.)

ARREST

1 Cass., 29 nov. 2005, AR P.05.0714.N, nr 633.
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(A.R. P.06.0337.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Gent, van 10 januari 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
7.  Het  middel  voert  aan  dat  de  bijdrage  tot  financiering  van het  bijzonder 

Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occa-
sionele redders (hierna "Slachtofferfonds") een straf is zodat wegens het principe 
van de niet-retroactivitieit van de zwaardere strafwet de appelrechters de eiseres 
slechts konden veroordelen tot de bijdrage van 10 euro, zoals bepaald op het 
ogenblik van de feiten, en niet tot de hogere bijdrage van 25 euro, zoals inmid-
dels bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2005 tot wij-
ziging van het artikel 29, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen.

8. De verplichting om een bedrag te betalen bij wijze van bijdrage tot financie-
ring van het Slachtofferfonds, die de rechter moet opleggen bij iedere veroorde-
ling tot een criminele of correctionele hoofdstraf, heeft een eigen aard en is geen 
straf. De bijdrage moet worden opgelegd ongeacht de datum waarop de bewezen 
verklaarde feiten zijn gepleegd.

9. Volgens artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en an-
dere bepalingen is het bedrag van de door de rechter bij iedere veroordeling tot 
een criminele of correctionele hoofdstraf verplicht uit te spreken bijdrage aan het 
Slachtofferfonds, onderworpen aan de verhoging in de wet van 5 maart 1952 be-
treffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. Artikel 36 van de wet 
van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveilig-
heid heeft de opdeciemen waarmee de bijdrage dient te worden verhoogd, be-
paald op 45.

Het feit dat de bijdrage verhoogd wordt met opdeciemen doet aan de eigen 
aard van de bijdrage geen afbreuk.

10. Uit het feit dat deze bijdrage geen straf is, volgt dat artikel 2 Strafwetboek, 
noch artikel 7 EVRM op die bijdrage toepasselijk is, zodat ze moet worden op-
gelegd zoals bepaald op de dag van de veroordeling, ongeacht de datum waarop 
het bestrafte misdrijf werd gepleegd, en moet worden verhoogd met de opdecie-
men die op die dag van kracht zijn, dit is te dezen met 45 deciemen ingevolge ar-
tikel 36 van voornoemde wet van 7 februari 2003. 

Het middel faalt naar recht.
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Verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof
11. De eiseres verzoekt in ondergeschikte orde het Hof de volgende prejudicië-

le vraag aan het Arbitragehof te stellen:
"Schendt artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fis-

cale en andere bepalingen, de artikelen 10, 11, 14, van de Grondwet en artikel 7 
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, in zoverre het de Koning (uitvoerende macht) machtigt 
om de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke ge-
welddaden en aan de occasionele redders onbeperkt te verhogen?"

12. De vraag gaat uit van de onjuiste juridische onderstelling dat de bijdrage 
tot financiering van het Slachtofferfonds een straf is zodat er geen aanleiding is 
deze vraag te stellen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-ge-
neraal – Advocaten: mrs. I. Rogiers, Dendermonde en S. Sroka, Brussel. 

Nr. 456

2° KAMER - 3 oktober 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VEROORDELING - 
VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET - TOEPASSING - GEVOLG

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
VEROORDELING - VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET - TOEPASSING - 
GEVOLG

1º  en 2°  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatiemiddel  dat  enkel  het  toepasselijke  wetsartikel  
betreft dat een feit bestraft, nu het voorschrift van artikel 411 Wetboek van Strafvordering 
dat bepaalt dat wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door  
de op de misdaad toepasselijke wet, niemand vernietiging van het arrest kan vorderen  
onder voorgeven dat bij  de vermelding van de tekst van de wet een vergissing werd  
begaan, van algemene toepassing is en ook geldt voor wanbedrijven1. (Artt. 411 en 414, 
Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN T. H.)

1 Cass., 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, nr 268.
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ARREST

(A.R. P.06.0476.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 27 februari 2006.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De verweerder  werd  ingevolge  een  beschikking  van  de  raadkamer  van  de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven van 28 januari 2005 naar de Politie-
rechtbank van Leuven verwezen uit hoofde van een inbreuk op artikel 420bis 
Strafwetboek (telastlegging A) en inbreuken op de Wegverkeerswet en het Weg-
verkeersreglement (telastleggingen B tot en met F) wegens feiten die zich heb-
ben voorgedaan op 2 april 2004.

Bij vonnis van de Politierechtbank te Leuven van 5 september 2005 werd de 
verweerder voor deze vermengde telastleggingen tot een geldboete veroordeeld. 
Tevens werd hem een rijverbod opgelegd waarbij het herstel in het recht tot stu-
ren afhankelijk wordt gemaakt van het slagen in een theoretisch, praktisch, me-
disch en psychologisch onderzoek.

Het bestreden vonnis heromschreef het feit van de telastlegging A in een in-
breuk op artikel 420 Strafwetboek. Voor het overige werd de verweerder wegens 
de heromschreven telastlegging A en alle andere telastleggingen samen tot een 
gevangenisstraf met uitstel en een geldboete veroordeeld. Tevens werden het uit-
gesproken rijverbod en de opgelegde onderzoeken bevestigd.

III. BEOORDELING
Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters ten onrechte het feit van de telast-

legging A (artikel 420bis Strafwetboek) hebben heromschreven in een inbreuk 
op artikel 420 Strafwetboek en dat zij ten gevolge van het bewezen verklaren van 
de telastlegging A, zoals heromschreven, bij gebrek aan contraventionalisatie on-
bevoegd waren hierover te oordelen.

2. Het middel betreft enkel het toepasselijke wetsartikel dat dit feit bestraft, na-
melijk artikel 420bis Strafwetboek, ingevoegd bij wet van 7 februari 2003, in 
werking getreden op 1 maart 2004, in plaats van artikel 420 Strafwetboek, zoals 
aangevuld bij de wet van 20 juli 2005, slechts in werking getreden op 31 maart 
2006. In beide gevallen is de straf een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar 
en een geldboete van 50 euro tot 1.000 euro.

3. De raadkamer heeft de eiser naar de politierechtbank verwezen onder meer 
om als weggebruiker door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg een verkeers-
ongeval te hebben veroorzaakt dat slagen en verwondingen aan een bepaald per-
soon tot gevolg heeft. Het bestreden vonnis veroordeelt hem voor dergelijk feit 
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met al die vermelde bestanddelen. 
4. Daar naar de vaststellingen van het bestreden vonnis het feit plaats had op 2 

april 2004, valt het nog onder de vroegere omschrijving van artikel 420bis Straf-
wetboek en niet onder het nieuwe aangevulde artikel 420 Strafwetboek.

5. Artikel 411 Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat wanneer de 
uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op de misdaad 
toepasselijk wet, niemand vernietiging van het arrest kan vorderen, onder voor-
geven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing werd begaan. 
Dit voorschrift is van algemene toepassing en geldt dus ook voor wanbedrijven.

Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

3 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-ge-
neraal. 

Nr. 457

2° KAMER - 3 oktober 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - GEEN HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE  - STRAFVERZWARING - GEVOLG

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - STRAFVERZWARING IN 
HOGER BEROEP - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEPERKTE 
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGING WEGENS ONWETTIGE 
STRAFVERZWARING IN HOGER BEROEP - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Wanneer de toestand van een veroordeelde in hoger beroep wordt verzwaard  
ofschoon het openbaar ministerie niet in hoger beroep was gekomen, vernietigt het Hof  
zonder  verwijzing  de  bestreden  beslissing  in  zoverre  de  door  de  eerste  rechter  
uitgesproken straf werd verzwaard1. (Artt. 202 en 203, Sv.)

1 Zie:  Penaal  cassatieberoep  van  nu  en  straks:  enkele  denkrichtingen  voor  de  toekomst,  Rede 
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(D.)

ARREST

(A.R. P.06.0735.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brugge van 14 april 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel 
1. De appelrechters verklaren de eiser schuldig aan een inbreuk op artikel 8.3, 

lid 2, Wegverkeersreglement (telastlegging B), namelijk niet steeds in staat te 
zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in 
de hand te hebben. Zij motiveren deze schuldigverklaring met de vaststelling dat 
de eiser toegeeft dat hij permanent de beurskoersen opvolgt op het door hem be-
schreven toestel.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
2. De eerste rechter verklaarde de eiser schuldig aan de telastleggingen A (arti-

kel 8.4 Wegverkeerreglement) en B (artikel 8.3, lid 2 Wegverkeersreglement) en 
veroordeelde hem wegens deze vermengde feiten tot een geldboete van 50 euro, 
verhoogd met 45 opdeciemen, of een vervangend rijverbod van 8 dagen. De ten-
uitvoerlegging van een gedeelte van 25 euro van de geldboete en het vervangend 
rijverbod werd uitgesteld gedurende drie jaar.

3. Tegen dit vonnis heeft enkel de eiser hoger beroep ingesteld.
4. Het bestreden vonnis verklaart de telastlegging A niet bewezen. Wegens het 

feit van de telastlegging B veroordeelt het de eiser tot een geldboete van 50 euro, 
verhoogd met 45 opdeciemen, of een vervangend rijverbod van 10 dagen. De 
tenuitvoerlegging van een gedeelte van 25 euro van de geldboete en van 5 dagen 
van het vervangend rijverbod wordt uitgesteld gedurende drie jaar.

5. Door de toestand van de eiser te verzwaren ofschoon het openbaar ministe-
rie niet in hoger beroep was gekomen, hebben de appelrechters de artikelen 202 
en 203 Wetboek van Strafvordering geschonden.

Het middel is gegrond. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De onwettigheid van de straf of van de motivering ervan tast de wettigheid 

uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 september 2005, nrs 57 e.v.,  R.W., 
2006, 761 (778).
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van de schuldigverklaring niet aan.
7. Wat de schuldigverklaring betreft zijn de substantiële of op straffe van nie-

tigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing over-
eenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de door de eerste rechter uitge-

sproken straf verzwaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

de overige helft daarvan ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing. 

3 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-ge-
neraal – Advocaat: mr. J.-J. Gernay, Gent.

Nr. 458

2° KAMER - 3 oktober 2006

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
TOEPASSING

Geen observatie als bedoeld in artikel 47sexies, Wetboek van Strafvordering is het feit dat  
een  politieambtenaar  bij  de  eigenaar  van  het  pand,  bewoond  door  een  verdachte,  
inlichtingen over deze laatste inwint. 

(E.)

ARREST

(A.R. P.06.0919.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 14 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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1. Krachtens artikel 47sexies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is ob-
servatie in de zin van dit wetboek het stelselmatig waarnemen door een politie-
ambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van 
bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen. 

Overeenkomstig artikel 47sexies, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
is een stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek onder meer een observa-
tie van meer dan vijf opeenvolgende dagen of van vijf niet-opeenvolgende dagen 
gespreid over een periode van een maand. 

2. Het feit dat een politieambtenaar bij de eigenaar van het pand, bewoond 
door een verdachte, inlichtingen over deze laatste inwint, is niet het waarnemen 
van personen, zaken, plaatsen of gebeurtenissen en is bijgevolg geen observatie 
als bedoeld in de voormelde wetsbepaling. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht.

3. Anders dan het middel aanvoert, oordeelt het arrest niet dat de inlichtingen 
ingewonnen bij de huisbaas van de eiser een observatie is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 
4. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare oordeel in fei-

te van het arrest dat er geen observatie geweest is als bedoeld in artikel 47sexies, 
§1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering, of noopt het middel het 
Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Tweede middel
(...)
Ambtshalve onderzoek
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. M. Lecompte, Gent.

Nr. 459

2° KAMER - 4 oktober 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - ALGEMENE WET  DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 
272 - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE DOUANEAMBTENAREN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BEGRIP
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2º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - BEWIJS - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - 
ARTIKEL 272 - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE DOUANEAMBTENAREN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE 
- GRENZEN

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - DOUANE 
EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE DOUANEAMBTENAREN - WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE - GRENZEN

4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - DOUANE 
EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - BEWIJS - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE DOUANEAMBTENAREN - 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - GRENZEN

5º DOUANE EN ACCIJNZEN – ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - MATERIËLE 
OVERTREDING VAN EEN WETSVOORSCHRIFT - OPZET VAN DE OVERTREDER - OVERMACHT OF 
ONOVERKOMELIJKE DWALING

6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL – ALGEMENE WET 
DOUANE EN ACCIJNZEN - MATERIËLE OVERTREDING VAN EEN WETSVOORSCHRIFT - OPZET VAN DE 
OVERTREDER - OVERMACHT OF ONOVERKOMELIJKE DWALING

7º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
RECHTVAARDIGINGSGROND - OVERMACHT OF ONOVERKOMELIJKE DWALING - MISDRIJF INZAKE 
DOUANE EN ACCIJNZEN

8º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL

9º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - DOUANE EN 
ACCIJNZEN

1º Het proces-verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechten, tot de  
valsheid  ervan  bewezen  wordt,  wat  de  materiële  vaststellingen  betreft  die  door  die 
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, zodat de rechter een 
beklaagde niet mag vrijspreken louter op grond dat de telastlegging bij  het voor hem  
gedane onderzoek niet naar eis van recht bewezen is gebleven, zonder uitdrukkelijk te  
constateren  dat  de  valsheid  van  de  vaststelling  bewezen  is1.  (Art.  272,  Douane  en 
Accijnzenwet)

2º, 3° en 4°  De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet,  
aan de processen-verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de  
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet  
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk  
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en  
de gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan 
de onaantastbare beoordeling van de bodemrechter2. (Art. 272, Doaune en Accijnzenwet)

5º,  6°  en  7°   De wetten  inzake  douane en  accijnzen straffen  in  de  regel  de  gewone  
schending van de voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en  
onverminderd  overmacht  of  onoverkomelijke  dwaling3.  (Artt.  220  e.v.,  Douane  en 
Accijnzenwet)

1 Cass., 22 maart 1983, AR 7571, nr 410.
2 Zie Cass., 28 mei 1986, AR 4852, nr 605; 14 dec. 1988, AR 6707, nr 225.
3 Cass., 11 feb. 1997, AR P.96.1031.N, nr 77.
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8º en 9° Ook al is, behalve in geval van overmacht of onoverkomelijke dwaling, de gewone 
schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, ongeacht het opzet  
van  de  overtreder,  toch  moet  dat  misdrijf,  zoals  elk  ander  misdrijf,  een  moreel  
bestanddeel bevatten, namelijk de wetenschap dat het wordt gepleegd4.  (Artt. 220 e.v., 
Douane en Accijnzenwet)

(BELGISCHE STAAT (Financiën) T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing van vrijspraak:
Over het middel :
Eerste onderdeel :
De eiser voert aan dat het arrest artikel 272 van de Algemene wet inzake doua-

ne en accijnzen schendt, in zoverre de appelrechters, "die kennisnemen" van pro-
cessen-verbaal van ambtenaren van douane en accijnzen wegens hun handelin-
gen en ambtsverrichtingen, oordelen dat de aan de verweerder ten laste gelegde 
misdrijven niet bewezen waren, zoals uit "de gegevens van het dossier en het de-
bat voor het hof [van beroep]" bleek.

Het proces-verbaal dat door de douaneambtenaren overeenkomstig het voor-
melde artikel 272 is opgemaakt, verdient volle geloof in rechten tot de valsheid 
ervan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft die door die ambte-
naren binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, zodat de rechter een 
beklaagde niet  mag vrijspreken louter op grond dat de tenlastelegging bij  het 
voor hem gedane onderzoek niet naar eis van recht bewezen is gebleven, zonder 
uitdrukkelijk te constateren dat de valsheid van de vaststelling bewezen is. Die 
bijzondere wettelijke bewijswaarde geldt niet voor de rechtsbegrippen waarvoor 
gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist. Zij belet niet dat, ook al 
moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte hebben 
genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de 
ene en de gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderwor-
pen blijven aan de onaantastbare beoordeling van de bodemrechter.

In zoverre het onderdeel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waar-
voor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

4 Cass., 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, nr 490. 
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Voor het overige beslist het arrest dat niet vaststaat dat de verweerder als be-
langhebbende op enigerlei wijze aan de douanefraude heeft deelgenomen, zoals 
bepaald bij artikel 227, §1, van de Algemene wet inzake douane en accijnzen, op 
grond dat, enerzijds, "zijn interventie na het vertrek van de heer Haider tot afbe-
taling van de schulden van de vennootschap Heyder, zich na het plegen van de 
fraude situeert" en dat, anderzijds, de in de reden aangehaalde gegevens die het 
middel overneemt niet toelaten "te oordelen dat hij belanghebbend en bewust aan 
de fraude van de n.v. Petromas had deelgenomen". Aldus vermelden de appel-
rechters, zonder de wettelijke bewijswaarde van de processen-verbaal van de ad-
ministratie van belastingen aan te tasten, de redenen waarom volgens hen de ge-
volgtrekkingen die de ambtenaren van de voormelde administratie uit sommige 
eigen vaststellingen hadden gemaakt, niet moeten worden overgenomen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
In de regel bestraffen de wetten inzake douane en accijnzen de gewone schen-

ding van de voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en 
onverminderd overmacht of onoverkomelijke dwaling. Het bestaan van een mis-
drijf kan immers niet afhangen van opzet wanneer een dergelijk bestanddeel niet 
bij wet is vereist.

Ieder misdrijf vereist evenwel naast een materieel ook een moreel bestanddeel, 
ook al wordt het niet uitdrukkelijk in de omschrijving van het misdrijf vermeld. 
Schuld aan een misdrijf vereist de wetenschap dat een misdrijf wordt gepleegd.

Door de verweerder vrij te spreken van het misdrijf dat bij artikel 227 van de 
voormelde algemene wet is bedoeld, op grond dat de "belanghebbende en be-
wuste" deelneming aan de fraude niet bewezen is, schendt het arrest de artikelen 
220, 221, 222 en 227 van die wet niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering :

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

4 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. T'Kint.
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Nr. 460

2° KAMER - 4 oktober 2006

1º IMMUNITEIT – GRONDWET 1994, ART.58 - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - BEGRIP

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - BEGRIP

3º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - GRONDWET 1994, ART.59 - 
DRAAGWIJDTE

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 59 - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - DRAAGWIJDTE

5º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - GRONDWET 1994, ART.59 - 
INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING TEGEN EEN PARLEMENTSLID - MET TOESTEMMING VAN DAT 
PARLEMENT - LATERE VERKIEZING VAN DIT LID IN EEN ANDER PARLEMENT - ONSCHENDBAARHEID - 
OMVANG

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 59 - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING TEGEN EEN 
PARLEMENTSLID - MET TOESTEMMING VAN DAT PARLEMENT - LATERE VERKIEZING VAN DIT LID IN 
EEN ANDER PARLEMENT - ONSCHENDBAARHEID - OMVANG

7º POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - VOORWAARDEN

8º MISDRIJF — SOORTEN — ALGEMEEN - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - 
VOORWAARDEN

9º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 150 
- POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - VOORWAARDEN

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 – MENINGSVRIJHEID - GRENZEN - BESTRAFFING VAN DOOR RACISME OF 
XENOFOBIE INGEGEVEN DADEN

1º  en  2°  Art.  58  G.W.  betreft  de  parlementaire  onverantwoordelijkheid  en  niet  de  
onschendbaarheid. 

3º en 4°  Vooraleer het werd gewijzigd bij de herziening van 28 februari 1997, verbood art.  
59 G.W. de vervolging of aanhouding van de leden van een van beide kamers tijdens de  
zitting,  zonder  verlof  van  de  betrokken  kamer;  de  onschendbaarheid  stond  dus  de  
uitoefening van de strafvordering in de weg; het huidige art. 59, eerste lid, G.W., verbiedt  
alleen, behoudens de uitzonderingen die het bepaalt, de verwijzing of de rechtstreekse 
dagvaarding voor een hof of een rechtbank; bijgevolg is het op gang brengen van de  
strafvordering voor het vonnisgerecht volgens één van de twee voormelde wijzen, en niet  
de voortzetting van het reeds aangevatte geding, aan het vereiste verlof onderworpen1.  
(Art. 59, eerste lid, Gw. 1994)

5º en 6° Het verlof van een parlement om de strafvordering voor het vonnisgerecht tegen  
één van zijn leden op gang te brengen, doet de onschendbaarheid die is verkregen door  
de latere verkiezing van dat lid in een ander parlement, niet verdwijnen; zelf geldt die  
onschendbaarheid echter alleen voor de verwijzing naar of de rechtstreekse dagvaarding 
voor een hof of een rechtbank, en niet voor de voortzetting van het reeds aangevatte  

1 Parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 28 feb. 1997, Pasin., 1997, I, p. 494-
496 en 502; Marc UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel, Brussel, Bruylant, 2001, p. 228.
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geding. (Art. 59, eerste lid, Gw. 1994)

7º, 8° en 9°  Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard 
van het misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd gepleegd  
met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit,  
gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk  
een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben2. (Art. 150, Gw. 1994)

10º Het feit dat aanzetten in het openbaar tot  discriminatie, haat of geweld jegens een  
groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst 
of  de nationale of etnische afstamming van deze leden of van sommigen onder hen,  
bestraft wordt, houdt geen beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting in die  
onverenigbaar is met art. 10 E.V.R.M. (Art. 10, E.V.R.M.; Racismewet)

(T. e.a. )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0759.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 18 april 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De tweede eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep dat door D. F. tegen de beslissing op de strafvorde-

ring is ingesteld :
Over het eerste middel:
1. De eiser verwijt het bestreden arrest dat het de strafvordering niet onontvan-

kelijk heeft verklaard die tegen hem is ingesteld wegens overtredingen van de 
Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie in-
gegeven daden.

Hij zet uiteen dat aangezien hij op 13 juni 2004 in de Brusselse Hoofdstedelij-
ke Raad alsook in het parlement van de Franse Gemeenschap werd verkozen, hij 
de onschendbaarheid geniet die bij de artikelen 58, 59 en 120 van de Grondwet is 
bepaald,  zodat de appelrechters door hem te veroordelen zonder dat die twee 
volksvertegenwoordigingen voor de vervolgingen verlof  gaven,  de voormelde 
bepalingen schenden.

2. Artikel 58 van de Grondwet, dat de parlementaire onverantwoordelijkheid 
en niet de onschendbaarheid betreft, houdt geen verband met de kwestie die door 
het middel wordt opgeworpen. In zoverre dit de schending van het voormelde ar-
tikel aanvoert, faalt het bijgevolg naar recht.

3. Vooraleer het werd gewijzigd bij de herziening van 28 februari 1997, ver-

2 Zie Cass., 18 nov. 2003, AR P.03.0487.N, nr 575; 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, nr 539.
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bood artikel 59 van de Grondwet de vervolging of aanhouding van de leden van 
een van beide kamers tijdens de zitting, zonder verlof van de betrokken kamer. 
De onschendbaarheid stond dus de uitoefening van de strafvordering in de weg.

Het huidige artikel 59, eerste lid, van de Grondwet, verbiedt alleen, behoudens 
de uitzonderingen die het bepaalt, de verwijzing of de rechtstreekse dagvaarding 
voor een hof of een rechtbank. Bijgevolg is het op gang brengen van de strafvor-
dering voor het vonnisgerecht volgens één van de twee voormelde wijzen, en 
niet de voortzetting van het reeds aangevatte geding, aan het vereiste verlof on-
derworpen.

Weliswaar doet het verlof van een parlement de onschendbaarheid die is ver-
kregen door de latere verkiezing in een ander parlement, niet verdwijnen. Zelf 
geldt die onschendbaarheid echter alleen voor de daden van rechtspleging die in 
de grondwettelijke bepaling die haar vaststelt zijn opgesomd.

4. Uit de stukken van de rechtspleging en de vaststellingen van het arrest blijkt 
dat de eiser, die destijds lid was van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
slechts op 12 november 2002 rechtstreeks voor de correctionele rechtbank werd 
gedagvaard, nadat de Kamer het openbaar ministerie daartoe verlof had gegeven.

Uit de rechtspleging blijkt ook dat de eiser na zijn verkiezing, in de loop van 
het geding, in de parlementen die bij artikel 120 van de Grondwet zijn bedoeld, 
niet meer het voorwerp heeft uitgemaakt van één van de akten van aanhangigma-
king die bij het voormelde artikel 59, eerste lid, aan voorafgaand verlof zijn on-
derworpen.

5. De Gemeenschaps- en Gewestparlementen waarin de eiser werd verkozen 
dienden geen verlof te geven om de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig te ma-
ken, aangezien de strafvordering aldaar regelmatig aanhangig was gemaakt voor-
dat hij van die twee volksvergaderingen lid werd.

De voormelde parlementen dienden evenmin verlof  te  geven om het  debat 
voort te zetten, de zaak in beraad te nemen, de berechting van de zaak of de uit-
oefening van de rechtsmiddelen, aangezien artikel 59 geen betrekking heeft op 
die handelingen.

6. De appelrechters verwerpen dus de door de eiser aangevoerde exceptie van 
niet-ontvankelijkheid naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
7. Een misdrijf wordt geen politiek misdrijf louter door het feit dat het door 

een politieke partij of één van zijn leiders is begaan, dat het samenvalt met het 
programma van die partij of met de verkiezingspropaganda ervan, dat het vol-
gens de bodemrechters "een ernstige aantasting van de democratische waarden" 
betekent, dat de dader ervan met name met een tijdelijk verlies van het recht om 
zich verkiesbaar te stellen werd bestraft en dat de beteugeling ervan als een wet-
tig beschouwde inperking van de vrijheid van meningsuiting, vergadering en ver-
eniging, wordt beschouwd.

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, in de zin van artikel 150 van 
de Grondwet, indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in 
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een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun in-
richting of hun werking, hetzij indien het werd gepleegd met het oogmerk om 
zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de bij-
zondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aan-
tasting tot gevolg heeft of kan hebben.

Het arrest oordeelt dat de misdrijven die de eiser ten laste zijn gelegd die aan-
tasting niet tot gevolg hebben en ook niet konden hebben.

8. De appelrechters oordelen bijgevolg naar recht dat de misdrijven die het 
voorwerp van de vervolgingen uitmaken geen politieke misdrijven waren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel
9. In zoverre het middel de beslissing betwist volgens welke de lectuur van de 

verkiezingspamfletten en -documenten waarnaar het arrest verwijst, de bevesti-
ging mogelijk maakt dat de telastleggingen bewezen zijn, en in zoverre het aan-
voert dat de voorbeelden die door het hof van beroep als "afdoende genoeg" wor-
den aangehaald, dit nièt zijn, oefent het kritiek op de feitelijke beoordeling door 
de feitenrechters en is het niet ontvankelijk. 

10. In zoverre het middel de schending van artikel 11 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aanvoert, 
zonder aan te geven in hoeverre de appelrechters die bepaling zouden hebben 
miskend, is het onduidelijk en dus niet ontvankelijk.

11. In zoverre het middel beweert dat de beslissing over de gegrondheid van 
de aan de eiser verweten telastleggingen steunt op de verwijzing door het arrest 
naar de verlaging van de bij wet voor die telastleggingen gestelde straffen, wat 
uit een onjuiste interpretatie van het arrest voortvloeit, faalt het naar recht.

12. Het feit dat aanzetten in het openbaar tot discriminatie, haat of geweld je-
gens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huids-
kleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming van deze leden of van 
sommigen onder hen, bestraft wordt, houdt geen beperking van het recht op vrij-
heid van meningsuiting in die onverenigbaar is met artikel 10 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
13. De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat door een 

onderscheid te maken tussen onderdanen en vreemdelingen en door naargelang 
een verschillende behandeling voor te stellen, hij niet "noodzakelijk" strafbaar 
heeft gediscrimineerd.

Tegen die conclusie werpt het arrest op dat artikel 1 van de Wet van 30 juli 
1981,  onder  discriminatie,  dat  strafbaar  wordt  gesteld,  elke  vorm van onder-
scheid, uitsluiting, beperking of voorkeur verstaat, die tot doel heeft of ten gevol-
ge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van 
gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, 
economisch, sociaal  of cultureel  terrein of  op andere terreinen van het  maat-
schappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

Het arrest geeft vervolgens een definitie van de term "haat" dat met name de 
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intolerantie  omvat,  waaraan uitdrukking wordt  gegeven "in  de vorm van een 
agressief  nationalisme  en  etnocentrisme,  discriminatie  en  vijandigheid  tegen 
minderheden, immigranten en afstammelingen van immigranten".

Uit de stukken waarnaar het verwijst, haalt het arrest ten slotte de toespraken 
en illustraties waarvan de appelrechters onaantastbaar hebben geoordeeld dat ze 
openbaar aanzetten tot discriminatie of haat in bovenvermelde zin.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep dat door G.-P. T. tegen de beslissing op de strafvor-

dering is ingesteld:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over de cassatieberoepen die door de beide eisers zijn ingesteld tegen de 

beslissingen die, op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uit-
spraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid :
De eisers voeren geen middel aan.
2. de omvang van de schadeposten :
Het bestreden arrest kent de verweerders provisionele schadevergoeding toe en 

houdt de beslissing over het overige van de door hen geformuleerde vorderingen 
aan.

Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en vallen niet onder de in het 
tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen.

De cassatieberoepen zijn voorbarig en dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

4 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. X. Magnée, Brussel.

Nr. 461

2° KAMER - 4 oktober 2006
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1º VREEMDELINGEN - WEIGERING VAN VERBLIJF – VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - 
RECHTSMIDDEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWERPING - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL 
- MIDDEL DAT OP EEN VERONDERSTELLING BERUST - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - 
WEIGERING VAN VERBLIJF – VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - RECHTSMIDDEL - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWERPING - CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT OP EEN 
VERONDERSTELLING BERUST - ONTVANKELIJKHEID

3º VREEMDELINGEN - WEIGERING VAN VERBLIJF – VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - 
RECHTSMIDDEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - WETTIGHEIDSONDERZOEK - OMVANG - ARTIKELEN 
6.1 EN 6.3 E.V.R.M.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VREEMDELINGEN - WEIGERING VAN VERBLIJF – 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - RECHTSMIDDEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
WETTIGHEIDSONDERZOEK - OMVANG

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VREEMDELINGEN - WEIGERING VAN VERBLIJF - MAATREGEL 
VAN VRIJHEIDSBEROVING - RECHTSMIDDEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - WETTIGHEIDSONDERZOEK - 
OMVANG

1º en 2°  Het middel waarbij de vreemdeling, waartegen een bevel om het grondgebied te  
verlaten  is  uitgevaardigd  met  een  beslissing  tot  terugleiding  naar  de  grens  en  een 
daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving, en die tegen de voormelde maatregel  
van vrijheidsberoving hoger beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld, aanvoert dat  
hij  zich  burgerlijke  partij  heeft  gesteld  tegen  de  politiemensen  die  hem  hebben 
aangehouden  en  dat  die  rechtspleging  zijn  verwijdering  onmogelijk  maakt,  is  niet  
ontvankelijk  omdat het op de veronderstelling berust dat de hechtenis van eiser hem  
belet te worden gehoord door de rechterlijke overheid die met het onderzoek is belast, en  
dat die hechtenis zal aanhouden tot zijn verwijdering, die zal plaatsvinden vóór het einde 
van de ingestelde procedure1. (Artt. 7, 71 en 72, Vreemdelingenwet)

3º,  4° en 5°  Het  wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht  zijn,  
waarbij het beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7,  
eerste  tot  derde lid,  Vreemdelingenwet  van zijn  vrijheid is  beroofd,  houdt  niet  in  dat  
onderzocht moet worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar  
is met de artt. 6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Art. 6, §§1 en 3, E.V.R.M.; Artt. 7, eerste tot derde lid, 
71 en 72, Vreemdelingenwet)

(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1208.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 augustus 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 2 april 2003, AR P.01.0233.F, nr 222.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Met toepassing van artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de Wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen, is tegen de eiser op 4 juli 2006 een 
bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met een beslissing tot terug-
leiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.

Die maatregel werd gerechtvaardigd door de omstandigheid dat, aangezien de 
eiser niet in het bezit was van een paspoort met een geldig visum, hij in het Ko-
ninkrijk verbleef zonder houder te zijn van de vereiste documenten, dat hij het 
grondgebied niet  wettig op eigen middelen kon verlaten en dat  aangezien hij 
over geen identiteitspapieren beschikte, hij diende te worden opgesloten zodat de 
overheid van zijn land reisdocumenten kon verlenen.

Op 19 juli 2006 heeft hij een verzoek tot invrijheidstelling ingediend dat bij 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik van 
26 juli 2006, niet gegrond werd verklaard.

Het bestreden arrest bevestigt die beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 6 van het Verdrag tot Bescher-

ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en 7 en 72 
van de Wet van 15 december 1980, schendt. Het voert wat dat betreft aan dat de 
eiser zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen de politiemensen die hem hebben 
aangehouden en dat die rechtspleging zijn verwijdering onmogelijk maakt.

In zoverre het middel op de veronderstelling berust dat de hechtenis van de ei-
ser hem belet te worden gehoord door de rechterlijke overheid die met het onder-
zoek is belast, en dat die hechtenis zal blijven duren tot zijn verwijdering, die zal 
plaatsvinden vóór het einde van de ingestelde procedure, is het niet ontvankelijk.

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten waarbij het beroep 
aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van artikel 7, eerste tot 
derde lid, van de voormelde wet van zijn vrijheid is beroofd, verplicht zijn, houdt 
niet in dat onderzocht moet worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsbe-
roving verenigbaar is met de artikelen 6.1 en 6.3 van het voormelde verdrag.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Voor het overige wordt de schending van de artikelen 7 en 72 van de Wet van 

15 december 1980 volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van 
artikel 6 van het voormelde verdrag.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

4 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. S. Suinen, Luik.

Nr. 462

2° KAMER - 4 oktober 2006

1º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - RECHT OP INZAGE VAN HET DOSSIER - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - ARREST TOT 
VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - RECHT OP INZAGE VAN HET DOSSIER - 
ONTVANKELIJKHEID

3º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - FEITELIJKE 
BEOORDELING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING 
NAAR HET HOF VAN ASSISEN - OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - FEITELIJKE BEOORDELING

5º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - CASSATIEBEROEP - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET VERWIJZINGSARREST - 
FEIT DAT DOOR DE WET NIET ALS MISDAAD IS OMSCHREVEN - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID - 
GRENZEN

6º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - HOF VAN ASSISEN - 
VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - CASSATIEBEROEP - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING 
VAN HET VERWIJZINGSARREST - FEIT DAT DOOR DE WET NIET ALS MISDAAD IS OMSCHREVEN - HOF 
VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID - GRENZEN

1º en 2° Nieuw en dus niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  aanvoert  dat  de kamer van  
inbeschuldigingstelling, waarbij de vorderingen tot verwijzing van eiser naar het hof van 
assisen zijn aanhangig gemaakt, de regels van de rechtspleging op tegenspraak die bij  
art. 223 Sv. zijn bepaald, niet heeft nageleefd, op grond dat het bericht van vaststelling 
van de zaak het recht niet vermeldt om het dossier te raadplegen of een afschrift ervan te  
nemen en dat het niet minstens tien dagen vóór de verschijning aan de raadslieden van 
eiser werd ter kennis gebracht, vermits de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak pas 
in beraad heeft genomen nadat zij de raadsman van eiser de toestemming heeft gegeven 
deze te vertegenwoordigen en hem in zijn verweermiddelen heeft gehoord, en dat niet  
blijkt dat eiser tot miskenning of enige beperking van zijn recht om het dossier in te zien  
heeft geconcludeerd, noch dat hij om een verdaging van de zaak heeft verzocht zodat hij  
dat recht zou kunnen uitoefenen1. (Art. 223, Sv.)

1 R. DECLERCQ, R.P.D.B., compl., dl IX, 2004, V° Pourvoi en cassation, p. 282, nr 823, en p. 286, nrs 
838 en 839
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3º en 4° Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij  de vorderingen tot  
verwijzing  van  de  inverdenkinggestelde  naar  het  hof  van  assisen  aanhangig  zijn  
gemaakt, om op grond van een feitelijke beoordeling het misdrijf  te omschrijven.  (Art. 
231, Sv.)

5º en 6° Om uitspraak te doen over een cassatieberoep dat overeenkomstig art. 292 Sv.,  
op grond van art. 292bis, tweede lid, 1°, van datzelfde wetboek is ingesteld tegen een 
arrest van verwijzing naar het hof van assisen, onderzoekt het Hof van Cassatie alleen of  
het  feit,  zoals  het  in  het  arrest  van  verwijzing  is  omschreven,  volgens  de  wet  een 
misdaad  oplevert;  het  kan  niet  onderzoeken  of  die  omschrijving  t.a.v.  de  feitelijke 
gegevens van het voorbereidend onderzoek pertinent is2. (Art. 292bis, 1°, Sv.)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1241.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juli 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser  voert  twee  middelen aan in  een  verzoekschrift  waarvan  een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd in verdenking gesteld van poging tot oudermoord en op 5 juli 

2005 heeft de onderzoeksrechter te Verviers tegen hem een bevel tot aanhouding 
uitgevaardigd.

Op 29 juni 2006 heeft de procureur des Konings van die rechtbank de raadka-
mer gevorderd om het bestaan van voldoende bezwaren vast te stellen wegens de 
voormelde misdaad en daarmee samenhangende misdrijven, de overzending te 
bevelen van de stukken aan de procureur-generaal bij het hof van beroep alsook 
de gevangenneming van de eiser.

Bij beschikkingen van 18 juli 2006, heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers de feiten die in het bevel tot aanhouding zijn bedoeld 
als een inbreuk op artikel 329 van het Strafwetboek omschreven, de eiser naar de 
correctionele rechtbank verwezen en zijn invrijheidstelling bevolen.

Het bestreden arrest dat uitspraak doet over de hogere beroepen die door het 
openbaar ministerie tegen de voormelde beschikkingen zijn ingesteld, beveelt de 
inbeschuldigingstelling van de eiser, verwijst hem naar het hof van assisen van 
de provincie Luik, vaardigt tegen hem een beschikking tot gevangenneming uit 
en beveelt de onmiddellijke uitvoering daarvan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
De eiser  voert  aan dat  de kamer van inbeschuldigingstelling de regels niet 

2 Zie Cass., 15 april 1986, AR 304, nr 498.
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heeft geëerbiedigd van de rechtspleging op tegenspraak die bij artikel 223 van 
het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald.

Die grief is gegrond op de omstandigheden dat het bericht van vaststelling van 
de zaak, enerzijds, het recht niet vermeldt om het dossier te raadplegen of een af-
schrift ervan te nemen, en, anderzijds, dat het slechts op 20 juli 2006, d.i. minder 
dan tien dagen vóór de verschijning, aan de raadslieden van de eiser ter kennis 
werd gebracht.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 28 juli 2006 maakt duidelijk dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak pas in beraad heeft genomen nadat 
zij de raadsman van eiser de toestemming heeft gegeven deze te vertegenwoordi-
gen en hem in zijn verweermiddelen heeft gehoord.

Daarentegen blijkt niet dat eiser tot miskenning of enige beperking van zijn 
recht om het dossier in te zien heeft geconcludeerd, noch dat hij om een verda-
ging van de zaak heeft verzocht om de uitoefening van dat recht te vrijwaren.

Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, is niet 
ontvankelijk.

Over het tweede middel:
De eiser vermeldt dat de feiten die hem worden verweten "niet overeenstem-

men met de definitie van de misdaad van moordpoging op een bloedverwant". 
Hij leidt daaruit af dat zijn verwijzing naar het hof van assisen op een feit steunt 
dat de wet niet als misdaad omschrijft, waardoor artikel 292bis, 1°, van het Wet-
boek van Strafvordering, wordt geschonden.

Wanneer een vordering tot nietigverklaring van het verwijzingsarrest bij het 
Hof is aanhangig gemaakt, gegrond op de voormelde bepaling, onderzoekt het 
alleen of het feit, zoals het in dit arrest werd omschreven, volgens de wet een 
misdaad oplevert. Het kan niet onderzoeken of die omschrijving t.a.v. de feitelij-
ke gegevens van het voorbereidend onderzoek relevant is. Het staat immers aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling om op grond van een feitelijke beoordeling 
het misdrijf te omschrijven.

Na het bestaan te hebben vastgesteld van voldoende bezwaren, verwijst het ar-
rest de eiser, overeenkomstig de vordering van het openbaar ministerie, naar het 
Hof van Assisen van de Provincie Luik, om, opzettelijk met het oogmerk te do-
den, een poging tot doodslag te hebben gepleegd op de persoon van J.A., zijn va-
der het voornemen om de misdaad te plegen zich geopenbaard hebbende door 
uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaken en al-
leen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, 
zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist. 

Het feit zoals het door het verwijzingsarrest wordt omschreven is een misdaad 
krachtens de artikelen 51, 52, 80, 392, 392bis, 393 en 395 van het Strafwetboek.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

4 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. N. Petit, Verviers.

Nr. 463

1° KAMER - 5 oktober 2006

NATUURRAMP - RECHTSTREEKSE SCHADE - BEGRIP

Het begrip rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976  
betreffende  het  herstel  van  zekere  schade,  veroorzaakt  aan  private  goederen  door  
natuurrampen impliceert dat tussen het schadeverwekkende feit en de schade zelf een  
oorzakelijk verband bestaat zonder enig ander tussenliggend feit1.(Art.1, §1, W. 12 juli  
1976)

(BELGISCHE STAAT T. ASSOCIATION NOTRE-DAME DES BRUYERES v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0345.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 februari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik. 
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 4, 3°, en 7 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 

zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de schade aan het medisch materieel van de ziekenwagen van de 

verweerster het rechtstreekse gevolg is van het schadelijk feit in de zin van artikel 1, §1, 
van de wet van 12 juli 1976. Het beslist aldus op de volgende gronden:

"een ziekenwagen die belast is met het ophalen en het vervoer naar het ziekenhuis van 
een zieke die in ademnood verkeert, komt een verplichting van openbare orde en openbare 
dienstverlening na teneinde bijstand te verlenen aan een persoon in levensgevaar;

die opdracht van algemeen belang moet te allen tijde worden voortgezet en nagekomen, 

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2006, nr.463. 
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met name in extreme weersomstandigheden die als natuurrampen kunnen worden erkend;
het gevaar voor het vermogen van de hulpverlener ontslaat hem niet van de verplichting 

hulp te bieden aan personen die in gevaar verkeren;
wegens de wettelijke verplichting van openbare orde en openbare dienstverlening en 

wegens de levensnoodzakelijke aard van zijn dringende verplaatsing, kon de ziekenwa-
gen, die uitgerust was met de medische apparatuur van [de verweerster], zich onmogelijk 
elders bevinden dan op de plaats waar deze door het wassende water werd verrast;

de positie van de ziekenwagen binnen de zone van de natuurramp was door zijn ken-
merken op een even objectieve wijze noodzakelijk als de aanwezigheid van een onroerend 
goed wegens de aard ervan onafwendbaar is voor de eigenaar ervan;

de medische apparaten aan boord van de ziekenwagen waren lichamelijke roerende 
goederen die schade hebben geleden door de stijging van het water op de plaats waar die 
roerende goederen zich bevonden, zich moesten bevinden en zich onvermijdelijk moesten 
bevinden op dat tijdstip waarop de natuurramp zich voltrok;

de schade aan het medisch materieel van de ziekenwagen is het rechtstreekse gevolg (in 
de zin van artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976) van de natuurramp die zich binnen 
dat geografisch gebied heeft voorgedaan".

Grieven
Artikel 1, §1, van de voormelde wet van 12 juli 1976 bepaalt dat, uitgezonderd in de 

gevallen waarin het herstel door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten 
wordt geregeld, tot een financiële tegemoetkoming onder de bij deze wet bepaalde voor-
waarden aanleiding geeft, de rechtstreekse, materiële en zekere schade, op het grondge-
bied van België, aan private lichamelijke goederen, roerende en onroerende, veroorzaakt 
door de in artikel 2 bepaalde schadelijke feiten.

Artikel 4, 3°, preciseert dat van toepassing van de huidige wet is uitgesloten de schade 
veroorzaakt aan de goederen waarvan het bewezen is dat hun aanwezigheid op het ogen-
blik van het schadelijk feit, op de plaats waar zij geteisterd werden, in hoofde van geteis-
terde, een schuld, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid uitmaakt.

Het begrip rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 
impliceert dat tussen het schadeverwekkende feit (de natuurramp) en de schade zelf een 
oorzakelijk verband bestaat zonder tussenliggend feit, zonder met name de daad van het 
slachtoffer of van een derde.

De omstandigheid dat de aangestelde van de verweerster " wegens zijn wettelijke ver-
plichting van openbare orde en openbare dienstverlening " genoodzaakt was om zijn weg 
voort te zetten op een overstroomde rijbaan belet niet dat de schade aan het door hem ver-
voerde medisch materieel niet rechtstreeks is veroorzaakt door de op dat ogenblik vallen-
de regen, maar door de daad van de aangestelde van de verweerster die besliste zijn weg 
voort te zetten en door zijn verplichting om zijn opdracht te volbrengen.

Met andere woorden, de schade aan het medisch materieel is geen rechtstreeks gevolg 
van de natuurramp maar een gevolg van de daad van de aangestelde van de verweerster, 
ongeacht of die daad een fout opleverde dan wel verricht was ter nakoming van een ver-
plichting van openbare orde of openbare dienstverlening.

De omstandigheid dat de schade is ontstaan doordat de aangestelde van de verweerster 
de hem toevertrouwde dringende opdracht verder heeft uitgevoerd sluit trouwens uit dat 
de verweerster aanspraak zou kunnen maken op de in de wet van 12 juli 1976 (artikel 7 
van de wet) bepaalde tegemoetkoming.

Voornoemd artikel 7 bepaalt immers dat de personen die bijgedragen hebben tot het 
zich voordoen van de schade van het genot van de wet worden uitgesloten.
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Daaruit volgt dat het arrest, door op grond van de hierboven aangegeven redenen te be-
slissen dat de schade aan het medisch materieel van de verweerster een rechtstreeks ge-
volg is van de natuurramp, de drie in het middel aangewezen wetsbepalingen, inzonder-
heid artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere 

schade, veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen bepaalt dat tot een 
financiële tegemoetkoming van de Staat aanleiding geeft, de rechtstreekse, mate-
riële en zekere schade aan private lichamelijke goederen, roerende en onroeren-
de, veroorzaakt door schadelijke feiten.

Het begrip rechtstreekse schade impliceert dat tussen het schadeverwekkende 
feit en de schade zelf een oorzakelijk verband bestaat zonder enig ander tussen-
liggend feit.

Het arrest stelt vast dat een aangestelde van de verweerster die reed met "een 
ziekenwagen, belast met het ophalen en het vervoer naar het ziekenhuis [...] van 
een persoon die in levensgevaar verkeert", werd verrast door het wassende water 
en dat bij die gelegenheid medische apparaten door de overstroming werden be-
schadigd.

Op grond van die vaststellingen beslist het arrest wettig dat "de schade aan het 
medisch materieel van de ziekenwagen het rechtstreekse gevolg is in de zin van 
artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 van de natuurramp die zich binnen dat 
geografisch gebied heeft voorgedaan".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 oktober 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 464

1° KAMER - 6 oktober 2006

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - 
MOTORVOERTUIGENSECTOR - VERTICALE OVEREENKOMSTEN - DEALER - VERPLICHTING - 
VERKOOP - LEASINGMAATSCHAPPIJ - GEOORLOOFDHEID

2º OVEREENKOMST — INTERNATIONAAL RECHT - MOTORVOERTUIGENSECTOR - 
VERTICALE OVEREENKOMSTEN - DEALER - VERPLICHTING - VERKOOP - LEASINGMAATSCHAPPIJ - 
GEOORLOOFDHEID

1º en 2° Uit de artikelen 1, w, 2, 1° en 4,1°, b) iii) van de Verordening (EG) nr. 1400/2002  
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van de Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van  
het EG-Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke  
gedragingen in de motorvoertuigensector volgt niet kennelijk dat de leveranciers het recht  
hebben  aan  een  dealer  op  te  leggen  dat  hij  niet  mag  verkopen  aan  een 
leasingmaatschappij  tenzij  deze  zich  ertoe  verbindt  een  minimale  termijn  van  zes 
maanden verhuring te eisen van de lessor. (Art. 1, w, 2, 1° en 4,1°, b), iii), Verordening 
Comm. E.G. nr. 1400/2002 van 31 juli 2002)

(CITROËN BELUX n.v.  T. CITY MOTORS GROEP n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0266.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 7 februari  2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt dat:
1. op 13 mei 2003 tussen de verweerster en de eerste eiseres een concessie-

overeenkomst voor onbepaalde duur en op 23 december 2003, tussen de ver-
weerster  en de tweede eiseres,  een consignatieovereenkomst  voor voertuigen, 
werd afgesloten;

2. artikel V 2° van de concessieovereenkomst aan de concessiehouder de ver-
bintenis oplegt geen nieuwe of minder dan 3 maanden ingeschreven voertuigen 
van het merk Citroën aan leasingmaatschappijen te verkopen, tenzij mits nale-
ving van de volgende voorwaarden: voorafgaand aan de bestelling controleren of 
de klant een leasingactiviteit uitoefent, voorafgaand aan de bestelling de verbin-
tenis bekomen dat de maatschappij het voertuig zal verhuren en slechts zal mo-
gen doorverkopen na minimaal 6 maanden, voorafgaand aan de bestelling het be-
wijs verkrijgen dat de leasingnemers niet de mogelijkheid hebben de eigendom 
te verwerven van het voertuig of de aankoopoptie te lichten voor het verstrijken 
van 6 maanden;

3. artikel XVIII van de concessieovereenkomst bepaalt dat elke partij onmid-
dellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling de huidige overeenkomst zal 
kunnen ontbinden bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in geval van 
het niet respecteren door de ene of de andere partij van een van haar essentiële 
verplichtingen;

4. bij gerechtsdeurwaardersexploot van 1 juni 2004 de overeenkomsten door 
de eiseressen beëindigd werden omdat de verweerster Citroën-voertuigen zou 
hebben verkocht aan de leasingmaatschappij "Interlease" in strijd met artikel V 
2° van de concessieovereenkomst.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 584, tweede lid, en 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 81 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Ge-

meenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957 (gewijzigd bij het Verdrag van 
Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, en be-
krachtigd bij het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet 
van 10 augustus 1998), verder "EG-Verdrag" genoemd;

-  de  artikelen  1.w),  2.1,  3.4,  3.6.g)  en  4.1.b).iii)  van  de  Verordening  (EG)  Nr. 
1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, 
lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde fei-
telijke gedragingen in de motorvoertuigensector, rechtstreeks toepasselijk in België inge-
volge artikel 249 van het EG-Verdrag, (hierna de Verordening genoemd);

- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eiseressen ingestelde hoger beroep ongegrond 

en bevestigen de door de eerste rechter opgelegde maatregel waarbij de eiseressen bevo-
len wordt de bestaande contractuele relaties met de verweerster verder te zetten totdat een 
beslissing ten gronde voorhanden is die met geen enkel rechtsmiddel meer kan worden 
bestreden, op grond van de volgende motieven:

"20. In wezen vraagt (de verweerster) in hoofdorde dat het effect van de opzeggingsbe-
slissing zou geneutraliseerd worden omdat ze haar dermate veel nadeel toebrengt, dat ze 
haar verder bestaan bedreigt, terwijl de beslissing volgens haar geheel onterecht werd ge-
nomen.

Indien op het eerste gezicht kan worden aangenomen dat die grief van (de verweerster) 
steekhoudend is, en het gevorderde komt tegemoet aan wat voor haar vereist is om voor-
lopig het schadelijke gevolg van de beweerde onterecht genomen beslissing te pareren, 
bestaat er aanleiding om het in te willigen.

21. (De eerste eiseres), en in haar zog (de tweede eiseres), heeft blijkens de per 1 juni 
2004 betekende brief de concessieovereenkomst opgezegd met onmiddellijke ingang met 
toepassing van artikel XVIII van de overeenkomst.

Hierin wordt bedongen dat '... (zal) elke partij onmiddellijk van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling de huidige overeenkomst kunnen ontbinden bij aangetekend schrijven 
met ontvangstbewijs in geval van het niet respecteren door de ene of de andere partij van 
een van haar essentiële verplichtingen, onder voorbehoud van alle andere rechten en vor-
deringen'.

Verder wordt er gesteld dat dit in het bijzonder zo zal zijn '... in geval van wederver-
koop in tegenstrijd met de bepalingen van de artikelen V en XIV-9° van één of meer nieu-
we voertuigen, en/of van uitrustingen en toebehoren aan een wederverkoper die geen lid is 
van het officiële Citroën distributienetwerk erkend als wederverkoper en gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland'.

Artikel V 2° legt aan de concessiehouder de verbintenis op 'geen nieuwe of minder dan 
3 maanden ingeschreven voertuigen van het merk Citroën aan leasingmaatschappijen te 
verkopen, tenzij mits naleving van de volgende voorwaarden'.

De voorwaarden houden het volgende in: (-) voorafgaand aan de bestelling controleren 
of de klant een leasingactiviteit uitoefent, (-) voorafgaand aan de bestelling de verbintenis 
bekomen dat de maatschappij het voertuig zal verhuren en slechts zal mogen doorverko-
pen na minimaal 6 maanden, (-) voorafgaand aan de bestelling het bewijs verkrijgen dat 
de leasingnemers niet de mogelijkheid hebben de eigendom te verwerven van het voertuig 
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of de aankoopoptie te lichten voor het verstrijken van 6 maanden.
22. Er bestaat geen discussie over dat (de verweerster) artikel V 2° niet heeft nageleefd, 

wat de verbintenis van Interlease betreft inzake doorverkoop, maar zij voert aan dat ze 
zulks ook niet mocht aangezien het beding uit artikel V 2° strijdt met de Europese regel-
geving, die dermate verregaande beperkingen inzake verkoop aan leasingmaatschappijen 
niet toelaat ingevolge de Verordening 1400/2002 betreffende de groepsvrijstelling voor de 
motorvoertuigensector.

(De eerste eiseres) heeft zodoende per 1 juni 2004 de concessieovereenkomst niet een-
zijdig verbroken, maar ze met onmiddellijke ingang ontbonden omdat volgens haar de 
conventionele voorwaarden hiertoe waren vervuld.

Ze heeft dus toepassing willen maken van een recht dat de overeenkomst haar leek te 
bieden.

23. Overweging 11 van de Verordening maakt van de conventionele mogelijkheid tot 
snelle geschillenbeslechting tussen de partijen bij een distributieovereenkomst, in het bij-
zonder in geval van opzegging, een voorwaarde tot vrijstelling.

Artikel 3, 6°, van de Verordening legt de verplichting op om in de verticale overeen-
komst te bedingen dat elk van de partijen het recht heeft geschillen over de nakoming van 
hun contractuele verplichtingen aan een onafhankelijke deskundige of scheidsrechter voor 
te leggen, zonder afbreuk te doen aan het recht van elke partij om zich te wenden tot de 
nationale rechter.

In littera g) wordt als één van de bedoelde geschillen opgesomd: 'de vraag of de beëin-
diging van een overeenkomst gerechtvaardigd is door de in de opzegging aangegeven re-
denen'.

24. Artikel 3, 6°, van de Verordening betreft de nakoming van contractuele verplichtin-
gen, en lijkt aldus te moeten worden begrepen dat de overeenkomst moet behouden blij-
ven in afwachting van de oplossing van het geschil.

Hierin lijkt besloten te liggen dat een eenzijdig uitdrukkelijk ontbindend beding, waar-
bij de voorafgaande tussenkomst van een deskundige, scheidsrechter of rechter wordt ont-
lopen, niet rechtsgeldig kan bestaan wanneer één van de - overigens niet limitatief opge-
somde - gevallen voorhanden is.

Op het eerste gezicht moet dan worden aangenomen dat het beding uit artikel XVIII 
van de concessieovereenkomst op zichzelf niet bestaanbaar is met artikel 3, 6°, g) van de 
Verordening, daargelaten de vraag of van het beding een correcte toepassing werd ge-
maakt, gesteld dat het rechtsgeldig weze.

25. In de hypothese dat er zich geen principieel probleem stelt nopens de rechtsgeldig-
heid zelf van artikel XVIII rijst de vraag of schending van artikel V 2° kon aangevoerd 
worden als grond tot eenzijdige ontbinding.

Blijkens de verklarende brochure van de Europese Commissie betreffende de Verorde-
ning 1400/2002 (p. 55 e.v.) kunnen de leveranciers passende maatregelen nemen om te 
voorkomen dat dealers nieuwe voertuigen verkopen aan wederverkopers die niet tot het 
distributienet behoren.

Hij mag zijn dealer verplichten alles in het werk te stellen opdat afnemers geen nieuwe 
voertuigen zouden doorverkopen.

26. Evenwel lijkt in die toelichting niet besloten dat de leveranciers ook kunnen opleg-
gen dat een dealer niet mag verkopen aan een leasingmaatschappij tenzij indien deze er 
zich wil toe verbinden het voertuig gedurende minstens zes maanden het voertuig niet 
door te verkopen.

In het algemeen bedingen dat van de leasingmaatschappij een minimale termijn van zes 
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maanden verhuring moet worden geëist, blijkt niet met de termen van de geciteerde vor-
dening bestaanbaar.

In het voorliggende geval heeft (de eerste eiseres) precies van de afwezigheid van deze 
verbintenis in hoofde van Interlease het punt van de ontbinding gemaakt.

Tekortkoming door  (de verweerster) aan andere  bedingen van de concessieovereen-
komst is in wezen nooit aan de orde geweest.

Zelfs indien de geldigheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding overeind zou blij-
ven, moet aldus op het eerste gezicht worden besloten dat de in de brief van 1 juni 2004 
aangevoerde reden, geen grond tot ontbinding kon opleveren.

27. Hieruit volgt dan dat (de eerste eiseres) over geen rechtsgeldige conventionele mo-
gelijkheid beschikte om de concessieovereenkomst eenzijdig te ontbinden, en minstens 
dat, zo ze hierover wel beschikte, ze er in de litigieuze omstandigheden geen relevante 
toepassing kon van maken.

Navolgend beschikte (de tweede eiseres) evenmin over een conventionele grond om de 
overeenkomst inzake consignatie van voertuigen te beëindigen.

Aangezien moet worden aangenomen dat de beide (eiseressen) wilden handelen binnen 
de perken van de overeenkomst die hen met (de verweerster) verbond, moet worden be-
sloten dat de akte waarbij ze de ontbinding respectievelijk de beëindiging ingevolge die 
ontbinding betekenden, niet het door hen beoogde rechtsgevolg kan sorteren.

28. De gevolgen van de betekende opzeggingen blijken voor (de verweerster) zeer in-
grijpend te zijn.

De bedrijfsactiviteit van (de verweerster) is er vrijwel door lam gelegd, terwijl ze nau-
welijks enkele jaren voordien substantiële investeringen had gedaan om te voldoen aan de 
eisen van (de eerste eiseres) en hiervoor omvangrijke externe financiering heeft aange-
sproken.

ING Bank heeft onder verwijzing naar die opzeggingen haar kredieten opgezegd en 
heeft zakelijke zekerheden genomen.

Zonder de mogelijkheid tot exploitatie van de concessie, die goed is voor ongeveer 
1.200 verkochte voertuigen per jaar, is het bestaan zelf van (de verweerster) in het geding.

29.  In de gegeven omstandigheden vereist  de bescherming die aan (de verweerster) 
voorlopig moet worden verleend tegen het op het eerste gezicht onterechte toepassing van 
de contractuele bedingen tussen partijen dat de uitwerking hiervan wordt geneutraliseerd, 
in afwachting van een beslissing door een bodemrechter.

Zulks vereist dat (de eiseressen) hun verbintenissen voorlopig verder uitvoeren.
Indien zulks niet zou gebeuren, terwijl kan worden gevreesd dat (de verweerster) aan 

het optreden van (de eiseressen) zou ten onder gaan, zou schadevergoeding overigens niet 
meer de passende vervangende vergoeding kunnen opleveren.

30. Het algemeen besluit luidt dan dat het hoger beroep moet worden verworpen" (be-
streden arrest, blz. 10 - 16).

Grieven
(...)
Derde onderdeel
Naar luid van artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet de rechter in 

kortgeding bij voorraad uitspraak in de gevallen die hij spoedeisend acht. Overeenkomstig 
artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in kortgeding maat-
regelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn van recht is die het nemen van 
een beslissing verantwoordt.
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Artikel 2.1 van de Verordening 1400/2002 bepaalt dat overeenkomstig artikel 81, lid 3, 
van het EG-Verdrag en onverminderd de bepalingen van deze verordening, artikel 81, lid 
1, van het EG-Verdrag hierbij buiten toepassing wordt verklaard voor verticale overeen-
komsten die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen nieuwe motor-
voertuigen, reserveonderdelen voor motorvoertuigen of herstellings- of onderhoudsdien-
sten voor motorvoertuigen kunnen kopen, verkopen of doorverkopen. Deze bepaling is 
van toepassing voorzover deze verticale overeenkomsten verticale beperkingen bevatten.

Overeenkomstig artikel 4.1.b) van de Verordening is de vrijstelling, in de zin van voor-
meld artikel 2.1 van de Verordening, niet van toepassing op verticale overeenkomsten die 
tot doel hebben het gebied te beperken waarin of de klanten aan wie de distributeur of de 
hersteller  de  contractgoederen  of  -diensten  mag  verkopen.  Overeenkomstig  artikel 
4.1.b).iii) van de Verordening geldt de vrijstelling echter wel voor de beperking van de 
verkoop van nieuwe motorvoertuigen en reserveonderdelen aan niet-erkende distributeurs 
door de leden van een selectief distributiestelsel op markten waar selectieve distributie 
wordt toegepast.

De Verordening biedt aan de distributeur derhalve de vrijheid om te verkopen aan eind-
gebruikers, doch laat toe dat, bij selectieve distributie, de verkoop van nieuwe voertuigen 
aan niet-erkende wederverkopers wordt beperkt.

Overeenkomstig artikel 1.w) van de Verordening is een leasingmaatschappij een eind-
gebruiker, tenzij in de gebruikte leasingovereenkomsten voorzien is in een eigendoms-
overdracht of een optie om het voertuig aan te kopen vóór het verstrijken van de overeen-
komst.

De distributeur heeft derhalve de vrijheid om te verkopen aan leasingmaatschappijen in 
zoverre  deze  als  eindgebruiker  optreden.  De  verkoop  aan  leasingmaatschappijen  kan 
evenwel beperkt worden indien de leasingmaatschappij niet als eindgebruiker, maar wel 
als wederverkoper optreedt.

Uit de samenlezing van voormelde bepalingen volgt dan ook dat de leverancier kan ei-
sen dat de distributeur aan een leasingmaatschappij aan wie hij wenst te verkopen, de ver-
plichting oplegt om geen nieuwe voertuigen door te verkopen en derhalve de verplichting 
oplegt de nieuwe voertuigen gedurende een minimale termijn te verhuren.

De appelrechters stellen vast dat artikel XVIII van de tussen partijen gesloten conces-
sieovereenkomst bepaalt dat elke partij onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebreke-
stelling de huidige overeenkomst zal kunnen ontbinden in geval van het niet respecteren 
van een van de essentiële verplichtingen en dat dit in het bijzonder zo zal zijn in geval van 
wederverkoop, in tegenstrijd met de bepalingen van de artikelen V en XIV, 9°, van één of 
meer nieuwe voertuigen en/of van uitrustingen en toebehoren aan een wederverkoper die 
geen lid is van het officiële Citroën-distributienetwerk erkend als wederverkoper en ge-
vestigd op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

De appelrechters stellen nog vast dat artikel V 2° aan de concessiehouder de verbintenis 
oplegt geen nieuwe of minder dan 3 maanden ingeschreven voertuigen van het merk Cit-
roën aan leasingmaatschappijen te verkopen tenzij hij voorafgaand aan de bestelling de 
verbintenis bekomt dat de maatschappij het voertuig aan haar klant zal verhuren en slechts 
zal mogen doorverkopen na minimaal zes maanden en tenzij hij voorafgaand aan de be-
stelling het bewijs verkrijgt dat de leasingnemers niet de mogelijkheid hebben de eigen-
dom te verwerven van het voertuig of de aankoopoptie te lichten voor het verstrijken van 
zes maanden.

De appelrechters beslissen dat uit de artikelen 4.1.b).iii) en 1.w) van de Verordening 
volgt dat de leverancier niet mag bedingen dat de distributeur niet mag verkopen aan een 
leasingmaatschappij tenzij ingeval deze er zich wil toe verbindt het voertuig gedurende 
minstens zes maanden niet door te verkopen. De appelrechters beslissen op die grond dat 



Nr. 464 - 6.10.06 HOF VAN CASSATIE 1935 

het niet naleven van voormeld beding, vervat in de artikelen V en XVIII van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst, geen grond tot ontbinding kan opleveren, zodat noch de 
eerste, noch de tweede eiseres over een conventionele mogelijkheid beschikten om de 
concessieovereenkomst en de overeenkomst inzake consignatie van voertuigen eenzijdig 
te ontbinden.

Nu noch artikel 4.1.b).iii), noch artikel 1.w), noch enige andere bepaling van de Veror-
dening, de leverancier verbiedt vanwege de distributeur te bedingen dat deze laatste van-
wege de leasingmaatschappij de verbintenis verkrijgt gedurende een minimale termijn van 
zes maanden niet door te verkopen en nu integendeel uit de samenlezing van deze bepa-
lingen blijkt dat de leverancier in de concessieovereenkomst wel een dergelijk beding kan 
inlassen, betrekken de appelrechters, door te beslissen dat in het algemeen bedingen dat 
van de leasingmaatschappij een minimale termijn van zes maanden verhuring moet wor-
den geëist, niet bestaanbaar blijkt met de termen van de geciteerde verordening en door op 
die grond te weigeren uitwerking te verlenen aan de tussen partijen gesloten overeen-
komst, bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de partijen een onbestaande 
rechtsregel, die de voorlopige maatregel die zij bevelen, niet redelijk kan schragen.

De rechter in kort geding heeft derhalve de grenzen van zijn bevoegdheid overschreden 
(schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek,  81  van  het  EG-Verdrag  en  1.w),  2.1  en  4.1.b).iii)  van  de  Verordening 
1400/2002).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel 
1. Artikel 2, 1°, van Verordening (EG) 1400/2002 Com. van 31 juli 2002, be-

treffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op groepen ver-
ticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de mo-
torvoertuigensector, bepaalt dat overeenkomstig artikel 81, lid 3, van het Verdrag 
en onverminderd de bepalingen van deze verordening, artikel 81, lid 1, hierbij 
buiten toepassing wordt verklaard voor verticale overeenkomsten die betrekking 
hebben op de voorwaarden waaronder de partijen nieuwe motorvoertuigen, re-
serveonderdelen  voor  motorvoertuigen  of  herstellings-  of  onderhoudsdiensten 
voor motorvoertuigen kunnen kopen, verkopen of doorverkopen.

Artikel 4, 1°, b), iii) van die Verordening bepaalt in verband met de hardekern-
beperkingen:

"De vrijstelling is niet van toepassing op verticale overeenkomsten die, op zich 
of in combinatie met andere factoren waarover de partijen controle hebben, di-
rect of indirect, tot doel hebben: (...) b) de beperking van het gebied waarin of de 
klanten aan wie de distributeur of de hersteller de contractgoederen of -diensten 
mag verkopen; de vrijstelling geldt echter wel voor: (...) iii) de beperking van de 
verkoop van nieuwe motorvoertuigen en reserveonderdelen aan niet-erkende dis-
tributeurs door de leden van een selectief distributiestelsel op markten waar se-
lectieve distributie wordt toegepast, onverminderd het bepaalde onder i)".

Volgens artikel 1, w), van de Verordening dient onder "eindgebruiker" te wor-
den verstaan, onder meer leasingbedrijven tenzij in de gebruikte leasingovereen-
komsten voorzien is in een eigendomsoverdracht of een optie om het voertuig 
aan te kopen vóór het verstrijken van de overeenkomst.
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2. Uit die bepalingen volgt niet kennelijk dat de leveranciers het recht hebben 
aan een dealer op te leggen dat hij niet mag verkopen aan een leasingmaatschap-
pij tenzij deze zich ertoe verbindt een minimale termijn van zes maanden verhu-
ring te eisen van de lessor.

3. De appelrechters leggen Verordening 1400/2002 in die zin uit dat in het al-
gemeen bedingen dat van de leasingmaatschappij een minimale termijn van zes 
maanden verhuring moet worden geëist,  niet  met de termen van Verordening 
1400/2002 bestaanbaar blijkt en oordelen dat op het eerste gezicht aldus moet 
worden besloten dat de tekortkoming aan deze verbintenis uit artikel V 2° van de 
concessieovereenkomst,  geen  grond  tot  ontbinding  kon  opleveren.  Op  grond 
hiervan oordelen zij dat in de gegeven omstandigheden de bescherming die aan 
de verweerster voorlopig moet worden verleend tegen de op het eerste gezicht 
onterechte toepassing van de contractuele bedingen tussen partijen vereist dat de 
uitwerking hiervan wordt geneutraliseerd, in afwachting van een beslissing door 
een bodemrechter. Zulks vereist, volgens de appelrechters, dat de eiseressen hun 
verbintenissen voorlopig verder uitvoeren.

4. De uitlegging die zij geven aan de Verordening is niet kennelijk onredelijk.
5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

6 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Verbist en Geinger.

Nr. 465

1° KAMER - 6 oktober 2006

1º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - VORDERING TOT 
NIETIGVERKLARING - BELANG

2º ADVOCAAT - WIJZE VAN BEROEPSUITOEFENING - ORDE VAN ADVOCATEN - BEVOEGDHEID

3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - ADVOCAAT - 
WIJZE VAN BEROEPSUITOEFENING - ORDE VAN ADVOCATEN - BEVOEGDHEID

1º  De  omstandigheid  dat  een  advocaat  na  het  instellen  van  een  vordering  tot  
nietigverklaring van een reglement van de Orde van Vlaamse balies niet  langer deel  
uitmaakt van die Orde, ontneemt hem het vereiste belang niet  om die vernietiging te  
vragen. (Artt. 501 en 611, Ger.W.)

2º en 3° Een Orde van advocaten kan beslissen dat de advocaten niet in dienstverband  
mogen staan en dat zij zonder band van ondergeschiktheid maar alleen als zelfstandigen  
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hun hoofdberoep moeten uitoefenen. (Artt. 437, eerste lid, 4° en 477ter, §3, Ger.W.; Art. 
4, lid 1, E.E.G.-Richtlijn 77/249 van de Raad van 22 maart 1977)

(V. T. ORDE VAN VLAAMSE BALIES)

ARREST

(A.R. C.05.0394.N)

I. VORDERING
De vordering strekt tot nietigverklaring van het enig artikel van het Reglement 

van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het statuut van de advocaat, aange-
nomen op 8 juni 2005.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
De vordering tot nietigverklaring is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van 

uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring
1. De tussenkomende partij voert aan dat de vordering tot nietigverklaring niet 

ontvankelijk is wegens gemis aan belang aangezien de verzoeker niet langer deel 
uitmaakt van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en het 
reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het statuut van de advo-
caat derhalve niet meer op hem van toepassing is. Minstens is volgens de tussen-
komende partij het belang van de verzoeker de vernietiging te vragen van het re-
glement verloren gegaan, zodat zijn vordering zonder voorwerp is.

2. Krachtens artikel 611 van het Gerechtelijk Wetboek neemt het Hof van Cas-
satie kennis van met name vorderingen tot nietigverklaring van de reglementen 
van de Orde van Vlaamse Balies die door overschrijding van bevoegdheid zijn 
aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn aangenomen.

Deze vordering kan, krachtens artikel 501 van dat wetboek, worden ingesteld 
door een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies of door iedere persoon die de 
hoedanigheid en het belang heeft om te vorderen in de zin van de artikelen 17 en 
18 van het wetboek.

3. De omstandigheid dat de verzoeker na het instellen van de vordering niet 
langer deel zou uitmaken van de Orde van Vlaamse Balies, ontneemt hem het 
vereiste belang niet daar hij na een eventuele vernietiging van het reglement een 
nieuwe inschrijving zou kunnen vragen in die orde.

4. De grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring 
moet worden verworpen.

Beoordeling van de vordering
5. Het reglement betreffende het statuut van de advocaat goedgekeurd door de 

algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, bepaalt dat "de advocaat 
zijn beroep als zelfstandige uitoefent, met uitsluiting van iedere band van onder-
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geschiktheid".
In de preambule van het reglement wordt gepreciseerd dat een advocaat zijn 

beroep niet mag uitoefenen als bediende omdat een contract van bediende in-
houdt dat een persoon zijn gezag mag uitoefenen over een andere advocaat.

6. Artikel 437, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het be-
roep van advocaat onverenigbaar is met alle bezoldigde betrekkingen of werk-
zaamheden, openbare of particuliere, tenzij ze noch de onafhankelijkheid van de 
advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen.

Artikel 477ter, §3, van het Gerechtelijk Wetboek bevat dezelfde bepaling voor 
personen die onderdanen zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie.

7. Deze bepalingen hebben tot doel aan advocaten de uitoefening van neven-
functies te verbieden die de in die artikelen vermelde ongewenste gevolgen zou-
den hebben. Zij gaan er beide van uit dat de onafhankelijkheid van de advocaat 
essentieel is voor een goede rechtsbedeling.

8. Artikel 4, lid 1, van Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 
tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het 
vrij verrichten van diensten, bepaalt dat de vertegenwoordiging in rechte van een 
cliënt in een andere lidstaat moet worden uitgeoefend onder de voorwaarden die 
voor de aldaar gevestigde advocaten gelden, met uitsluiting van enig vereiste in-
zake woonplaats of lidmaatschap van een beroepsorganisatie in die staat. Verder 
bepaalt dat artikel 4, lid 2, k, dat de beroepsregels van de lidstaat van ontvangst 
bij het uitoefenen van deze werkzaamheden in acht moeten worden genomen.

Artikel 4, lid 4, van de Richtlijn bepaalt dat de advocaat ten aanzien van ande-
re werkzaamheden dan die bedoeld in lid 1, onderworpen is aan de voorwaarden 
en beroepsregels van de Lid-Staat van herkomst, onverminderd zijn verplichting 
tot de inachtneming van de beroepsregels, van welke oorsprong dan ook, die in 
de Lid-Staat van ontvangst van toepassing zijn, met name wat betreft de onvere-
nigbaarheid van het uitoefenen van de werkzaamheden van advocaat met het ver-
richten van andere werkzaamheden in deze Lid-Staat.

Deze regels zijn slechts van toepassing indien zij kunnen worden nageleefd 
door een niet in de Lid-Staat van ontvangst gevestigde advocaat en voor zover de 
naleving van die regels objectief gerechtvaardigd is ten einde in die Staat de cor-
recte uitvoering van de werkzaamheden van advocaten, de waardigheid van het 
beroep en de inachtneming van bovenbedoelde regels inzake onverenigbaarheid 
te waarborgen.

Artikel 477ter, §3, van het Gerechtelijk Wetboek is derhalve in overeenstem-
ming met de Richtlijn.

9. De artikelen 437, eerste lid, 4°, en 477ter, §3, van het Gerechtelijk Wetboek 
beletten niet dat een Orde beslist dat de advocaten niet in dienstverband mogen 
staan en dat zij zonder band van ondergeschiktheid hun beroep moeten uitoefe-
nen. Aan de Ordes wordt een redelijke maat van vrijheid gelaten bij de invulling 
van hun taak. Het is niet onredelijk, gelet op het doel de onafhankelijkheid van 
de advocaat en het vertrouwen van de rechter in de advocaat te vrijwaren, en is 
verantwoord door de wettekst zelf en zijn geschiedenis, te beslissen dat advoca-
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ten hun hoofdberoep niet in ondergeschikt verband mogen uitoefenen maar dit 
alleen mogen doen als zelfstandigen.

10. De verzoeker voert vervolgens aan dat het bestreden artikel een ongelijke 
behandeling meebrengt tussen advocaten in loondienst en artsen in loondienst.

11. De beweerde discriminatie is het gevolg van een wettelijke bepaling waar-
aan niet wordt verweten dat zij ongrondwettig is.

12. De verzoeker voert ook aan dat het bestreden artikel een ongelijke behan-
deling meebrengt tussen Europese advocaten in loondienst en Europese advoca-
ten niet in loondienst.

13. De beweerde discriminatie is het gevolg van een wettelijke bepaling waar-
van werd vastgesteld dat zij overeenstemt met het Europees recht.

14. De verzoeker verwijt ten slotte aan het reglement dat het ingaat "tegen de 
grondregels van het Belgische Sociale Zekerheidsstelsel" die "meebrengen dat 
aan een advocaat in een advocatenkantoor het statuut van werknemer opgelegd 
wordt wanneer de constitutieve elementen ervan verenigd zijn".

15. Het bestreden reglement oordeelt niet dat een advocaat, zou hij in onderge-
schikt verband werken, geen werknemer zou zijn ten aanzien van de regels van 
sociale zekerheid, maar beslist dat een advocaat niet in ondergeschikt verband 
mag werken.

16. Het verzoek moet worden verworpen.
Vordering tot bindendverklaring
17. Gelet op de verwerping van het verzoek is er geen reden het arrest bindend 

te verklaren.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot nietigverklaring.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

6 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
G. Popelier, Brussel, De Gryse en Maes.

Nr. 466

1° KAMER - 6 oktober 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
EUROPEES EXECUTIEVERDRAG - VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD - PLAATS WAAR DE 
SCHADE IS INGETREDEN - BEGRIP

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - EUROPEES 
EXECUTIEVERDRAG - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD - 
PLAATS WAAR DE SCHADE IS INGETREDEN - BEGRIP
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1º en 2° Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met  
toepassing van art. 5, 3°, Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de 
schade is ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse  
schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet  
de  plaats  waar  de  schadelijke  gevolgen  voelbaar  zijn  van een feit  dat  reeds  elders  
daadwerkelijk  ingetreden  schade  heeft  veroorzaakt  of  waar  de  eiser  de 
vermogensrechtelijke  gevolgen  ondervindt  van  in  een  andere  lidstaat  toegebrachte  
lichamelijke schade1.(Art. 5, 3°, Executieverdrag van 27 sept. 1968)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Landsverdediging  T. ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG DER HUK-COBURG)

ARREST

(A.R. C.05.0580.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 5.3 van het Verdrag van 27 september 1968 tussen de Staten-Leden van de Eu-

ropese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit-
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en in handelszaken, van het protocol en van de 
gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te Brussel, en goedgekeurd bij de wet van 13 
januari 1971 (EEX-Verdrag).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (21e kamer) dd. 

13 december 2004 verklaart het hoger beroep gegrond om de volgende redenen:
"Artikel 2, al. 5, van het Verkeersongevallenverdrag van 4 maart 1971 inzake de toe-

passelijke wetgeving inzake regresvorderingen en subrogaties, noch artikel 93, lid 1, van 
de EEG-Verordening 1408/71 van 14.06.1971, noch artikel 3 van het (Belgisch) Burger-
lijk Wetboek verhinderen dat de rechtbank vooreerst haar bevoegdheid ter zake dient te 
onderzoeken.

Bij de oorspronkelijke dagvaarding werd gesteld dat 'op grond van art. 5.3 van het Eu-
ropees bevoegdheids- en executieverdrag (EEX-Verdrag) de rechter van de plaats waar de 
schade is opgetreden (zich laat voelen) bevoegd is (cfr. zaak Mines de Potasse)'

In artikel 5.3 van het verdrag van het EEX-Verdrag van 27 september 1968 wordt be-
paald: 'De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende 

1 Cass., 28 feb. 2002, AR C.98.0065.N en C.00.0013.N, nr 145 (en de verwijzingen in de voetnoot 
(1); H.v.J., 30 nov. 1976, C-21/76, Jur. H.v.J., 1976, 1735; 19 sept. 1995, C-364/93,  Jur. H.v.J., 
1995, I, 2719; 27 okt. 1998, C-51/97, Jur. H.v.J., 1998, I, 6511) en R.W., 2003-2004, 457. Vanaf 1 
maart 2002 is die bevoegdheid in de eerste plaats te beoordelen op grond van de Verordening (EG) nr 
44/2001 Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) (PB. L 12, 16 januari 
2001, rect. PB. L307, 24 november 2001); zie B. DE GROOTE, Onrechtmatige daad § internet. Een 
rechtsvergelijkende analyse van artikel 5, sub 3 EEX-Verordening, Larcier, 2004, 22-36, nrs 15-37. 
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staat, kan in een andere verdragsluitende Staat voor de navolgende gerechten worden op-
geroepen ... 3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht 
van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan'.

In de zaak Bier Reinwater / Mines de Potasse d'Alsace (H.v.Justitie, 21/76, 30 novem-
ber 1976 R.W. 1976-77, 2217 en J.T. 1977, 187) waarover eiser het blijkbaar heeft in zijn 
dagvaarding, werd gesteld:

De uitdrukking 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan' moet aldus 
worden verstaan dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats waar de 
veroorzakende gebeurtenis zijn bedoeld. Hieruit volgt dat de verweerder ter keuze van de 
verzoeker kan worden opgeroepen voor de rechter hetzij van de plaats waar de schade is 
ingetreden hetzij van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten 
grondslag ligt.

De Belgische Staat stelt dat het ongeval uiteraard in Duitsland plaatsvond maar dat het 
nadeel hiervan door hemzelf als werkgever van mevrouw V.D.W. waarbij een kapitaal ge-
vestigd diende te worden, in België ondervonden werd of ontstaan is,  zodat 'de plaats 
waar de schade is ingetreden' in België moet gesitueerd worden.

Nu blijkt dat het Hof van Cassatie verwijzend naar deze zaak 21/76 aldus oordeelde 
(Cassatie 17 september 2002, AR C.98.0065..N en AR C .00.0013.N):

'Als plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan moet worden begrepen, 
volgens de arresten C 21/76 van 30 november 1976 en C 51/97 van 27 oktober 1998 van 
het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, hetzij de plaats van de veroorzakende 
gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt hetzij de plaats waar de schade is ingetre-
den. Artikel 5, 3°, van het genoemd EEX-Verdrag mag evenwel niet zo ruim worden uit-
gelegd dat de algemene bevoegdheidsregel van artikel 2 van het verdrag zou worden uit-
gehold of dat een onredelijk vermenigvuldigen van fora mogelijk zou worden; onder meer 
uit arrest C 364/93 van het Hof van Justitie van 19 september 1995 blijkt dat als plaats 
waar de schade is ingetreden moet begrepen worden de plaats waar de veroorzakende ge-
beurtenis rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is 
gelaedeerd; een persoon kan aldus in beginsel geen vordering instellen waar de schadelij-
ke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade 
heeft veroorzaakt of waar hij de vermogensrechtelijke gevolgen ondervindt van in een an-
dere Lid-Staat toegebrachte lichamelijke schade'.

De verbintenis om de schade te vergoeden is ook niet in België ontstaan in de zin van 
artikel 635 Gerechtelijk Wetboek.

In deze omstandigheden dient de rechtbank te beslissen dat de rechtbanken in België 
niet bevoegd zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 5.3 van het Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verdrag) 
van 27 september 1968 kan de verweerder, die woonplaats heeft op het grondgebied van 
een verdragsluitende staat, in een andere verdragsluitende staat worden gedagvaard ten 
aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, voor het gerecht van de plaats waar 
het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

In de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is het begrip "de plaats waar het 
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" verder gepreciseerd: het dient aldus te wor-
den verstaan dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden, als de plaats van de veroor-
zakende gebeurtenis is bedoeld. Hieruit volgt dat de verweerder ter keuze van de verzoe-
ker kan worden opgeroepen voor de rechter hetzij van de plaats waar de schade is ingetre-
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den, hetzij van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grond-
slag ligt (H.v.J. 30 november 1976, C-21/76, zaak Mines de Potasse d'Alsace, Jurispr. 
1976, 1735; H.v.J. 11 januari 1990, zaak Dumez France en Tracoba, C-220/88, Jurispr. 
1990, I, 49, H.v.J. 7 maart 1995, zaak Shevill e.a., C-68/93, Jurispr. 1993, 1, 415; H.v.J. 
19 september 1995, zaak Marinari, C-364/93, Jurispr. 1995, I, 2719).

In het bestreden vonnis in hoger beroep heeft de rechtbank zich ten onrechte onbevoegd 
verklaard op grond van de overweging dat in casu de plaats waar de schade is ingetreden 
zich niet in België zou bevinden.

Nochtans betreft het geding de terugvordering van een kapitaal, dat door de eiser als 
werkgever is betaald aan het slachtoffer op grond van de Wet van 3 juli 1967 betreffende 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg van en naar het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (B.S., 10 augustus 1967). De verplich-
ting van de eiser tot betaling van deze vergoeding is ontstaan in België, aangezien zij ge-
baseerd is op de (Belgische) arbeidsovereenkomst tussen eiser en het slachtoffer (beiden 
Belgisch), in het kader waarvan een arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld die aanlei-
ding gaf tot de kwestieuze vergoeding.

Het  nadeel  van het  slachtoffer,  waaromtrent  men zou kunnen aanvoeren dat  het  in 
Duitsland is ontstaan, is in casu te onderscheiden van het nadeel van de eiser, dat wel de-
gelijk in België is ontstaan en losstaat van de onmiddellijke gevolgen van het ongeval in 
Duitsland. Eiser dient te worden beschouwd als "rechtstreeks gelaedeerde" in België, in 
de  zin  van  het  arrest  van  het  Hof  d.d.  28  februari  2002  (A.R.  C.98.0065.N  en 
C.00.0013.N, www.cass.be), op grond van zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen tegen-
over mevrouw V.D.W. .

De rechtbank heeft aldus niet wettig kunnen beslissen dat de rechtbanken in België niet 
bevoegd zouden zijn (schending van artikel 5.3 van het Europees Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken van 27 september 1968).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 5, 3°, van het Europees Executieverdrag van 27 september 

1968, hierna te noemen EEX-Verdrag, kan de verweerder die woonplaats heeft 
op het grondgebied van een verdragsluitende Staat in een andere verdragsluiten-
de Staat worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige 
daad voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft 
voorgedaan.

2. Als plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, moet, vol-
gens de arresten C 21/76 van 30 november 1976 en C 51/97 van 27 oktober 1998 
van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, worden begrepen hetzij 
de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt, 
hetzij de plaats waar de schade is ingetreden.

3. Artikel 5, 3°, van het EEX-Verdrag mag evenwel niet zo ruim worden uitge-
legd dat de algemene bevoegdheidsregel van artikel 2 van het verdrag zou wor-
den uitgehold of dat een onredelijke vermenigvuldiging van fora zou mogelijk 
worden.

Onder meer uit het arrest C 364/93 van het Hof van Justitie van 19 september 
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1995 blijkt dat als plaats waar de schade is ingetreden moet worden begrepen de 
plaats  waar  de  veroorzakende  gebeurtenis  rechtstreekse  schadelijke  gevolgen 
heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd.

Aldus kan een vordering tot schadevergoeding op grond van een verbintenis 
uit onrechtmatige daad niet worden ingesteld voor de rechter van de plaats waar 
de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk 
ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke 
gevolgen ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade.

4. De appelrechters stellen vast dat de vordering van de eiser ingesteld tegen 
de verweerster strekt tot vergoeding van de vermogensschade door hem geleden 
naar aanleiding van een verkeersongeval dat in Duitsland heeft plaats gevonden 
en waarvan het slachtoffer in dienst was van de eiser.

5. De appelrechters oordelen dat de Belgische rechtbanken niet bevoegd zijn 
omdat een persoon in beginsel geen vergoeding kan vorderen waar de schadelij-
ke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden 
schade heeft veroorzaakt of waar hij de vermogensrechtelijke gevolgen onder-
vindt van een in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade.

6. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
7. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 467

3° KAMER - 9 oktober 2006

1º KOOP - LEVERING - BEGRIP

2º KOOP - LEVERING - ZICHTBAAR GEBREK - BEGRIP

1º en 2° De geleverde zaak is niet conform de overeengekomen zaak, wanneer ze een  
zichtbaar  gebrek vertoont  dat  onmiddellijk  na  de  levering  door  een aandachtig  maar  
normaal onderzoek ontdekt kan worden en die ze ongeschikt  maakt voor het gebruik  
waarvoor ze normaal is bestemd1.(Artt. 1604 en 1610, B.W.)

1 Zie Cass., 29 maart 1976 (A.C., 1976, 872); 21 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 95); H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, dl. IV, vol. I, 4de uitg. door A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Brussel, 
Bruylant, 1997, nrs. 114 en 128. 
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( I.T.M. SUD  b.v.b.a. T. STAD BEAURAING)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0276.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 21 augustus 2006 ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
De eerste advocaat-generaal Jean-François Lerclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1604 en 1610 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens welke afstand van een recht niet kan worden ver-

moed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar 
zijn.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de verweerster voor de ontbinding van de koop heeft kunnen kie-

zen, overeenkomstig artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek, en verklaart de vordering 
van de eiseres bijgevolg, met bevestiging van het beroepen vonnis, ongegrond, op grond 
van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en met name op 
de volgende gronden :

"Dat het schepencollege van de [verweerster] de aankoop van een straatveegmachine 
aan [de eiseres] heeft toegekend voor de prijs van 2.200.000 BEF exclusief BTW;

Dat de [verweerster] [de eiseres] op 4 augustus 1998 schreef :
'Wij betreuren het feit dat de straatveegmachine Johnston 2000, ondanks de herstellin-

gen die uw technici op 10 en 30 juli 1998 hebben verricht, opnieuw onbruikbaar is.
Wij verzoeken u dringend tussenbeide te komen zodat de machine ten laatste op 20 au-

gustus 1998 definitief in werking kan worden gesteld.
Zoniet zullen wij verplicht zijn de ontvangst van de machine te weigeren en de over-

eenkomst te beëindigen' [...];
Dat de [verweerster] [de eiseres] op 6 oktober 1998 bij aangetekende brief opnieuw ge-

meld heeft dat de straatveegmachine onbruikbaar was, dat zij de overeenkomst in die om-
standigheden beëindigde en dat 'de aankoopprijs niet is betaald en dus ook niet betaald zal 
worden, en wij verzoeken u om de machine onverwijld te komen terughalen na telefoni-
sche afspraak met onze diensten';

Dat de zaakvoerder [van de eiseres] de ontvangst van de aangetekende brief op 9 okto-
ber 1998 wel bevestigde, maar schreef : 'Zodra de straatveegmachine in onze werkplaats 
teruggekeerd is, zullen we al het nodige doen om ze in een perfecte staat van werking te 
brengen en we stellen voor dat u ze vervolgens komt ophalen';

Dat de [verweerster] op 22 oktober 1998 antwoordde : het schepencollege 'herinnert u 
evenwel aan het feit dat onze aangetekende brief van 6 oktober overeenkwam met een in-
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gebrekestelling; u diende ons mee te delen of u akkoord ging met de beëindiging van de 
overeenkomst. Aangezien u de machine teruggenomen heeft, gaan wij er bijgevolg van uit 
dat u de redenen die we in onze voormelde brief van 6 oktober aangehaald hadden, aan-
vaard heeft en dat u dus akkoord gaat met de beëindiging van de overeenkomst';

Dat de [verweerster], gelet op de weigering en het verzet van de [eiseres], op 18 no-
vember 1998 opnieuw een aangetekende brief schreef :

'Wij bevestigen de ontvangst van uw brief van 16 november jl. met betrekking tot het 
voormelde onderwerp.

Aangezien u in het bezit bent van de straatveegmachine en wij u laatst geschreven heb-
ben dat de overeenkomst ontbonden was, kunnen wij de bewoordingen van onze vorige 
brief alleen bevestigen';

Dat geen enkel gevolg gegeven werd aan deze brief, waarin de [verweerster] duidelijk 
haar standpunt naar voren had gebracht, met uitzondering van een aangetekende brief die 
haar in februari 2000, dus haast anderhalf jaar later, door de raadsman van [de eiseres] 
werd toegezonden;

Dat de ingebrekestelling van 4 augustus 1998, waarbij een nieuwe herstelling gevraagd 
werd om de machine tegen 20 augustus definitief in werking te stellen, kennelijk betrek-
king had op de verplichting om een straatveegmachine 'in staat van werking' te leveren, 
d.w.z. conform de bestelling;

Dat het nieuwe defect, waarvan sprake is in de brief van 6 oktober 1998, aantoont dat 
de staat van de machine op dat ogenblik nog steeds niet conform was en dat de [eiseres] 
haar leveringsplicht bijgevolg nog steeds niet was nagekomen;

Dat de [verweerster] dus voor de ontbinding van de koop kon kiezen, overeenkomstig 
artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat dit trouwens de oplossing is die [de eiseres] aanvaard leek te hebben, daar zij haast 
anderhalf jaar lang niets meer van zich heeft laten horen, terwijl zij de machine opnieuw 
in bezit had genomen en de prijs nooit was betaald;

Dat het eenzijdig verslag van de deskundige J.P. Paduart, waarin beweerd wordt dat de 
machine op 22 augustus 2003 perfect werkte, niet aantoont dat dit vijf jaar eerder ook het 
geval was, en dat de [verweerster] ten onrechte geklaagd had, hetgeen [de eiseres] overi-
gens nooit voorgehouden heeft".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de koper het recht de ontbin-

ding van de koop of inbezitstelling te vorderen wanneer de verkoper in gebreke blijft de 
levering te doen binnen de tussen partijen bedongen tijd en indien de vertraging alleen aan 
de verkoper te wijten is. De levering van de gekochte zaak wordt door artikel 1604 van 
datzelfde wetboek gedefinieerd als de overdracht van de verkochte zaak in de macht en 
het bezit van de koper, m.a.w. de terbeschikkingstelling, aan de koper, van een zaak die 
qua type, herkomst en kenmerken overeenstemt met de bestelde zaak.

Die bepalingen hebben geenszins betrekking op de vrijwaring tegen gebreken en defec-
ten die de verkochte zaak kunnen aantasten, net als de regels betreffende de koopvernieti-
gende gebreken vreemd zijn aan de sanctie op de leveringsverplichting.

Het arrest stelt door geen enkele overweging vast dat de litigieuze straatkeermachine 
qua type, herkomst en kenmerken niet overeenstemde met de bestelde zaak, maar beslist 
dat de leveringsplicht betrekking had op de "levering van een straatkeermachine 'in staat 
van werking', d.w.z. conform de bestelling", dat op 6 oktober 1998, "de staat van de ma-
chine [...] nog steeds niet conform was en dat de [eiseres] haar leveringsplicht bijgevolg 
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nog steeds niet was nagekomen", zodat de verweerster "voor de ontbinding van de koop 
kon kiezen, overeenkomstig artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek".

De omstandigheid dat de verkochte zaak op geen enkel ogenblik "in staat van werking" 
blijkt te zijn, houdt geen verband met de leveringsplicht en de sanctie op de leveringsver-
plichting, zoals bedoeld in de artikelen 1604 en 1610 van het Burgerlijk Wetboek. Het ar-
rest schendt bijgevolg die bepalingen.

Tweede onderdeel
De afstand van een recht, in bijzonder het recht om de uitvoering van een koopovereen-

komst te vorderen, kan niet worden vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Het arrest stelt "de weigering en het verzet" van de eiseres ten aanzien van verweersters 
brief van 22 oktober 1998 vast, maar oordeelt dat zij akkoord was gegaan met de beëindi-
ging van de overeenkomst. De eiseres betwistte in haar appelconclusie te hebben "aan-
vaard de machine na opzegging van de overeenkomst terug te nemen" en herinnerde eraan 
dat zij in haar brief van 9 oktober 1998 gemeld had dat zij de machine op de gemeentelij-
ke werkplaats zou ophalen "om de nodige herstellingen te verrichten" en dat de verweer-
ster geweigerd had de machine terug te nemen.

Het arrest oordeelt evenwel, tot staving van zijn beslissing over de ontbinding van de 
koop op grond van artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek, "dat dit trouwens de oplos-
sing is die [de eiseres] aanvaard leek te hebben, daar zij haast anderhalf jaar lang niets 
meer van zich heeft laten horen, terwijl zij de machine opnieuw in bezit had genomen en 
de prijs nooit was betaald".

Indien het arrest, ondanks het gebruik van het werkwoord "lijken", zo moet worden ge-
lezen dat het oordeelt dat de eiseres de overeenkomst als ontbonden had beschouwd en, 
bijgevolg had afgezien van de mogelijkheid om de uitvoering ervan te vorderen, leidt het 
die afstand af uit omstandigheden die voor een andere uitlegging vatbaar zijn. De eiseres, 
die duidelijk gesteld had dat zij de overeenkomst niet als ontbonden beschouwde, heeft 
elke stellingname, om andere en met name commerciële redenen, kunnen uitstellen.

Het arrest miskent bijgevolg het in het middel bedoelde algemene rechtsbeginsel.
Derde onderdeel
Hoewel het arrest slechts een onzekere mening uitdrukt wanneer het oordeelt dat de ei-

seres de ontbinding van de koop "aanvaard leek te hebben", heeft het zijn beslissing dat de 
koop ontbonden was op grond van artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek hierop geba-
seerd en schendt het aldus artikel 149 van de Grondwet.

Vierde onderdeel
De eiseres betoogde dat de verweerster in het bezit van de zaak was gesteld, dat zij op 

dat ogenblik had kunnen nagaan of de leveringsplicht wel was nagekomen, dat zij  de 
straatveegmachine gedurende verschillende weken in dienst heeft gesteld zonder voorbe-
houd van haar recht te maken, dat zij aldus de levering stilzwijgend aanvaard heeft en dat 
die aanvaarding de conformiteit van de geleverde zaak met de verkochte zaak alsook de 
mogelijke zichtbare gebreken dekt.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres "haar leveringsplicht niet is nagekomen", antwoordt 
door geen enkele overweging op het middel, dat afgeleid is uit een stilzwijgende aanvaar-
ding en haar gevolgen voor die plicht. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen om-
kleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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Luidens artikel 1604 van het Burgerlijk Wetboek is levering de overdracht van 
de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper.

Levering, in de zin van die bepaling, verplicht de verkoper om aan de koper 
een zaak conform de overeengekomen zaak te leveren.

De geleverde zaak is niet conform de overeengekomen zaak, wanneer ze een 
zichtbaar gebrek vertoont dat onmiddellijk na de levering door een aandachtig 
maar normaal onderzoek ontdekt kan worden en die ze ongeschikt maakt voor 
het gebruik waarvoor ze normaal is bestemd.

Krachtens artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de koper, wanneer 
de verkoper in gebreke blijft de levering te doen binnen de tussen partijen bedon-
gen tijd, de keuze om ontbinding van de koop ofwel inbezitstelling te vorderen, 
indien de vertraging alleen aan de verkoper te wijten is.

Het arrest vermeldt dat "de ingebrekestelling van 4 augustus 1998, waarbij een 
nieuwe herstelling gevraagd werd om de machine [...] definitief in werking te 
stellen, kennelijk betrekking had op de verplichting om een straatveegmachine in 
staat van werking te leveren, d.w.z. conform de bestelling" en oordeelt "dat het 
nieuwe defect, waarvan sprake is in de brief van 6 oktober 1998, aantoont dat de 
staat van de machine op dat ogenblik nog steeds niet conform was".

Het arrest, dat op grond van die overwegingen beslist dat "de [eiseres] haar le-
veringsplicht bijgevolg niet [is] nagekomen" en dat "[de verweerster] dus voor 
de ontbinding van de koop kon kiezen", past de artikelen 1604 en 1610 van het 
Burgerlijk Wetboek correct toe.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel :
De in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde redenen volstaan als grond-

slag voor de beslissing dat de verweerster voor de ontbinding van de koop heeft 
kunnen kiezen op grond van de artikelen 1604 en 1610 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Die twee onderdelen, die niet tot vernietiging kunnen leiden, zijn ontbloot van 
belang en derhalve niet ontvankelijk.

Vierde onderdeel

Het arrest antwoordt door de overweging die in het antwoord op het eerste on-
derdeel van het middel is weergegeven, op de in dit onderdeel weergegeven con-
clusie van de eiseres, door ze tegen te spreken.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 oktober 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
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generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 468

3° KAMER - 9 oktober 2006

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - OPEISBAARHEID - 
GEVOLG - VOORLOPIGE BETALING

Het bedrag van de kwartaalbijdragen die de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale  
Zekerheid verschuldigd is, is pas op de vier, bij koninklijk besluit voorgeschreven data  
van  elk  jaar  opeisbaar,  en  de  werkgever  die  voor  de  5de  van  elke  maand  
bijdragevoorschotten stort, lost zijn bijdrageschuld ten vroegste op één van die vier data 
af en niet,  geheel of  gedeeltelijk,  op de datum van elke voorlopige betaling.  (Art.  34, 
eerste, tweede en vijfde lid, K.B. 28 nov. 1969)

(R.S.Z. T. DUROBOR n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0062.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 2 december 2004 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgende middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, §2, en 28, §1bis, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, artikel 
28, §1bis, na wijziging door artikel 64, 2°, van de wet van 25 januari 1999;

- artikel 34, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de voormelde wet, dat tweede lid zoals gewijzigd bij artikel 1 van het ko-
ninklijk besluit van 11 december 1998;

- de artikelen 9, §1, 13, tweede lid, 21, §1, 22, 28, eerste lid, en 35, eerste lid, van de 
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;

- de artikelen 7 en 8 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van het hypothe-
cair stelsel.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de voorschotten (2 x 22.000.000 BEF of 2 x 545.365,75 euro) die 

de verweerster op 5 februari en 5 maart 2001 gestort heeft, verrekend moeten worden op 
het gedeelte van verweersters schuld dat niet in het gerechtelijk akkoord is opgenomen, 
dus op de socialezekerheidsbijdragen na 19 maart 2001, datum met ingang waarvan de 
verweerster door het gerechtelijk akkoord een voorlopige opschorting heeft verkregen, en 
vernietigt  bijgevolg de verrekeningen die op de bijdragen van het eerste kwartaal van 
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2001 waren verricht met toepassing van artikel 34, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969, verwerpt eisers rechts-
vordering tot terugvordering van achterstallige bijdragen en regularisaties en veroordeelt 
hem in de kosten, op de volgende gronden :

"Hoewel het betalen van voorschotten een verplichting is en op de niet-uitvoering ervan 
burgerrechtelijke sancties staan, beschouwen de rechtsleer en de rechtspraak ze als voor-
schotten op een schuld die pas op de laatste dag van de maand die volgt op het desbetref-
fende kwartaal opeisbaar en vaststaand wordt. Bijgevolg gaat de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering tot betaling van die bijdragen pas op de laatstgenoemde datum in en niet 
op elke vervaldatum van de maandelijkse voorschotten (zie P. Denis, Droit de la sécurité 
sociale, 5de uitg.., 1985, p. 92, met citaat uit : Arbeidsrechtbank Brussel, 29 oktober 1973, 
R.D.S.,  1974,  285,  bevestigd  door  Arbeidsrechtbank  Brussel,  5  december  1974,  A.R. 
4115, onuitgegeven);

Het Hof van Cassatie heeft bij de uitspraak over het geschil betreffende de aanvang van 
de verjaringstermijn van de rechtsvordering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
zelf voor recht gezegd dat de verjaring van de vordering van die dienst tot betaling van het 
geheel van de niet betaalde bijdragen betreffende een bepaald kwartaal, ingaat de dag na 
het verstrijken van de maand die op het kwartaal volgt, ook indien de werkgever in de 
loop van het kwartaal slechts voorschotten op de bijdragen verschuldigd was en deze niet 
betaald heeft (Cass., 20 mei 1985, Pas., 1985, I, 1171);

Bijgevolg vormen de voorschotten slechts  voorafgaande aflossingen van een schuld 
waarvan het bedrag, op het ogenblik van de maandelijkse vervaldata, nog niet is vastge-
steld, omdat dit pas nadien kan geschieden, m.n. op het ogenblik dat het kwartaal ver-
strijkt. De aangifte van de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid maakt de 
vaststelling van dat bedrag mogelijk en maakt de sociale schuld aldus vaststaand en opeis-
baar;

Er wordt niet betwist dat de voorschotten die de [verweerster] op 5 februari en 5 maart 
2001 gestort heeft, betrekking hebben op het eerste kwartaal van 2001, maar zij hebben, 
gezien hun aard, de desbetreffende schuld aan sociale bijdragen niet kunnen aflossen, aan-
gezien deze pas op 31 maart 2001 opeisbaar zou worden;

Welnu, aangezien het werkelijke bedrag van de sociale schuld voor het eerste kwartaal 
van 2001 pas vastgesteld kon worden na het vonnis van 19 maart 2001, dat aan [de ver-
weerster] het voordeel van de voorlopige opschorting toekende en het passief van het ge-
rechtelijk akkoord op die datum vaststelde, diende de aanrekening van de voorschotten op 
die sociale schuld rekening te houden met de invloed van het gerechtelijk akkoord op de 
schuld zelf, aangezien het die schuld tot 70 pct. verminderd heeft en in de aflossing door 
middel van termijnbetalingen voorzien heeft;

Immers, het zonder onderscheid verrekenen van de voorschotten op de sociale schuld 
voor het eerste kwartaal van 2001, en dus op het gedeelte ervan dat betrekking heeft op 
het gerechtelijk akkoord, zou het definitief overeengekomen aanzuiveringsplan in het ge-
drang brengen en zou op kunstmatige wijze een uitzonderlijk voorrecht laten ontstaan ten 
voordele van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die het plan slechts voor een gedeelte 
van de tot het gerechtelijk akkoord behorende schuldvordering zou ondergaan, aangezien 
die schuld voorafgaandelijk met het bedrag van de voorschotten verminderd zou worden 
en die dienst onmiddellijk uitbetaald zou worden, terwijl het aanzuiveringsplan in aflos-
singstermijnen voorziet;

De [arbeids]rechtbank oordeelt dus terecht dat het bij het eindvonnis van de rechtbank 
van koophandel goedgekeurde herstel- en betalingsplan geëerbiedigd diende te worden 
door de voorschotten van 5 februari en 5 maart 2001 enkel aan te rekenen op het gedeelte 
van de schuld dat niet tot het gerechtelijk akkoord behoorde, d.w.z. [het gedeelte van de 
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schuld] die na 19 maart 2001 is ontstaan".
Grieven
Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Bergen van 17 december 2001, dat 

het gerechtelijk akkoord goedgekeurd heeft waarbij aan de verweerster een definitieve op-
schorting toegekend wordt en in een kwijtschelding van haar schulden voorzien wordt ten 
belope van 70 pct. en de betaling van het saldo in acht kwartaalstortingen wordt toege-
staan, heeft geen terugwerkende kracht.

Hoewel artikel 35 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord be-
paalt dat de goedkeuring van het plan (van het gerechtelijk akkoord) door de rechtbank 
"het plan voor alle betrokken schuldeisers bindend maakt", bevat die wet evenwel geen 
enkele bepaling die, zoals inzake faillissement (artikel 17 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997), bepaalt dat het gerechtelijk akkoord uitwerking zal hebben tot vóór de da-
tum waarop het verzoekschrift tot verkrijging van een gerechtelijk akkoord wordt neerge-
legd.

Luidens artikel 13 van de voormelde wet van 17 juli 1997 mag geen enkele te gelde 
making van roerende of onroerende goederen van de schuldenaar geschieden tot de beslis-
sing van de rechtbank over de toekenning van een voorlopige opschorting.

De artikelen 21 en 22 verbieden elk middel van tenuitvoerlegging tijdens de observatie-
periode.

Artikel 28 bepaalt dat het vonnis tot toekenning van voorlopige opschorting geen einde 
maakt aan de overeenkomsten gesloten voor die datum.

Die bepalingen lijken te bevestigen dat de neerlegging van een verzoekschrift tot het 
verkrijgen van een gerechtelijk akkoord niet eerder dan op de dag van de neerlegging van 
het verzoekschrift een situatie van samenloop doet ontstaan en dat een bij gerechtelijk ak-
koord toegekende opschorting geen gevolgen heeft voor de betalingen en middelen van 
tenuitvoerlegging die aan de aanvraag van het gerechtelijk akkoord voorafgaan.

Te dezen bepaalt artikel 23, §2, van de wet van 27 juni 1969 dat de Koning, op een 
door hem te bepalen wijze, de werkgevers of bepaalde categorieën van werkgevers kan 
verplichten een deel van de verschuldigde bijdragen, vóór de driemaandelijkse vervaldag 
als voorschot te storten.

Zo verplicht artikel 34, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, de 
werkgever die voor een welbepaald kwartaal bijdragen ten belope van meer dan 250.000 
frank (6.197,34 euro) heeft aangegeven, voor het daaropvolgend kwartaal, uiterlijk de 5de 
van iedere maand volgend op elk van de maanden van dat laatste kwartaal, een voorschot 
te storten, gelijk aan 30 pct. van het bedrag van de bijdragen die voor het voorlaatste ver-
vallen kwartaal verschuldigd zijn.

De schuld aan voorschotten bestaat op de 5de van elke maand; zij is aan geen enkele 
opschortende termijn onderhevig en het doel ervan is bepaald, ook al vormt het voorschot 
een voorafbetaling op een nog niet vastgesteld bedrag.

De werkgever is een forfaitaire vergoeding verschuldigd indien hij de voorschotten niet 
binnen die wettelijke termijnen betaald heeft (artikel 28, §1bis, van de wet).

Uit die bepalingen volgt dat de betalingen die de werkgever op de 5de van elke maand 
moet  verrichten krachtens artikel  34,  §2,  van het  koninklijk  besluit  van 28 november 
1969, en hun aanrekening op de bijdragen voor het lopende kwartaal, definitief zijn, al 
zijn het voorschotten, en dat zij niet aangewend kunnen worden voor de aanzuivering van 
bijdragen die een ander kwartaal betreffen, zelfs al verkrijgt de schuldenaar achteraf een 
kwijtschelding van schulden of een uitstel van betaling voor de voorschotten die dat eerste 
kwartaal betreffen.
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Overeenkomstig artikel 9, §1, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 
akkoord, kan dit akkoord aan de schuldenaar worden toegestaan "indien hij tijdelijk zijn 
schulden niet kan voldoen".

De toekenning van het gerechtelijk akkoord geldt dus enkel voor de nog niet betaalde 
schulden.

Zelfs al wordt ervan uitgegaan dat de beslissing tot toekenning van een gerechtelijk ak-
koord terugwerkende kracht kan hebben, kan die beslissing bijgevolg in geen geval van 
toepassing zijn op een schuld die reeds door één of meerdere voorschotten is betaald.

Hieruit volgt dat, in tegenstelling tot wat het arrest beslist, de voorlopige betalingen die 
de verweerster in februari en maart 2001 heeft verricht krachtens de artikelen 23, §2, van 
de wet van 27 juni 1969 en 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, niet on-
der het gerechtelijk akkoord vallen dat op een later tijdstip is toegekend en dat de gelijk-
heid van de schuldeisers oplegt (artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet) (schending van 
het geheel van de in het aanhef van het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 23, §2, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der ar-
beiders, moet de werkgever zijn bijdragen binnen de door de Koning vastgestel-
de termijnen, om de drie maanden aan de Rijksdienst overmaken, onder voorbe-
houd van het bepaalde bij §3, en kan de Koning de werkgevers of bepaalde cate-
gorieën van werkgevers verplichten een deel van de verschuldigde bijdragen, op 
een door hem te bepalen wijze, als voorschot te storten vóór de driemaandelijkse 
vervaldag.

Krachtens artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de voormelde wet van 27 juni 1969, is het bedrag van de 
bijdragen door de werkgever aan de Rijksdienst  voor Sociale  Zekerheid ver-
schuldigd op de navolgende vier data van elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 septem-
ber en 31 december.

Het vijfde lid van dat artikel voegt hieraan toe dat de bijdragen die voor het 
verstreken kwartaal verschuldigd zijn, alsook het saldo van die bijdragen, wan-
neer het een bij het tweede lid beoogde werkgever betreft, door de werkgever ui-
terlijk de laatste dag van de maand na dit kwartaal dienen te worden betaald.

Het voormelde tweede lid van artikel 34 bepaalt dat de werkgever die voor een 
welbepaald  kwartaal  bijdragen  heeft  aangegeven  ten  belope  van  meer  dan 
250.000 frank, ertoe gehouden is voor het daaropvolgend kwartaal, uiterlijk de 
5de van iedere maand volgend op elk van de maanden van dat laatste kwartaal, 
een voorschot te storten gelijk aan 30 pct. van het bedrag van de bijdragen, ver-
schuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal.

Bijgevolg is  het  bedrag van de kwartaalbijdragen die de werkgever aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigd is, pas op de vier voormelde 
data van elk jaar opeisbaar, en lost de werkgever die voor de 5de van elke maand 
bijdragevoorschotten stort, zijn bijdrageschuld ten vroegste op één van die vier 
data af en niet, geheel of gedeeltelijk, op de datum van elke voorlopige betaling.

Het middel, dat voorhoudt dat de werkgever die de 5de van elke maand een 
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voorschot op de kwartaalbijdragen stort, zijn bijdrageschuld aflost en dat het ge-
rechtelijk  akkoord dat  die  werkgever  op  een latere  datum verkrijgt,  derhalve 
vreemd is aan de reeds gestorte voorschotten en aan hun verrekening met de bij-
dragen van het lopende kwartaal, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 oktober 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 469

3° KAMER - 9 oktober 2006

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - NIET 
GEREGISTREERD AANNEMER - HOOFDELIJK AANSPRAKELIJKE OPDRACHTGEVER - 
TOEPASSINGSGEBIED - WERK IN ONROERENDE STAAT - REINIGING - BEGRIP

Artikel 1, 1°, K.B. 28 dec. 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek van  
de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der 
arbeiders, heeft betrekking op alle reinigingswerken, zonder onderscheid volgens de aard  
of  het  belang  van  die  werken;  alleen  de  reiniging  van  bestaande  individuele 
woongelegenheden is uitgesloten1.  (Art. 30bis, §6, eerste lid, 1°, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969; Art. 1, 1°, K.B. 5 okt. 1978)

(R.S.Z.. T. BRASILIA n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0099.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 1 februari  2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 30bis, §1, eerste lid, 3, eerste lid, en 30ter, §9, 1° en 2°, van de wet van 

27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders;

1 Zie Cass., 25 okt. 1999, A.R. S.99.0006.N, nr 562.
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- artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de arti-
kelen 299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 30bis van de voormelde 
wet van 27 juni 1969.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de overeenkomst op grond waarvan de vennootschap Betta Luxe 

zich eind juni 1995 ertoe verbonden heeft zeven keer per week de vloeren, sanitaire instal-
laties, trappen, glazen deuren, frigo's, enz. van de door de verweerster geëxploiteerde ca-
fetaria te reinigen, geen werk in onroerende staat is in de zin van artikel 1 van het konink-
lijk besluit van 5 oktober 1978 en verklaart bijgevolg, met bevestiging van het bestreden 
vonnis, eisers rechtsvordering tot veroordeling van de verweerster tot betaling van een be-
drag van 344.399 frank wegens de hoofdelijke aansprakelijkheid met de niet geregistreer-
de aannemer, bepaald in artikel 30bis, §1, verhoogd, met toepassing van artikel 30bis, §3, 
met het bedrag van 206.369 frank, d.i. een totaalbedrag van 551.038 frank of 13.659,87 
euro, bijgevolg niet-gegrond, op grond dat :

"Artikel 30bis, zoals het op het ogenblik van de feiten van toepassing was, bepaalt dat 
'eenieder die voor de uitvoering van de door de Koning te bepalen werkzaamheden een 
beroep doet op iemand die niet geregistreerd is als aannemer voor de toepassing van dit 
artikel en van artikel 299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid, de bijdrageop-
slagen en verwijlintresten verschuldigd door zijn medecontractant aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot 50 pct. van de totale prijs 
van het werk, exclusief belasting over de toegevoegde waarde';

Het oude artikel 30bis verplicht degene die een beroep doet op een niet geregistreerd 
aannemer, bij iedere betaling die hij aan zijn medecontractant doet, 15 pct. van het door 
hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Ze-
kerheid;

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 bepaalt dat artikel 30bis met 
name van toepassing is op 'het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in 
onroerende staat wordt verstaan : het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, 
het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een 
uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren 
en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend 
uit zijn aard wordt';

Onderzocht moet worden of er onder het begrip 'reinigen' op zijn minst moet worden 
verstaan,  regelmatige  onderhoudswerken  die  ertoe  strekken  de  onroerende  goederen 
schoon te houden of zwaardere en misschien minder regelmatige werken die tot een diep-
gaande reiniging, een schuurbeurt, strekken en die een grote uitgave en bijzondere midde-
len inhouden. Het [arbeids]hof wijst erop dat er noch in de Nederlandse tekst noch in de 
Franse tekst (nettoyage) een onderscheid wordt gemaakt, en dat die teksten enkel spreken 
over reiniging en niet over schuren, renovatie of andere begrippen die aan bijzonder reini-
gingswerk doen denken;

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 spreekt weliswaar over 'het ver-
richten van werk in onroerende staat'. Het [arbeids]hof wijst erop dat de reiniging alleen 
betrekking heeft op onroerende goederen of roerende goederen door bestemming of incor-
poratie, zoals muren en plafonds;

Het koninklijk besluit definieert de te reinigen goederen, m.n. een geheel of gedeelte 
van uit zijn aard onroerend goed, en wat onder het verrichten van werk in onroerende staat 
moet worden verstaan. Het [arbeids]hof wijst erop dat het om algemene werken in onroe-
rende staat gaat, die onder de bouwsector vallen, wat niet het geval is voor 'reiniging in de 
brede zin van het woord';
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Het [arbeids]hof wijst er tevens op dat de werken die in artikel 1 omschreven worden, 
gelegenheidswerken zijn die niet dagelijks herhaald worden, wat te dezen wel het geval is. 
Men kan zich immers moeilijk inbeelden dat hetzelfde gedeelte van een onroerend goed 
dagelijks hersteld, gebouwd of afgebroken zou worden (...). Hetzelfde geldt voor de leve-
ring van een roerend goed en zijn plaatsing. Het [arbeids]hof leidt hieruit af dat, onder het 
begrip 'werk', moet worden verstaan een precies werk dat bij gelegenheid wordt verricht 
en niet een handeling die dagelijks herhaald wordt. Zo kan de reiniging, bij gelegenheid, 
van een gedeelte van een onroerend goed een werk in onroerende staat zijn, wat de dage-
lijkse reiniging van dat onroerend goed niet is;

Net als de eerste rechters oordeelt het [arbeids]hof dat, onder werk in de zin van het ko-
ninklijk besluit, een bijzondere handeling moet worden verstaan die betrekking heeft op 
het onroerend goed en niet een dagelijkse opeenvolging van identieke handelingen die er 
niet toe strekken het onroerend goed geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderhouden, 
maar het schoon te houden".

Grieven
Zoals het arrest herhaalt, bepaalt artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 8 (lees : 5) 

oktober 1978 dat de bepalingen van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders van toepassing zijn op "het verrichten van 
werk in onroerende staat", en dat onder werk in onroerende staat met name moet worden 
verstaan, "het reinigen [...] van een uit zijn aard onroerend goed".

De bewoordingen van deze bepaling, die de openbare orde raakt,  zijn duidelijk. Zij 
staan niet toe, zoals het arrest doet, om een onderscheid te maken tussen bijzonder reini-
gingswerk dat verband houdt met het bouwen, verbouwen of herstellen van een onroerend 
goed en dagelijks reinigingswerk in de ruime zin van het woord, en evenmin om te beslis-
sen dat alleen het eerste bedoeld zou worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
oktober 1978 en bijgevolg binnen het toepassingsgebied van dat artikel 30bis, §1, zou val-
len.

Het feit dat de bepalingen van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 van toepassing 
zijn op regelmatig reinigingswerk van een onroerend goed, wordt bevestigd door para-
graaf 9 van artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969, dat bepaalt dat dit artikel niet van 
toepassing is op:

1° het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een 
bestaande individuele woongelegenheid;

2° het bouwen van een eengezinswoning die anders dan in groepsverband wordt opge-
richt op initiatief en voor rekening van een particulier.

Uit die bepalingen, en meer bepaald uit de woorden "of het reinigen van een bestaande 
individuele woongelegenheid" blijkt dat de wetgever, met het uitvaardigen van artikel 30-
bis en van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat artikel, niet alleen de reiniging met 
betrekking tot werken aan of in een onroerend goed beoogde en de toepassing van artikel 
30bis geenszins heeft willen beperken tot reiniging na het bouwen, verbouwen of herstel-
len van een onroerend goed.

Daarenboven vloeit uit het feit dat de wetgever bepaald heeft dat artikel 30bis (en ter) 
niet van toepassing is "op het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid", a 
contrario voort dat artikel 30bis van toepassing is op de regelmatige reiniging van een ap-
partementsgebouw, van een kantoorgebouw of van een industrieel of handelspand, zoals 
verweersters cafetaria.

Indien de wetgever  in  bepaalde gevallen reinigingswerken in  de ruime zin  van het 
woord uit het toepassingsgebied van artikel 30bis heeft willen uitsluiten, had hij dit in uit-
drukkelijke bewoordingen moeten doen, gezien de algemene bewoordingen waarin die 
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werken in het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 omschreven worden.
De reiniging van een onroerend goed, zelfs dagelijks en zonder verband met haar in-

richting, maakt met andere woorden deel uit van de werken in onroerende staat die opge-
somd worden in het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, tenzij de wetgever daarop uit-
zonderingen voorziet. Artikel 30ter, §9, heeft alleen voor de reiniging van een bestaande 
individuele woongelegenheid een uitzondering voorzien.

Het arrest heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat de regelmatige reiniging 
van verweersters cafetaria door de vennootschap Betta Luxe, om de hierboven vermelde 
redenen, geen werk in onroerende staat zou zijn zoals bepaald in artikel 1 van het konink-
lijk besluit van 5 oktober 1978 (schending van alle, in de aanhef van het middel vermelde 
wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 30bis, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, zoals het op de feiten van toepassing is, bepaalt dat eenieder die voor 
de uitvoering van de door de Koning te bepalen werkzaamheden een beroep doet 
op iemand die niet geregistreerd is als aannemer op de lijst van zij die voldoen 
aan de desbetreffende wettelijke en verordenende bepalingen, hoofdelijk  aan-
sprakelijk is voor de betaling van de door laatstgenoemde aan de eiser verschul-
digde bedragen, binnen de daarin bepaalde grenzen.

Eén van die werkzaamheden is met name de uitvoering van een werk in onroe-
rende staat in de zin van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 5 oktober 
1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen en 30bis van de voormelde wet van 27 juni 1969.

Dit artikel 1, 1°, bepaalt dat, onder werk in onroerende staat, elk reinigings-
werk, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed moet worden ver-
staan.

Die  bepaling  betreft  alle  reinigingswerken,  zonder  onderscheid  volgens  de 
aard of het belang van dat werk.

Alleen de reiniging van bestaande individuele woongelegenheden, bedoeld in 
paragraaf  6 van artikel  30bis,  is  uitgesloten uit  het  toepassingsgebied van de 
voormelde bepalingen.

Het arrest dat, om te beslissen dat "artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
oktober 1978 geen betrekking heeft op litigieuze onderhoudswerken" en dat de 
rechtsvordering van de eiser niet gegrond is, oordeelt dat "onder werk in de zin 
van [dat] koninklijk besluit, een bijzondere handeling moet worden verstaan die 
betrekking heeft op het onroerend goed en niet een dagelijkse opeenvolging van 
identieke handelingen die er niet toe strekken het onroerend goed geheel of ge-
deeltelijk te wijzigen of te onderhouden, maar het schoon te houden [...] [en] de 
reiniging, bij gelegenheid, van een gedeelte van een onroerend goed zo een werk 
in onroerende staat kan zijn, wat de dagelijkse reiniging van dat onroerend goed 
niet is", schendt artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
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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 Arbeidshof te Brussel.

9 oktober 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. De Bruyn.

Nr. 470

3° KAMER - 9 oktober 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — PROEFBEDING - BEDIENDE - OVEREENKOMST - 
UITVOERING - SCHORSING - PROEFTIJD - VERLENGING - DUUR - BEREKENING - DAG - BEGRIP

Indien  de  uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst  voor  bedienden  tijdens  de  in  de 
overeenkomst bepaalde proeftijd  wordt  geschorst,  wordt de proeftijd met  een periode  
gelijk aan die van de schorsing verlengd; indien de duur van de proeftijd niet in dagen  
arbeid of werkdagen in de overeenkomst is vastgelegd, wordt die proeftijd verlengd met  
een  aantal  kalenderdagen  gelijk  aan  het  aantal  kalenderdagen  tijdens  welke  de  
arbeidsovereenkomst  voor  bedienden  geschorst  werd1.  (Art.  67,  §3, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

( SYSTEM SERVICES n.v. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0022.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 april 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres stelt volgend middel voor :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37, 67, inzonderheid §3, 81 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.470.
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1) de verweerster op 18 augustus 1997 bij de eiseres met een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden in dienst is getreden;

2) de arbeidsovereenkomst in een proeftijd van zes maanden voorzag;
3) de overeenkomst, op de in het arrest vermelde data, tijdens de proeftijd gedurende 

veertien dagen is geschorst;
4) de eiseres op 16 maart 1998 de arbeidsovereenkomst met de verweerster beëindigd 

heeft tegen betaling van een beëindigingsvergoeding gelijk aan zeven dagen loon.
Op de vordering van de verweerster tot veroordeling van de eiseres tot betaling van een 

aanvullende beëindigingsvergoeding (waarbij de vergoeding voor de verweerster gelijk 
diende te zijn aan vier maanden loon, met toepassing van artikel 82 van de wet van 3 juli 
1978), op grond dat de verweerster in dienst was genomen met een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden van onbepaalde duur en dat die overeenkomst was beëindigd na het ver-
strijken van de proeftijd, welke gedurende veertien dagen was geschorst en derhalve met 
veertien kalenderdagen was verlengd vanaf haar normale einddatum op 17 februari 1998, 
zodat die proeftijd (gelet op een schorsing op donderdag 19 en vrijdag 20 februari 1998, 
na zijn normale einddatum) op 5 maart 1998 verstreek, en op de betwisting van de eiseres, 
die betoogde dat de proeftijd gedurende veertien arbeidsdagen was geschorst (met uitslui-
ting van alle zaterdagen, zondagen en feestdagen), zodat die proeftijd niet met veertien 
kalenderdagen maar met veertien arbeidsdagen was verlengd, en hij dus (gelet op twee 
schorsingen, de eerste op donderdag 19 en vrijdag 20 februari 1998, de tweede van maan-
dag 9 maart tot vrijdag 13 maart 1998, na zijn normale einddatum) op 18 maart 1998 was 
beëindigd, wijst het arrest de vordering van verweerster toe (waarbij het de duur van de 
opzeggingstermijn evenwel vermindert tot drie maanden loon), op grond van alle thans als 
volledig weergegeven beschouwde redenen, en met name op de volgende gronden :

"A. 1. Artikel 67, §3, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat 'indien de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt geschorst, de proeftijd met een periode 
gelijk aan die van de schorsing verlengd wordt';

2. Die wettekst is duidelijk : de proeftijd wordt verlengd met de duur van de schorsing;
Die tekst bepaalt niet dat de proeftijd alleen met arbeidsdagen of werkdagen verlengd 

kan worden en bepaalt evenmin dat de zaterdagen en zondagen die in deze verlengingspe-
riode vallen, niet in rekening mogen worden genomen;

Het [arbeids]hof oordeelt dat, indien dit de bedoeling van de wetgever was geweest, hij 
dit had gepreciseerd - of dit althans had moeten doen;

3. Geen enkele bepaling van de wet van 3 juli 1978 betreffende de proeftijd definieert 
de duur van de proeftijd in arbeidsdagen (laat staan werkdagen);

De duur van de proeftijd voor bedienden - ongeacht hun arbeidstijdregeling - bedraagt 
één maand, zes maanden of twaalf maanden;

Die van arbeiders bedraagt 'zeven of veertien dagen';
Het wordt niet betwist dat die dagen kalenderdagen zijn [...];
4. Gelet op die gegevens, afzonderlijk en in hun geheel, oordeelt het [arbeids]hof dat de 

proeftijd, in geval van uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met even veel kalenderda-
gen als het aantal dagen schorsing verlengd wordt [...];

B. De proeftijd is op 18 augustus 1997 ingegaan; deze diende normaal gezien te eindi-
gen op 17 februari 1998;

De partijen zijn het erover eens dat de proeftijd, tijdens die periode, veertien dagen is 
geschorst : de proeftijd had dus met dat aantal dagen verlengd moeten worden en eindigen 
op 3 maart 1993 (lees : 1998);

Gelet op [verweersters] arbeidsongeschiktheid, die de uitvoering van de arbeidsover-
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eenkomst geschorst heeft op donderdag 19 en vrijdag 20 februari 1998, is de proeftijd be-
ëindigd op 5 maart 1998;

De overeenkomst is op 16 maart 1998, dus na de proeftijd, beëindigd".
Het arrest beslist aldus dat de [eiseres] niet de beperkte duur van de proeftijd (of de ver-

minderde beëindigingsvergoeding), heeft kunnen genieten, welke bedoeld wordt in artikel 
81 van de wet van 3 juli 1978 en welke toegekend moet worden wanneer de arbeidsover-
eenkomst  tijdens  de  proeftijd  beëindigd  wordt  (of,  in  geval  van  schorsing,  verlengd 
wordt), en die te dezen op de datum van de beëindiging verstreken was.

Grieven
Luidens artikel 81 van de wet van 3 juli 1978, moet de partij die de arbeidsovereen-

komst voor bedienden tijdens de proeftijd schorst, in de regel een opzeggingstermijn van 
zeven dagen naleven, dit wil zeggen een opzeggingstermijn die korter is dan die welke be-
doeld wordt in artikel 82 van de wet of, bij ontstentenis daarvan, de andere partij een ver-
goeding moet betalen die gelijk is aan het loon overeenstemmend met de duur van die be-
perkte opzeggingstermijn.

Luidens artikel 67, §3, van dezelfde wet, wordt de proeftijd, in geval van schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met een periode gelijk aan die van de schor-
sing verlengd.

Hieruit kan worden afgeleid dat de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden tijdens 
de verlenging van de proeftijd, onder de in artikel 81 vermelde voorwaarden.

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd met zoveel ar-
beidsdagen  (met  uitsluiting van alle  zaterdagen,  zondagen of  feestdagen)  is  verlengd, 
wordt de proeftijd verlengd met een zelfde aantal arbeidsdagen, met dien verstande dat, 
aangezien er  tussen die  arbeidsdagen,  in  voorkomend geval,  zaterdagen,  zondagen  en 
feestdagen vallen, de proeftijd met een hoger aantal kalenderdagen kan worden verlengd.

Het arrest, dat die uitlegging van artikel 67, §3, van de wet van 3 juli 1978 verwerpt en 
rekening houdt met de uitlegging luidens welke de schorsing van de arbeidsovereenkomst 
tijdens de proeftijd, in elk geval, aanleiding geeft tot verlenging met een aantal kalender-
dagen gelijk aan het aantal kalenderdagen schorsing, ongeacht of het nu arbeidsdagen dan 
wel  zaterdagen,  zondagen  of  feestdagen  betreft,  en  bijgevolg  beslist  dat  verweersters 
proeftijd niet is verlengd tot 18 maart 1998, zoals de eiseres betoogde op grond van de 
voormelde eerste uitlegging van de tekst, maar tot 5 maart 1998, zoals de verweerster be-
toogde op grond van de uitlegging die het arrest in aanmerking heeft genomen, en de eise-
res het voordeel van de in artikel 81 van de wet bedoelde beperkte opzeggingstermijn of 
vergoeding weigert, schendt de bedoelde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel, dat niet verduidelijkt in hoeverre het arrest artikel 37 van de wet 

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zou schenden, is, zoals de 
verweerster betoogt, in die mate niet ontvankelijk.

Voor het overige wordt de proeftijd krachtens artikel 67, §3, van die wet, in 
geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens die 
proeftijd, verlengd met een periode gelijk aan die van de schorsing.

Indien de duur van de proeftijd niet in dagen arbeid of werkdagen in de over-
eenkomst is vastgelegd, wordt die proeftijd, in het geval bepaald in dat artikel 
67, §3, verlengd met een aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal kalenderda-
gen tijdens welke de arbeidsovereenkomst geschorst werd.
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Het middel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht, daar het op de aan-
voering van het tegendeel berust.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 oktober 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. T'Kint, Draps en Oosterbosch.

Nr. 471

2° KAMER - 10 oktober 2006

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - 
VALSHEID DIE OP EEN DOOR DE WET BEPAALDE WIJZE IS GEPLEEGD - VALSE HANDTEKENING - 
STRAFBARE VALSHEID - VOORWAARDE

Met  het  oog  op  het  bewezen  verklaren  van  het  misdrijf  valsheid  in  geschriften,  zoals  
strafbaar  gesteld  bij  de  artikelen  193  en  volgende,  Strafwetboek  is  niet  alleen  het  
algemeen opzet met betrekking tot de formele of inhoudelijke valsheid vereist, ook al  
gebeurt die vervalsing op een door de wet bepaalde wijze, maar afzonderlijk daarvan,  
bovendien en bijkomend ook de bijzondere bedoeling van de dader om die valsheid te 
plegen  met  bedrieglijk  opzet  of  met  het  oogmerk  te  schaden;  daaruit  volgt  dat  een  
valsheid die op een door de wet bepaalde wijze is gepleegd, zoals het formeel namaken  
van  een  handtekening  alleen,  als  dusdanig  niet  noodzakelijk  en  onvermijdelijk  een 
strafbare  valsheid  in  de  zin  van  de  wet  uitmaakt,  wanneer  de  overige  constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf ontbreken of niet bewezen zijn, inzonderheid het bedrieglijk  
opzet of het oogmerk om te schaden. 

(B. T. L.)

ARREST

(A.R. P.06.0412.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 9 februari 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Met het oog op het bewezen verklaren van het misdrijf valsheid in geschrif-
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ten, zoals strafbaar gesteld bij de artikelen 193 en volgende Strafwetboek is niet 
alleen het algemeen opzet met betrekking tot de formele of inhoudelijke valsheid 
vereist, ook al gebeurt die vervalsing op een door de wet bepaalde wijze, maar 
afzonderlijk daarvan, bovendien en bijkomend ook de bijzondere bedoeling van 
de dader om die valsheid te plegen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te 
schaden.

Uit het voorgaande volgt dat een valsheid die op een door de wet bepaalde wij-
ze is gepleegd, als dusdanig niet noodzakelijk en onvermijdelijk een strafbare 
valsheid in de zin van de wet uitmaakt. Dit is zo wanneer de overige constitutie-
ve bestanddelen van het misdrijf ontbreken of niet bewezen zijn, inzonderheid 
het bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden.

2. In zoverre het middel ervan uitgaat dat, in elk geval, het formele namaken 
van  een  handtekening  alleen,  "op  zich  reeds  noodzakelijk  bedrieglijk  is"  en 
"noodzakelijk een daad van bedrog uitmaakt", faalt het naar recht.

3. In zoverre het middel voor het overige opkomt tegen de onaantastbare be-
oordeling door de rechters van het wel of niet bestaan van bedrieglijk opzet of 
oogmerk te schaden en het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. H. Schyvens, Antwerpen en M. Gadisseur, Antwerpen.

Nr. 472

2° KAMER - 10 oktober 2006

1º VISSERIJ — ZEEVISSERIJ - ONGEOORLOOFDE VISSERIJ - ARTIKEL 29, EG-
VERORDENING NR. 850/98 VAN 30 MAART 1998 - ARTIKEL 1 EN BIJLAGE EG-VERORDENING 
NR. 1447/99 VAN 24 JUNI 1999 - ARTIKEL 3 WET VAN 12 APRIL 1957 - TOEPASSELIJKHEID

2º VISSERIJ — ZEEVISSERIJ - ONGEOORLOOFDE VISSERIJ - ARTIKEL 29, EG-
VERORDENING NR. 850/98 VAN 30 MAART 1998 - ARTIKEL 1 EN BIJLAGE EG-VERORDENING 
NR. 1447/99 VAN 24 JUNI 1999 - STRAFBAARSTELLING - ARTIKEL 6, §1, 6° WET VAN 28 
MAART 1975

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - VERMELDING VAN DE WETSBEPALING DIE DE STRAF BEPAALT - VERGISSING - 
GEVOLG

1º Artikel 3 van de wet van 12 april 1957, waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen  
voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, bestraft  
enkel de overtreding van de uitvoeringsbesluiten van deze wet en niet rechtstreeks het  
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overtreden van de EG-Verordeningen betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid. 

2º Uit de artikelen 1, 2, 3, §1, 1° en 2°, 6, §1, 6°, 11 en 13, §1 van de wet van 28 maart  
1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten volgt dat deze  
wet onder meer hetzelfde oogmerk nastreeft als de wet van 12 april 1957, namelijk de  
instandhouding  en  het  beheer  van  de  visbestanden  en  daarbij  de  rechtstreekse  
bestraffing van de overtredingen van de verordeningen van de Europese Unie die van 
kracht zijn op deze materies toelaat, zonder dat daarbij, zoals voor artikel 3, 1° van de  
wet van 12 april 1957, een uitvoeringsbesluit noodzakelijk is. 

3º  De vermelding  van de wetsbepaling die  een straf  voor  het  bewezen verklaarde feit 
bepaalt,  is  slechts  een  vormvereiste,  zodat  een  vergissing  van  de  rechter  bij  de 
aanduiding  van dergelijke  bepaling  krachtens  de  artikelen  411 en  414 Wetboek  van 
Strafvordering niet tot cassatie kan leiden1. 

(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0473.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 17 februari 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert een motiveringsgebrek aan doordat het bestreden arrest de 

eisers veroordeelt met toepassing van artikel 3, 1°, van de wet van 12 april 1957 
waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescher-
ming van de biologische hulpbronnen van de zee (hierna: Wet Bescherming Bio-
logische Hulpbronnen),  zonder het  overtreden uitvoeringsbesluit  te  vermelden 
zoals nochtans door deze strafbepaling wordt vereist. 

2. De eisers worden elk veroordeeld tot een geldboete van 1.500 euro, gebracht 
op 7.500 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, wegens "in 
de Belgische territoriale  wateren,  binnen de 12 mijlszone,  op 11.06.2002,  als 
schipper van het Nederlands vissersvaartuig (...), bij [inbreuk op] art. 29 punt 1 
a) van de Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30.03.1998 voor de in-
standhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescher-
ming van jonge exemplaren van marine-organismen, en bij [inbreuk op] art. 1 en 
bijlage van de Verordening (EG) nr. 1447/99 van de Raad van 24.06.1999 tot 
vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de 
voorschriften  van  het  gemeenschappelijk  visserijbeleid  punt  D,  overtredingen 
met betrekking tot het uitoefenen van de visserijactiviteit, lid 2, ongeoorloofde 

1 Zie Cass., 23 feb. 1999, AR P.97.0049.N, nr 104; 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, nr 268. 
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visserij te hebben bedreven in een bepaald gebied en/of tijdens een bepaalde pe-
riode strafbaar gesteld door artikel 3 van de Wet van 12.04.1957 waarbij de Ko-
ning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de bi-
ologische hulpbronnen van de zee, zoals gewijzigd bij hoofdstuk III, afdeling I 
van de Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noord-
zee van 22.04.1999, ondanks verbod, als vaartuig met een lengte van alles meer 
dan 8 meter, bodemtrawls, Deense zegennetten of soortgelijk tuig te hebben ge-
bruikt in de zone binnen de twaalf mijl van de kust van België tot 53°00 noorder-
breedte, gemeten vanaf de basislijnen."

3. Volgens artikel 1 Wet Bescherming Biologische Hulpbronnen neemt de Ko-
ning de nodige maatregelen ter bescherming van de biologische hulpbronnen zo-
wel in volle zee als in de exclusieve economische zone en in de territoriale zee, 
alsook alle andere maatregelen ter voldoening aan of ter uitvoering van de bepa-
lingen vastgesteld door of krachtens desbetreffende internationale verdragen. 

Krachtens artikel 3, eerste lid, 1°, Wet Bescherming Biologische Hulpbronnen 
wordt gestraft met geldboete van duizend vijfhonderd frank tot honderdduizend 
frank, hij die krachtens deze wet genomen besluiten overtreedt. Krachtens het 
tweede lid van hetzelfde wetsartikel wordt gestraft met een gevangenisstraf van 
vijftien dagen tot één jaar en met geldboete bepaald in dit artikel, of met één van 
die straffen alleen, diegene die in de territoriale zee een in het eerste lid vermelde 
overtreding begaat. 

Artikel  3 Wet Bescherming Biologische Hulpbronnen bestraft  dus enkel  de 
overtreding van de uitvoeringsbesluiten van deze wet en niet rechtstreeks het 
overtreden van de in de telastlegging vermelde verordeningen. 

4. Artikel 1 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, 
tuinbouw- en zeevisserijproducten (hierna genoemd: Wet Landbouw- en Zeevis-
serijproducten) bepaalt dat deze wet van toepassing is op de voortbrengselen van 
de landbouw, van de tuinbouw, van de zeevisserij, met inbegrip van de produc-
ten van de teelt van ongewervelde zeedieren, en van de veeteelt, met inbegrip 
van zuivelproducten.

Volgens artikel 2 van deze wet heeft zij onder meer tot doel: 1. de belangen te 
beschermen onder meer van de vissers, door middel van maatregelen die ertoe 
strekken bedrog en vervalsing te voorkomen en praktijken te weren die tot ge-
volg hebben afbreuk te doen aan de normale voorwaarden van mededinging; 2. 
de plantaardige en dierlijke productie te bevorderen, te verbeteren en te bescher-
men.

Krachtens artikel 3, §1, 1° en 2°, Wet Landbouw- en Zeevisserijproducten kan 
de Koning ten aanzien van de in deze wet bedoelde producten alle maatregelen 
nemen onder meer voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de 
instandhouding en het beheer van de visbestanden. 

Krachtens artikel 6, §1, 6°, Wet Landbouw- en Zeevisserijproducten wordt ge-
straft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met een geldboete 
van honderd frank tot honderdduizend frank of met één van die straffen alleen, 
hij die een product in de handel brengt, verwerft, aanbiedt, ten verkoop tentoon-
stelt, in bezit houdt, bereidt, vervoert, verkoopt, levert, afstaat, invoert, uitvoert 
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of doorvoert, wanneer die handeling door een krachtens artikel 3 genomen be-
sluit verboden is.

Volgens artikel 11 Wet Landbouw- en Zeevisserijproducten zijn de bepalingen 
van de artikelen 5 tot 10 van deze wet van toepassing bij overtreding van de ver-
ordeningen van de Europese Economische Gemeenschap die van kracht zijn in 
het Rijk en materies betreffen welke op grond van deze wet tot de verordenings-
bevoegdheid van de Koning behoren. 

Artikel 13, §1, Wet Landbouw- en Zeevisserijproducten bepaalt dat de bepa-
lingen van deze wet kunnen worden toegepast op de zeevisserij door Belgische 
vissersvaartuigen in de territoriale zee, de Belgische visserijzone en in de volle 
zee en door andere vissersvaartuigen in de territoriale zee en de Belgische visse-
rijzone.

5. Uit het geheel van die bepalingen volgt dat de Wet Landbouw- en Zeevisse-
rijproducten onder meer hetzelfde oogmerk nastreeft als de Wet Bescherming 
Biologische Hulpbronnen, namelijk de instandhouding en het beheer van de vis-
bestanden, en daarbij de rechtstreekse bestraffing van de overtredingen van de 
verordeningen van de Europese Unie die van kracht zijn op deze materies toe-
laat, zonder dat daarbij zoals voor artikel 3, eerste lid, 1°, Wet Bescherming Bio-
logische Hulpbronnen een uitvoeringsbesluit noodzakelijk is.

Naast de toepassing van de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 850/98 
en nr. 1447/99, die door het middel niet wordt bekritiseerd, is de veroordeling 
van de eisers tot een geldboete van 1.500 euro, gebracht op 7.500 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden, aldus wettelijk gegrond op de 
artikelen 1, 2, 3, §1, 1° en 2°, 6, §1, 6°, 11 en 13, §1, Wet Landbouw- en Zeevis-
serijproducten  en  niet  op  de  artikelen  1  en  3  Wet  Bescherming  Biologische 
Hulpbronnen, zoals het bestreden arrest ten onrechte vermeldt. 

6. De vermelding van de wetsbepaling die een straf voor het bewezen verklaar-
de feit bepaalt, is slechts een vormvereiste zodat een vergissing van de rechter bij 
de aanduiding van dergelijke bepaling krachtens de artikelen 411 en 414 Wet-
boek van Strafvordering niet tot cassatie kan leiden.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

10 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. Simont.

Nr. 473
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2° KAMER - 10 oktober 2006

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR KARAKTER - 
OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - HERSTELVORDERING

De  opheffing  van  het  strafbare  karakter  van  het  misdrijf  van  instandhouding  inzake  
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot  
gevolg; deze wijziging brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was  
in de periode waarin zij  plaatsvond,  niet  langer  de  grondslag kan uitmaken van een 
herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op  
het  ogenblik  dat  de  instandhouding  nog  strafbaar  was,  daardoor  zijn  bevoegdheid  
verliest1. (Art. 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999)

(Stedenbouwkundig.inspecteur van de afdeling .Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Landschappen van de Provincie 
Antwerpen T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0640.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 22 maart 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De eerste verweerster werd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen 

van 14 januari 2004 veroordeeld tot een geldboete wegens het wederrechtelijk 
instandhouden van bouwwerken zonder een stedenbouwkundige vergunning en 
tot het herstel van de plaats in de vorige staat op straffe van verbeurte van een 
dwangsom.

Op 15 juni 2004 werd het cassatieberoep van de verweerders tegen dit arrest 
verworpen.

Op 20 mei 2005 maakten de verweerders bij het Hof van Beroep te Antwerpen 
een vordering tot gedeeltelijke intrekking van het arrest van 14 januari 2004 aan-
hangig.

Deze vordering tot intrekking was gegrond op het arrest nr. 14/2005 van 19 ja-
nuari 2005 waarin het Arbitragehof in artikel 146, derde lid, van het decreet van 
het Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke or-
dening, zoals toegevoegd bij artikel 7 van het decreet van het Vlaams Gewest 
van 4 juni 2003 de woorden "voor zover ze geen onaanvaardbare stedenbouw-
kundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige 
inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de be-
stemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg" vernietig-
de.

1 Cass., 13 dec. 2005, AR P.05.0693.N, nr. 666 met concl. Procureur-generaal De SWAEF; 2 mei 2006, 
AR P.06.0100.N, nr.251.
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De appelrechters beslisten in het bestreden arrest tot intrekking van voormeld 
arrest van 14 januari 2004 in zoverre de eerste verweerster schuldig werd bevon-
den en werd gestraft op grond van voormelde tenlastelegging en in zoverre las-
tens de eerste verweerster het herstel van de plaats in de vorige staat werd bevo-
len.

De appelrechters verwezen de herstelvordering vervolgens naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen voor verdere afhandeling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 vernietigde het Arbitragehof in 

artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoerd bij decreet van 
4 juni 2003, de woorden "voor zover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundi-
ge hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige in-
breuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de be-
stemming krachtens het ruimtelijke uitvoeringsplan of plan van aanleg".

Ingevolge voormeld arrest van het Arbitragehof geldt de strafsanctie voor het 
misdrijf van instandhouding slechts in het enkele geval van instandhouding in 
een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

2. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
door artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 heeft alleen het verval van 
de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg. Deze wijziging brengt 
evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin 
zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, 
noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op het ogen-
blik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid verliest.

3. Uit het bestreden arrest blijkt dat:
- het arrest van 14 januari 2004 deels gegrond is op artikel 146, derde lid, Ste-

denbouwdecreet 1999;
- niet wordt betwist dat de kwestieuze bouwwerken werden in stand gehouden 

in een ruimtelijk niet-kwetsbaar gebied;
- het hof van beroep in het arrest van 14 januari 2004 overwoog dat die in-

standhouding nog strafbaar was omwille van de onaanvaardbare stedenbouwkun-
dige hinder voor de omwonenden;

- het hof van beroep in het arrest van 14 januari 2004 over de herstelvordering 
uitspraak deed nadat daarover reeds door de Correctionele Rechtbank te Antwer-
pen bij vonnis van 23 mei 2001 werd gestatueerd.

4. Daaruit volgt dat het bestreden arrest, niet wettig kon oordelen dat de beslis-
sing over de herstelvordering diende te worden ingetrokken en dat de herstelvor-
dering diende te worden verwezen naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant-
werpen voor verdere afhandeling.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
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5. Het onderdeel kan niet tot ruimere cassatie leiden en behoeft derhalve geen 
antwoord. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
- De intrekking van het arrest van 14 januari 2004 van het Hof van Beroep te 

Antwerpen heeft bevolen, in de mate hierin uitspraak werd gedaan over de her-
stelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur, over de ambtshalve uitvoe-
ring ervan en over de dwangsom;

- de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen verzendt voor verdere afhandeling.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

10 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en L. Van Hout, Antwerpen.

Nr. 474

2° KAMER - 10 oktober 2006

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 34 - ADEM- OF BLOEDANALYSE - VOORWERP VAN DE METING - MATERIËLE 
VERGISSING BETREFFENDE DATUM EN UUR VAN DE METING OP HET ANALYSEFORMULIER - 
VERBETERING IN HET PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - TOEPASSING

2º BLOEDPROEF - WEGVERKEER - ALCOHOLINTOXICATIE - ARTIKEL 34 WEGVERKEERSWET - 
ADEM- OF BLOEDANALYSE - VOORWERP VAN DE METING - MATERIËLE VERGISSING BETREFFENDE 
DATUM EN UUR VAN DE METING OP HET ANALYSEFORMULIER - VERBETERING IN HET PROCES-
VERBAAL VAN VASTSTELLING - TOEPASSING

1º  en  2°   De bij  wijze  van een adem- of  bloedanalyse  te verrichten  meting betreft  de 
alcoholconcentratie,  niet  het  tijdstip  waarop  deze  meting  geschiedt;  een  materiële 
vergissing op het analyseformulier wat de datum en het uur betreft kan met een proces-
verbaal worden verbeterd. (Artt. 34, §§1 en 2, 1°, Wegverkeerswet; Art. 3.6 van bijlage 1, 
K.B.  18  feb.  1991  betreffende  de  analysetoestellen  voor  de  meting  van 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht)

(V.)

(A.R. P.06.0720.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

10 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. J. Verhaegen, Mechelen. 

Nr. 475

2° KAMER - 10 oktober 2006

1º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - MEERDERE OPEENVOLGENDE 
GELIJKAARDIGE MISDRIJVEN - EEN ENKELE STRAFBARE GEDRAGING - WIJZIGING VAN DE STRAFWET - 
VERZWARING VAN DE STRAF - FEITEN GEPLEEGD ZOWEL ONDER DE OUDE ALS ONDER DE NIEUWE 
WET - TOEPASSELIJKE STRAF

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - MEERDERE OPEENVOLGENDE 
GELIJKAARDIGE MISDRIJVEN - EÉN ENKELE STRAFBARE GEDRAGING - WIJZIGING VAN DE STRAFWET - 
VERZWARING VAN DE STRAF - FEITEN GEPLEEGD ZOWEL ONDER DE OUDE ALS ONDER DE NIEUWE 
WET - TOEPASSELIJKE STRAF

1º en 2° Wanneer meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven één enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd  
tussen het plegen van de misdrijven de wet, die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de 
bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van de eerst 
gepleegde misdrijven geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de laatst 
gepleegde misdrijven1. (Artt. 2 en 65, Sw.)

(V. T. INTERCOSMETIC b.v.b.a)

(A.R. P.06.0836.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

10 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. M. Meulyzer, Brussel. 

Nr. 476

2° KAMER - 10 oktober 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING - VOORWAARDE - 
VERDACHTE DIE TER BESCHIKKING GESTELD IS VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - BEGRIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING - VERDACHTE DIE 
NIET TER BESCHIKKING GESTELD IS VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VERDACHTE DIE ZICH BEVINDT 
OP EEN PLAATS WAAR DE ONDERZOEKSRECHTER ZIJN BEVOEGDHEDEN KAN UITOEFENEN - GEVOLG

3º ONDERZOEKSRECHTER - GESPECIALISEERDE ONDERZOEKSRECHTER - ARTIKEL 62BIS, 
VIERDE EN VIJFDE LID, SV. - BEVOEGDHEID OVER HET HELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK - 

1 Cass., 17 mei 1983, AR 7915, nr 513; 7 mei 2002, AR P.02.0308.N, nr 278; 22 okt. 2003, AR 
P.03.0084.F, nr 516.
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MEDEBRENGINGSBEVEL - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin 
van artikel 3 Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die  
rechter bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat  
de onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk  
doet daaraan niets af en is daarvoor geen criterium1 . 

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1301.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
(...) 
Tweede onderdeel 
3. De eiser voert aan dat de onderzoeksrechter, gespecialiseerd om kennis te 

nemen van  de  misdrijven  bedoeld  in  de  artikelen  137  tot  141  Strafwetboek, 
krachtens artikel 62bis, vierde en vijfde lid, Wetboek van Strafvordering, zijn be-
voegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk.

Dit houdt in dat tegen een persoon die verdacht wordt van een van die misdrij-
ven geen bevel tot medebrenging mogelijk is omdat die verdachte vanaf zijn ef-
fectieve  vrijheidsberoving  steeds  noodzakelijk  ter  beschikking  van  de  onder-
zoeksrechter is.

4. Krachtens artikel 3 Voorlopige Hechteniswet kan de onderzoeksrechter een 
met redenen omkleed bevel tot medebrenging uitvaardigen tegen elke persoon 
tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf 
bestaan en die niet reeds te zijner beschikking is gesteld. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin 
van het  vermelde artikel  wanneer  hij  zich in  het  onmiddellijk  bereik van die 
rechter bevindt zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren. De omstan-
digheid dat de onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grond-

1 Zie  Cass.,  12  dec.  2000,  AR  P.00.1664.N,  nr  683  met  noot  M.D.S.;  22  maart  2005,  AR 
P.05.0347.N, nr 179; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave 2005, p. 500, nr 1029; 
DECLERCQ, R.,  Beginselen van Strafrechtspleging, 3° Ed. 2003, p. 215, nr 400, die preciseert dat het 
niet  volstaat  dat  de  verdachte  zich  bevindt  in  het  gerechtelijk  arrondissement  waar  de 
onderzoeksrechter  zijn  bevoegdheden  uitoefent  om  te  voldoen  aan  het  criterium  van  het  "ter 
beschikking staan van de onderzoeksrechter". 
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gebied van het Rijk doet daaraan niet af en is daarvoor geen criterium.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar 

recht.
5. In zoverre het onderdeel voor het overige opkomt tegen het onaantastbare 

oordeel van de rechters dat de eiser, omdat hij "zich in een ander gerechtelijk ar-
rondissement bevond", niet ter beschikking van de onderzoeksrechter was, is het 
niet ontvankelijk. 

(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Dewinter, Gent en S. Defrenne, Gent.

Nr. 477

2° KAMER - 11 oktober 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEHANDELING TER 
TERECHTZITTING - ONDERZOEKSMAATREGELEN - VERPLICHTINGEN VAN DE RECHTER - GRENZEN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - BEHANDELING TER TERECHTZITTING - ONDERZOEKSMAATREGELEN - 
VERPLICHTINGEN VAN DE RECHTER - GRENZEN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - DESKUNDIGE - AANSTELLING - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - OMVANG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - EERLIJK PROCES - EERBIEDIGING 
- VOORWAARDEN

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EERLIJK PROCES - EERBIEDIGING - 
VOORWAARDEN

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VRIJSPRAAK

1º en 2° Het cassatiemiddel dat aanvoert dat artikel 190, Sv., de strafrechter verplicht om  
"actief mee te zoeken naar de waarheid en zo nodig, ambtshalve of op verzoek van de  
partijen onderzoekshandelingen te verrichten om de waarheid te achterhalen", faalt naar 
recht. 

3º Artikel 6, E.V.R.M., belet de bodemrechter niet om de relevantie te beoordelen van de  
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vordering  tot  het  stellen  van  een  aanvullende  onderzoeksmaatregel,  met  name  de  
aanstelling  van  een  deskundige,  voor  zover  hij  door  de  gevorderde  maatregel  te 
weigeren, het recht van verdediging niet miskent1. 

4º en 5° Wanneer eiser vrij uitleg heeft kunnen geven over alle gegevens die hij tegen de 
verweerders aanbracht, werden zijn recht van verdediging en, met name, zijn recht op 
een eerlijk proces, dat door artikel 6, E.V.R.M. is gewaarborgd, niet miskend. 

6º Wanneer het hof van beroep de redenen heeft aangegeven waarom het beslist dat het  
misdrijf dat de beklaagden wordt ten laste gelegd, niet bewezen was, verantwoordt het  
naar recht zijn beslissing om hen voor de voormelde telastlegging vrij te spreken. 

(L. T. C.e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1684.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel
In zoverre het middel aanvoert dat artikel 190 van het Wetboek van Strafvor-

dering de strafrechter verplicht "om actief mee te zoeken naar de waarheid en zo 
nodig, ambtshalve of op verzoek van de partijen onderzoekshandelingen te ver-
richten om die waarheid te achterhalen", faalt het naar recht.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, belet de bodemrechter niet om de relevantie te beoor-
delen van de vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoeksmaatregel, 
met name de aanstelling van een deskundige, in zoverre hij door de gevraagde 
maatregel te weigeren, het recht van verdediging niet miskent.

Het arrest dat met name de redenen van het beroepen vonnis overneemt, ver-
meldt "dat de eerste rechter de misdrijven die de [verweerders] worden ten laste 
gelegd, zorgvuldig heeft onderzocht, de bestanddelen ervan heeft onderzocht en 
tot het besluit is gekomen, op grond van de gegevens in het dossier dat aan zijn 
beoordeling is voorgelegd, dat deze niet bewezen waren; dat het dossier dat aan 
het hof [van beroep] is voorgelegd geen enkele bijkomende inlichting bevat; al-
dus heeft  de gemachtigde ambtenaar geen maatregelen of vaststellingen doen 
verrichten op grond van artikel 156, tweede lid, van het WWROSP".

Het oordeelt vervolgens "dat het onvolledige dossier dat aan de beoordeling 
van het hof [van beroep] [...] is voorgelegd, beperkt is tot de oorspronkelijke pro-
cessen-verbaal van 16 augustus 2000 van boswachter Pasleau en het proces-ver-

1 Cass., 2 jan. 1996, AC., 1996, nr 2; Cass., 19 april 1994, AC., 1994, nr 186. 
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baal van de dag erop van de rijkswacht van Clavier [welke] slaan op het prille 
begin van de werkzaamheden; dat de voormelde processen-verbaal bovendien 
geen betrekking hebben op een overmatige afmeting van de betreffende vijver; 
dat de vermeldingen [in de processen-verbaal van de verbalisanten] veeleer be-
oordelingen zijn dan vaststellingen en geen gegevens aanbrengen waardoor het 
hof [van beroep] de misdrijven bewezen kan verklaren; dat de [eiser] van mening 
is dat op zijn minst de wettelijke bewijswaarde van zijn vaststellingen het moge-
lijk maakt om een maatregel te bevelen alvorens recht te doen waardoor nauw-
keurig zal kunnen worden vastgesteld in hoeverre de betrokken vijver niet con-
form is aan de verleende bouwvergunning [...]; welnu, hij legt het hof [van be-
roep] geen gegevens over die bepaalde vaststellingen zouden kunnen schragen; 
dat een deskundigenopdracht aldus niet verantwoord is".

Door die vermeldingen vermelden de appelrechters de redenen op grond waar-
van zij oordelen dat de gevorderde onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk was 
om tot hun overtuiging te komen.

Overigens blijkt uit de rechtspleging dat de eiser vrij uitleg heeft kunnen geven 
over alle gegevens die hij tegen de verweerders aanbracht, zodat zijn recht van 
verdediging en, inzonderheid, zijn recht op een eerlijk proces, dat door artikel 6 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden is gewaarborgd, niet werden miskend.

Voor het overige, vermits het hof van beroep de redenen heeft vermeld waar-
om het beslist dat het misdrijf A dat de verweerders ten laste wordt gelegd, niet 
bewezen was, verantwoordt het naar recht zijn beslissing om hen voor de voor-
melde telastlegging vrij te spreken.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. Simont en J.M. Cheffert, Dinant. 

Nr. 478

2° KAMER - 11 oktober 2006

1º ONTVOERING VAN EEN KIND - BEGRIP - MISDRIJF - BESTANDDELEN

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
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BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - ONTVOERING VAN EEN KIND - BEGRIP - 
BESTANDDELEN

1º en 2° Wanneer de vader of de moeder, die bij rechterlijke beslissing de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind hebben, hun opvoedingsplicht niet vervullen die erin bestaat dit  
kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken, kan dat,  
behoudens bijzondere omstandigheden die de bodemrechter dient vast te  stellen, het 
misdrijf uitmaken dat bij artikel 432, Sw., is bepaald1. 

(A. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
(...)
Over het tweede middel :
Wanneer de vader of de moeder, die bij rechterlijke beslissing de bewaring van 

het gemeenschappelijk kind hebben, hun opvoedingsplicht niet vervullen die erin 
bestaat dit kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te 
schikken, kan dat, behoudens bijzondere omstandigheden die de bodemrechter 
dient vast te stellen, het misdrijf uitmaken dat bij artikel 432 van het Strafwet-
boek is bepaald. 

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Voor het overige verwijt het arrest de eiseres aan die plicht te zijn tekortge-

schoten en stelt het vast dat zij geen enkele bijzondere omstandigheid ter recht-
vaardiging van haar gedrag aanvoert.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest "alleen het feit vaststelt dat [de ei-
seres] haar kinderen het verlangen niet heeft bijgebracht om affectieve banden 
met de andere ouder te bewaren", is het op een onjuiste lezing van de beslissing 
gestoeld en mist het bijgevolg feitelijke grondslag.

(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

1 Cass., 15 maart 1989, nr 400; Cass., 28 okt. 1987, nr 120. 
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen de eiseres :

De eiseres voort geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

11 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel. 

Nr. 479

2° KAMER - 11 oktober 2006

1º RECHTSWEIGERING - BEGRIP - ARTIKEL 5, GER.W.

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - VERPLICHTING OM TE OORDELEN - 
RECHTSWEIGERING - BEGRIP - ARTIKEL 5, GER.W.

1º en 2° De omstandigheid dat de vergoeding van de kosten van de verdediging door de  
wetgever zou kunnen worden geregeld, ontheft de rechter niet van de verplichting om 
over het voorwerp van de vordering uitspraak te doen1. 

(R. T. TOURING VERZEKERINGEN n.v. en J. )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0627.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 februari 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei. 
Eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Naar luid van artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, bestaat rechtsweigering 

wanneer de rechter weigert recht te spreken onder welk voorwendsel ook, zelfs 
het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.

De eiser  vorderde voor de appelrechters een vergoeding van negenhonderd 

1 Cass., 28 feb. 2002, AR C.01.0540.N, nr 149; Cass., 11 okt. 2002, AR C.01.0235.N, nr 532. 
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euro om de kosten van zijn verdediging te dekken, d.i. een bedrag gelijk aan het 
bedrag van de honoraria die hij zijn raadsman verschuldigd is.

Om daarvoor de toekenning van provisioneel één euro en de verdaging van de 
zaak naar een onbepaalde datum te verantwoorden, vermeldt het bestreden von-
nis dat "die problematiek momenteel het voorwerp van een discussie uitmaakt op 
het niveau van de verschillende raadgevende commissies, in het vooruitzicht van 
een regeling door de wetgever".

De omstandigheid dat de vergoeding van de kosten van de verdediging door de 
wetgever zou kunnen worden geregeld, ontheft de rechter niet van de verplich-
ting om over het voorwerp van de vordering uitspraak te doen.

Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige middelen, die niet tot ruimere 

cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

tot vergoeding van de kosten van de verdediging van de eiser.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in drie vierden van de kosten van het cassatieberoep en ie-

der van de verweerders tot een achtste ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zit-

ting houdende in hoger beroep.

11 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat:  mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 480

2° KAMER - 11 oktober 2006

1º BRANDSTICHTING - ARTIKEL 518, SW. - BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OPZETTELIJKE BRANDSTICHTING - ARTIKEL 
518, SW. - BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL

3º BRANDSTICHTING - ARTIKEL 518, SW. - HOF VAN ASSISEN - VRAGEN AAN DE JURY - 
VERKLARING VAN DE JURY - MOREEL BESTANDDEEL - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BRANDSTICHTING - ARTIKEL 
518, SW. - VRAGEN AAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - MOREEL BESTANDDEEL - 
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VERZWARENDE OMSTANDIGHEID

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN 
- BRANDSTICHTING - VERSCHONING VAN UITLOKKING - EERLIJK PROCES - NIEUW MIDDEL - NIET-
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De essentiële voorwaarde voor de toepassing van de straffen die bij artikel 518,  
Sw. zijn gesteld, is dat de brandstichter op de hoogte was van de aanwezigheid van 
personen in de in brand gestoken plaatsen, wat het moreel bestanddeel ervan uitmaakt. 

3º en 4° De hoofdvraag die de jury wordt voorgelegd en die betrekking heeft op de schuld  
van  eiser  aan  het  feit  van  opzettelijke  brandstichting  in  een  woning  terwijl  hij  kon  
verwachten  dat  zich  aldaar  op  het  ogenblik  van  de  brand  één  of  meer  personen 
bevonden,  neemt  in  de  bewoordingen  van  de  wet  het  moreel  bestanddeel  van  de 
misdaad over en van de verzwarende omstandigheid ervan, zodat de juryleden van het  
hof van assisen in de mogelijkheid werden gesteld om daarover te beslissen. 

5º Nieuw en dus niet ontvankelijk, is het middel dat aanvoert dat eiser het recht op een  
eerlijk proces werd ontzegd omdat hij de verschoningsgrond van uitlokking niet in de lijst  
van de aan de jury gestelde vragen heeft kunnen laten opnemen, vermits uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan niet  blijkt  dat hij  voor het hof van assisen een 
verschoningsgrond heeft aangevoerd of heeft gevorderd dat daarover een vraag aan de 
jury zou worden gesteld1. 

(L. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0937.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het eerste cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 18 mei 2006 onder de 

nummers 907 en 908 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Hene-
gouwen.

Het tweede cassatieberoep is alleen tegen arrest nummer 907 gericht. 
Eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep dat bij verklaring op de griffie van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Bergen is ingesteld :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest dat, gewezen onder 

het nummer 907, beslist over de strafvordering :
Over het middel :
De essentiële voorwaarde voor de toepassing van de straffen die bij artikel 518 

van het Strafwetboek zijn gesteld, is dat de brandstichter op de hoogte was van 
de aanwezigheid van personen in de in brand gestoken plaatsen.

In zoverre het middel beweert dat dit artikel toepasselijk is "in weerwil van ie-

1 Cass., 31 maart 1999, AR P.99.0286.F, nr 196. 
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der moreel element", faalt het naar recht.
De hoofdvraag die de jury wordt voorgelegd betrof de schuld van de eiser aan 

het feit van opzettelijke brandstichting in een woning terwijl hij kon verwachten 
dat zich aldaar op het ogenblik van de brand één of meer personen bevonden.

De formulering van die vraag neemt, in de bewoordingen van de wet het mo-
reel bestanddeel over van de misdaad waarvan de eiser wordt beschuldigd en van 
de verzwarende omstandigheid ervan. In zoverre het middel aanvoert dat de jury-
leden niet in de mogelijkheid werden gesteld om daarover te beslissen, kan het 
niet worden aangenomen.

De eiser voert voor het overige aan dat hem het recht op een eerlijk proces 
werd ontzegd omdat hij de verschoningsgrond van uitlokking niet in de lijst van 
de aan de jury gestelde vragen heeft kunnen laten opnemen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 
voor het hof van assisen een verschoningsgrond heeft aangevoerd of heeft gevor-
derd dat daarover een vraag aan de jury zou worden gesteld. Het proces-verbaal 
van de terechtzitting toont daarentegen aan (op bladzijde 13), dat "geen enkele 
partij bezwaar heeft aangetekend tegen de aan de jury gestelde vragen".

In zoverre het middel niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden aange-
voerd, is het niet ontvankelijk.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep is ingesteld tegen het arrest dat, gewezen on-

der het nummer 908, beslist over de burgerlijke rechtsvorderingen :
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

11 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. de Codt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. F. Clément de Cléty, Brussel en X. Attout, Charleroi. 

Nr. 481

2° KAMER - 11 oktober 2006

1º WRAKING - ONDERZOEKSGERECHTEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - 
BESLISSING OP VERWIJZING NA VERNIETIGING - LATERE BESLISSING - ANDER VOORWERP - ANDER 
GESCHIL - UITWERKINGEN
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2º ONDERZOEKSGERECHTEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING 
OP VERWIJZING NA VERNIETIGING - LATERE BESLISSING - ANDER VOORWERP - ANDER GESCHIL - 
WRAKING - GEVOLGEN

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - WRAKING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING OP 
VERWIJZING NA VERNIETIGING - LATERE BESLISSING - ANDER VOORWERP - ANDER GESCHIL - 
GEVOLGEN

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - WRAKING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING OP 
VERWIJZING NA VERNIETIGING - LATERE BESLISSING - ANDER VOORWERP - ANDER GESCHIL - 
GEVOLGEN

5º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSMAATREGELEN - AANVULLENDE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - BESCHIKKING - VORMVEREISTEN - GRIFFIER - HANDTEKENING

6º GRIFFIE. GRIFFIER - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSMAATREGELEN - AANVULLENDE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - BESCHIKKING - VORMVEREISTEN - GRIFFIER - HANDTEKENING

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - 
ONDERZOEKSMAATREGEL - AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - BESCHIKKING - 
VORMVEREISTEN - GRIFFIER - HANDTEKENING

8º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSMAATREGEL - AANVULLENDE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - BESCHIKKING - DEBAT OP TEGENSPRAAK

9º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONDERZOEKSRECHTER - 
ONDERZOEKSMAATREGELEN - AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - BESCHIKKING - DEBAT 
OP TEGENSPRAAK

10º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - 
ONDERZOEKSMAATREGEL - AANVULLENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - BESCHIKKING - DEBAT OP 
TEGENSPRAAK

11º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - VOORWAARDE - GELDIGHEID

12º OPENBAAR MINISTERIE - ONDERZOEKSRECHTER - AANSTELLING - AANHANGIGMAKING - 
VOORWAARDE - GELDIGHEID

13º ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING - BEVESTIGING VAN DE BESCHIKKING - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - VOORWAARDEN

14º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING - BEVESTIGING VAN DE BESCHIKKING - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - VOORWAARDEN

15º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
MOTIVERING - BEVESTIGING VAN DE BESCHIKKING - ONDERZOEKSRECHTER - VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD - EERBIEDIGING - VOORWAARDEN

16º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSMAATREGELEN - BESCHIKKING - AANVULLENDE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - VERPLICHTING - GRENZEN

17º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHT VAN VERDEDIGING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD 
- EERBIEDIGING - MOTIVERING
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18º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
MOTIVERING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - MOTIVERING

1º, 2°, 3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135,  
§2,  Sv. uitspraak doet,  op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent  
haar rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan  
over nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft  
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.1. 

5º,  6°  en  7°  Noch  artikel  61quinquies,  Sv.,  noch  artikel  170,  Ger.W.  vereisen  dat  de  
beschikking  waarbij  de  onderzoeksrechter  uitspraak  doet  over  de  vordering  tot  het  
vervullen  van een aanvullende onderzoeksverrichting,  door  zijn  handtekening,  getuigt  
van de bijstand van de griffier2 . 

8º, 9° en 10° Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet  
over  een vordering  tot  het  stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een 
debat op tegenspraak. 

11º en 12° De geldigheid van de aanstelling van een onderzoeksrechter hangt niet af van  
de kennisgeving ervan aan de inverdenkinggestelde. 

13º,  14°  en  15°   Het  arrest  dat  de  beschikking  van  de  onderzoeksrechter  regelmatig  
verklaart, waarvan uit geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten  
laste gelegde feiten werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 

16º De onderzoeksrechter moet niet alle aanvullende onderzoeksverrichtingen stellen die  
de inverdenkinggestelde vordert om zijn onschuld aan te tonen. (Art. 55, Sv.)

17º en 18° Aangezien de bewijslast van de schuld bij de vervolgende partij ligt, kan uit de  
omstandigheid  alleen  dat  de  appelrechters  stellen  dat  het  niet  aan  de  
inverdenkinggestelde stond om zijn  onschuld aan te tonen,  geen miskenning van het 
vermoeden van onschuld noch van het recht van verdediging worden afgeleid. 

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0981.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-

sing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is gewezen:
Over het eerste middel:

1 Zie Cass., 2 okt. 2001, AR P.01.0943.N, nr 518; Cass., 21 maart 2000, AR P.00.0457.N, nr 196. 
2 Vgl., Cass., 11 jan. 1999, AR S.98.0038.N, nr 11. 
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Eiser verwijt de appelrechters dat zij over dezelfde zaak uitspraak hebben ge-
daan waarin zij, met toepassing van artikel 135, §2, van het Wetboek van Straf-
vordering, het arrest van 10 maart 2004 hadden gewezen dat bij arrest van het 
Hof van 12 mei 2004 gedeeltelijk is vernietigd, waarbij de zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld, werd verwezen.

Aldus samengesteld op verwijzing door het  Hof,  heeft  de kamer van inbe-
schuldigingstelling bij arrest van 12 oktober 2004 haar rechtsmacht volledig uit-
geoefend.  Het rechtscollege dat  het  bestreden arrest  heeft  gewezen heeft  uit-
spraak gedaan over nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het pro-
ces, te dezen de beschikking van de onderzoeksrechter van 27 maart 2006 waar-
bij de vordering tot het stellen van zeventien aanvullende onderzoeksopdrachten 
werd verworpen. Het heeft bijgevolg geen kennis genomen van hetzelfde geschil 
in de zin van artikel 828, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre faalt het middel dat het tegendeel aanvoert, naar recht.
Voor het overige kan uit de omstandigheid alleen dat de appelrechters oorde-

len dat "[eiser] slecht geplaatst is om zich over de traagheid van het onderzoek te 
beklagen, daar waar [hij] sinds de beschikking van de raadkamer van 18 novem-
ber 2002 de rechtsplegingen heeft verveelvoudigd die de regeling van de rechts-
pleging hebben vertraagd", geen miskenning van het recht op een onpartijdige 
rechtbank of van het recht van verdediging worden afgeleid.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Eiser verwijt het arrest te oordelen dat de beschikking van de onderzoeksrech-

ter regelmatig is ofschoon deze niet door de griffier is ondertekend.
Noch artikel 61quinquies van het Wetboek van Strafvordering, noch artikel 

170 van het Gerechtelijk Wetboek vereisen dat de beschikking waarbij de onder-
zoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een aanvul-
lende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening getuigt van de bijstand van 
de griffier.

Het middel faalt naar recht.
Over het derde middel:
De eiser  verwijt  de appelrechters  zijn recht  van verdediging te  hebben ge-

schonden door te beslissen dat de beschikking van de onderzoeksrechter regel-
matig was hoewel de vordering van de procureur des Konings niet aan een debat 
op tegenspraak werd onderworpen, aangezien die vordering hem niet werd me-
degedeeld en evenmin in de beschikking werd overgenomen noch eraan werd 
toegevoegd.

Artikel 61quinquies van het Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat de 
onderzoeksrechter uitspraak doet over een vordering tot het stellen van een aan-
vullende onderzoekshandeling na een debat op tegenspraak.

Het middel dat van een verkeerde juridische premisse uitgaat, faalt naar recht.
Over het vierde middel:
De eiser voert aan dat het arrest zijn recht van verdediging schendt vermits de 
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wijze waarop de zaak aanhangig is gemaakt bij de onderzoeksrechter die degene 
opvolgde die hem zijn inverdenkingstelling had betekend, onregelmatig is en dat 
de daaropvolgende rechtspleging nietig is.

In zoverre het middel eigenlijk beweert dat de geldigheid van de aanstelling 
van een onderzoeksrechter afhangt van de kennisgeving ervan aan de inverden-
kinggestelde, faalt het naar recht.

Het arrest vermeldt, zonder dat het middel dit bekritiseert, dat "de zaak bij on-
derzoeksrechter C. Deboyser regelmatig werd aanhangig gemaakt door de vorde-
ring van 28 februari 1997 tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek tegen 
'X'  [...];  dat  de  onderzoeksrechter  M.  Dehaene  vervolgens  regelmatig  onder-
zoeksrechter C. Deboyser is opgevolgd; dat de raadkamer, door haar beslissing 
dat het onderzoek volledig was, de zaak niet aan de onderzoeksrechter onttrok-
ken heeft die toen met het dossier werd belast; dat de zaak immers alleen aan de 
onderzoeksrechter onttrokken wordt, wanneer de raadkamer, na de onderzoeks-
rechter in zijn verslag te hebben gehoord, de rechtspleging regelt".

Door die  overwegingen oordelen de appelrechters naar  recht  dat  de onder-
zoeksrechter die de eerste magistraat waarbij de zaak aanhangig is gemaakt ver-
vangt, de daaropvolgende onderzoekshandelingen wettig heeft verricht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het vijfde middel:
Eerste onderdeel:
Eiser verwijt de appelrechters dat zij de beschikking van de onderzoeksrechter 

regelmatig hebben verklaard, ofschoon die "een reeks zeer uitdrukkelijk betwiste 
feiten voor vaststaand aanneemt, zonder de voorwaardelijke wijs te gebruiken".

Niettemin blijkt uit geen enkele overweging in de voormelde beschikking dat 
eiser als schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten werd voorgesteld.

Hieruit volgt dat het arrest, door de exceptie te verwerpen die door eiser is aan-
gevoerd, diens vermoeden van onschuld niet heeft miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Naar luid van artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering, is het gerechte-

lijk onderzoek het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van 
misdrijven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen 
die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te 
doen.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat de onderzoeksrechter, die met het voeren 
van het onderzoek à charge en à décharge is belast, alle aanvullende onderzoeks-
opdrachten  moet  verrichten  die  de  inverdenkinggestelde  vordert  om zijn  on-
schuld aan te tonen, faalt het naar recht.

Aangezien de bewijslast van de schuld bij de vervolgende partij ligt kan uit de 
omstandigheid alleen dat de appelrechters stellen dat het niet aan eiser stond om 
zijn onschuld aan te tonen, geen miskenning van het vermoeden van onschuld 
noch van het recht van verdediging worden afgeleid.
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In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

11 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. S. Moureaux, Brussel. 

Nr. 482

1° KAMER - 12 oktober 2006

1º ERFENISSEN - AFSTAND - OORZAAK - VALSE OORZAAK

2º AFSTAND VAN RECHT - ERFENIS - OORZAAK - VALSE OORZAAK

3º VERBINTENIS - ERFENIS - AFSTAND - OORZAAK - VALSE OORZAAK

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - BESLISSING 
VAN DE RECHTER OP VERWIJZING STEMT OVEREEN MET HET CASSATIEARREST - MIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3°  Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken  
van de verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de  
verzaker  "het  voorspelbare  maar  niet  vaststaande  risico"  wilde  ontlopen  van  de  
"desastreuze financiële gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet  
in de zekerheid van die veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet  
bleek dat die handelingen op een valse oorzaak waren gegrond.  (Artt. 1108, 1110 en 
1131, B.W.)

4º Het middel is niet ontvankelijk dat, na een cassatiearrest, opkomt tegen een beslissing  
van de rechter op verwijzing die met dat arrest overeenstemt1.  (Art. 1119, tweede lid, 
Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0138.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, rechtdoende op verwijzing na het arrest van het 

1 Cass., 6 juni 2005, AR S.04.0181.F, nr 322, met concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ.
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Hof van 21 januari 2000.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1110 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft het door de eisers aangevoerde middel van nietigheid op de 

onderstaande gronden verworpen:
"Een schenking is nietig wanneer de beweegreden ervan uit een dwaling voortvloeit;
De dwaling kan betrekking hebben op de persoon van de begunstigde of op zijn hoeda-

nigheden,  maar ook op de rechtsgevolgen van de handeling of  op de redenen van de 
schenker indien deze de impulsieve en doorslaggevende oorzaak van zijn wil  zijn ge-
weest;

Toch is omzichtigheid geboden wanneer het begrip  'impulsieve en doorslaggevende 
oorzaak' wordt aangevoerd, niet alleen om het moreel karakter of de geoorloofdheid van 
de handeling te beoordelen, maar ook om de integriteit van de wil van de schenker te vrij-
waren (J. Sace, Les testaments, Rép. not., t. III, 1990, 162);

Dat het evenwicht tussen de eerbiediging van de wil van de steller van de handeling en 
de vrijwaring van de rechtszekerheid, waarnaar het verwijzingsarrest van 21 januari 2000 
streefde, inzake het ontbreken of het verdwijnen van de oorzaak, wat een grond kan ople-
veren voor de gebrekkigheid van een schenking bij testament (zie P.-A. Foriers, 'La cadu-
cité revisitée - A propos de l'arrêt de cassation du 21 januari 2000',  J.T., 2000, 676 tot 
679), eveneens moet worden nageleefd als het gaat om een valse oorzaak, die een grond 
van nietigheid is;

Dat de dwaling tegelijk met de handeling moet hebben plaatsgevonden, maar niet met 
de gegevens op grond waarvan ze ontdekt kan worden;

Dat de [eisers] het tweevoudige bewijs dienen te leveren dat de oorzaak vals is en dat 
deze, als dusdanig, de doorslaggevende oorzaak van de schenking is geweest (J. Sace, Les 
libéralités, Dispositions générales, Rép. not., 1993, t. III, livre IV, 239);

Dat zij dus moeten aantonen dat de litigieuze handelingen verricht zijn in de overtui-
ging, die ongegrond bleek, van een definitieve veroordeling (van de eerste eiser) waardoor 
het familievermogen aan de schuldeisers ten prooi zou vallen;

Met betrekking tot de akten van verwerping van de nalatenschappen van zijn vader en 
moeder, die in de hierboven omschreven omstandigheden plaatsvonden, is het duidelijk 
dat betrokkene gehandeld heeft toen er tegen hem strafvervolging was ingesteld, dat hij de 
omvang niet kende van zijn betrokkenheid bij de zwendel waarvan men hem verdacht en 
vreesde voor de desastreuze financiële gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke ver-
oordeling;

(...) Dat het arrest waarbij het geschil naar dit hof (van beroep) wordt verwezen, erop 
wijst dat er geen enkel gegeven is vastgesteld op grond waarvan die verwerpingen als 
schenkingen zouden kunnen worden aangemerkt;

Dat die vaststelling niet is gewijzigd in de huidige stand van het geschil, aangezien die 
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verwerpingen, volgens de verklaringen van de eerste (eiser) zelf, zouden zijn ingegeven 
door de bekommernis om de erfenis te vrijwaren tegen eventuele vervolgingen door de 
burgerlijke partijen;

Dat het verwijzingsarrest van 21 januari 2000 nog vermeldt dat, behoudens het geval 
waarin de wet aanneemt dat de handeling op zich kan bestaan en van haar oorzaak kan 
worden gescheiden, de geldigheid van een rechtshandeling, ongeacht of ze eenzijdig of 
wederkerig is, onderworpen is aan het bestaan van een oorzaak en dat de latere verdwij-
ning ervan in de regel geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de handeling;

Dat de vrijspraak van (de eerste eiser) dus geen uitwerking heeft op de geldigheid van 
de handelingen die hij vrijwillig heeft gesteld;

Dat hij niet op grond van een denkbeeldige of onjuiste oorzaak met de verwerpingen 
heeft ingestemd, maar in de wetenschap dat het erop aankwam in te spelen op een te voor-
spellen maar niet vaststaand risico;

Dat er geen enkele wetsbepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel bestaat op grond 
waarvan kan worden uitgegaan dat de bestanddelen die noodzakelijk zijn voor het maken 
van een overeenkomst, eveneens noodzakelijk zijn voor het voortbestaan ervan.

Dat indien een verbintenis vervalt wanneer het voorwerp ervan verdwijnt, dit is wegens 
de aard van de dingen (de verbintenis kan niet langer meer in natura worden uitgevoerd) 
en wegens een abstract beginsel volgens hetwelk die verbintenis haar voorwerp niet zou 
mogen verliezen als ze geldig wil blijven (P.-A. Foriers, op. cit., 678);

Dat de litigieuze akten van verwerping hun geldigheid behouden zodat, met toepassing 
van artikel  785 van het  Burgerlijk Wetboek,  de verwerpende erfgenaam geacht wordt 
nooit erfgenaam geweest te zijn;

Dat de eerste (eiser) door rechtsgeldig en onomkeerbaar de nalatenschap te hebben ver-
worpen, zijn hoedanigheid van erfgenaam, en de daarmee verbonden rechten op het aan-
deel heeft verloren".

Grieven
Eerste onderdeel
De eisers voerden in conclusie aan dat de eerste eiser op grond van een valse oorzaak 

de nalatenschappen van zijn ouders had verworpen.
Met name de tweede en derde eisers concluderen dienaangaande
"Dat (de eerste eiser) op 5 februari 1981 de nalatenschap van zijn moeder heeft verwor-

pen, en op 19 april 1983 de nalatenschap van zijn vader heeft verworpen;
Dat die verwerpingen, en dus hun doorslaggevende beweegredenen, inderdaad nietig 

zijn of op een valse oorzaak berusten;
Dat (de eerste eiser) door de nalatenschap van zijn vader te verwerpen, op grond van 

dezelfde beweegreden heeft gehandeld als zijn vader, namelijk, in het geval van overlij-
den van de vader, om het familievermogen te vrijwaren tegen de schuldeisers of tegen de 
belastingadministratie;

Dat die verwerping dus ingegeven was door zijn veroordeling, die wegens de fiscale 
gevolgen ervan, het familiefortuin riskeerde op te slorpen;

Dat de Belgische Staat immers, bij dagvaarding van 8 augustus 1984, op grond van de 
artikelen 788 en 1167 van het Burgerlijk Wetboek, gevorderd heeft dat de verwerping van 
de  nalatenschap  vernietigd  zou  worden  en  niet-tegenwerpelijk  zou  worden  verklaard, 
meer bepaald om beslag te kunnen leggen op het voorbehouden erfdeel (van de eerste ei-
ser) in het vermogen van zijn vader;

Dat die beweegreden vanzelfsprekend was ingegeven door de omstandigheden van de 
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zaak, namelijk een arrestatie en een hechtenis die uitliepen op een correctioneel proces en 
een veroordeling door het Hof van Beroep te Brussel op 20 oktober 1982 tot vijf jaar ge-
vangenisstraf (zonder uitstel), waarbij enkel de veroordeling het recht kon doen ontstaan 
op schadevergoeding voor de burgerlijke partijen, of op aanzienlijke fiscale rechtzettin-
gen, die voor een bedrag van nagenoeg tachtig miljoen zijn gebeurd;

Dat de omstandigheid dat beklaagde van al zijn tenlasteleggingen werd vrijgesproken 
na een herzieningsprocedure, tot gevolg had, met terugwerkende kracht, dat alle zaken 
werden herleid tot hun 'vorige staat', zijnde de volledige onschuld van (de eerste eiser);

Dat de vorderingen van de burgerlijke partijen logischerwijze werden afgewezen en dat 
de belastingadministratie dus gevolgtrekkingen heeft moeten maken uit de vrijspraak (van 
de eerste verweerder) en ontheffing heeft moeten verlenen van alle aanslagen die werden 
geheven ten gevolge van de veroordeling door het Hof van Beroep te Brussel van 20 okto-
ber 1982, aangezien de door de belastingadministratie op grond van het strafdossier inge-
kohierde aanslag zonder voorwerp was geworden;

Dat, indien laatstgenoemde van meet af aan had geweten dat hij onterecht schuldig zou 
zijn verklaard en dat alle tegen hem ingestelde onderzoekshandelingen als nooit bestaan 
hebbend moesten worden beschouwd, er dan natuurlijk geen enkele reden zou zijn ge-
weest om, op 5 februari 1981 en op 19 april 1983, de nalatenschap van zijn ouders te ver-
werpen;

Dat er zonder die tragische gebeurtenissen immers geen reden was om ze te verwerpen, 
aangezien hij toentertijd de belangrijkste vertegenwoordiger van de familie was die op ju-
ridisch vlak, natuurlijkerwijs en in de familietraditie gemachtigd was om (het) familiever-
mogen over te nemen of het te erven, en inzonderheid om bezit te nemen van het kasteel 
te B.;

Dat die lotsbestemming nog des te duidelijk en logisch was daar (de eerste eiser), nog 
voor het overlijden van zijn vader, een beheersmandaat had gevraagd - en het in de hier-
boven omschreven context had verkregen - om te beletten dat het familievermogen ge-
splitst, verdeeld of verkwist zou worden of in handen vallen van begerige kennissen;

Dat (verweerder), die zijn vader verwijt dienaangaande initiatieven te hebben genomen, 
precies daardoor, het bewijs levert dat (de eerste eiser) heel erg begaan was met het be-
houd van familievermogen en geen enkele reden had om de nalatenschap van zijn ouders 
te verwerpen aangezien hij er trouwens voor geijverd had dat het vermogen tijdens hun le-
ven niet zou worden verkwist;

Dat de litigieuze verzakingen, toentertijd, enkel ingegeven konden zijn door de vrees 
voor de gevolgen van de gebeurtenissen van september 1980;

Dat het Hof van Cassatie in een principearrest van 13 november 1969 geoordeeld heeft 
dat 'door te beslissen dat het ontbreken van oorzaak geen invloed heeft op de geldigheid 
van de beslissing, het arrest de zin en de draagwijdte van de artikelen 1108 en 1131 van 
het  Burgerlijk  Wetboek miskent'  (A.C.,  1970,  262,  bevestigd door  Cass.,  5  november 
1976, A.C., 1977, 268);

Dat de verwerping van een testament bijgevolg nietig is als de beweegreden die de le-
gataris ertoe heeft aangezet zijn legaat te verwerpen vals is;

Dat daaruit bijgevolg moet worden afgeleid dat de litigieuze verwerpingen nietig zijn".
De eerste eiser concludeerde eveneens
"Dat (zijn) verwerpingen van de nalatenschappen van zijn vader en moeder ingegeven 

waren door zijn vrees, ook al wist hij dat hij onschuldig was, dat hij de tegen hem inge-
stelde straffervervolging niet zou kunnen ontlopen, en dat hij bijgevolg de schuldvorderin-
gen ten gevolge van die tenlasteleggingen zou moeten betalen;
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Dat de oorzaak van die verwerpingen op een dwaling berustte;
Dat (de eerste eiser) immers vrijgesproken werd van alle tenlasteleggingen tegen hem, 

zodat de vorderingen van de burgerlijke partijen werden afgewezen en de belastingadmi-
nistratie ontheffing heeft verleend van alle aanslagen die te zijnen name waren ingeko-
hierd ten gevolge van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 20 oktober 1982;

Dat (de eerste eiser), mocht hij weet hebben gehad van zijn misvatting over de afloop 
van die procedures, de nalatenschap van zijn ouders niet zou hebben verworpen;

Dat die verwerpingen dus nietig zijn wegens dwaling over de oorzaak".
Het arrest wijst die conclusie af op grond van tegenstrijdige redenen.
Immers, 
1. het neemt aan dat "behoudens het geval waarin een handeling op zichzelf kan be-

staan en van haar oorzaak kan worden gescheiden, de geldigheid van een rechtshandeling, 
ongeacht of ze eenzijdig of wederkerig is, onderworpen is aan het bestaan van een oor-
zaak";

2. het oordeelt dat de eisers, teneinde het bewijs te leveren dat de verwerpingen van de 
eerste eiser op een dwaling berustten, dienden aan te tonen dat die verwerpingen plaats-
vonden "in de overtuiging, die naderhand ongegrond bleek, van een definitieve veroorde-
ling (van de eerste eiser) waardoor het familievermogen aan de schuldeisers ten prooi zou 
vallen", en

3. het stelt vervolgens vast
a) dat het,  m.b.t.  de akten van verwerping van de nalatenschappen van zijn ouders, 

"duidelijk" is dat de eerste eiser gehandeld heeft toen hij "vreesde voor de desastreuze fi-
nanciële gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling";

b) dat de vrees van de eerste eiser dienaangaande ongegrond bleek aangezien hij na de 
verwerpingen werd vrijgesproken.

Aldus stelt het arrest vast dat er bij de eerste eiser een dwaling bestaat over de oorzaak 
van de verwerpingen van de nalatenschap van zijn ouders, zoals die oorzaak door het hof 
van beroep zelf werd omschreven, namelijk de overtuiging dat hij na zijn vervolging straf-
rechterlijk zou veroordeeld worden en de vrees voor een daaruit voortvloeiend financieel 
debacle. 

Door toch te beslissen dat de vrijspraak van de eerste eiser geen gevolg had voor de 
geldigheid van zijn akten van verwerping op grond dat hij niet op grond van een denk-
beeldige of onjuiste oorzaak met de verwerpingen heeft ingestemd, is het arrest tegenstrij-
dig en antwoordt het niet op de hierboven vermelde conclusie van de eisers (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Rechtshandelingen, ongeacht of ze eenzijdig of wederkerig zijn, zijn onderworpen aan 

het bestaan van een oorzaak die een voorwaarde voor hun geldigheid is.
De oorzaak ligt in de hoofdzakelijke beweegreden die de steller tot de handeling heeft 

gebracht.
Ingevolge artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek kan de verbintenis die op een valse 

oorzaak berust geen gevolg hebben.
Door de dwaling over de oorzaak, of valse oorzaak, wordt de akte die ermee behept is, 

nietig.
Om de toestemming van de steller van de handeling gebrekkig te maken, moet de dwa-

ling tegelijk met handeling hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, om het bestaan 
van de dwaling te beoordelen, moeten de oorzaak van de akte, de doorslaggevende be-
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weegreden van de steller van de akte, en de toestand die hij op dat tijdstip voor ogen had, 
worden nagegaan.

Zoals het bestreden arrest terecht vaststelt kan de dwaling over de oorzaak, hoewel de 
oorzaak moet worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de hande-
ling, worden aangetoond aan de hand van gegevens van na de handeling.

De doorslaggevende beweegreden van de steller van de handeling kan niet alleen te 
maken hebben met beschouwingen over een bestaande toestand maar ook met beschou-
wingen van de steller van de handeling over de wijze waarop die toestand later zal evolue-
ren. In het tweede geval heeft de doorslaggevende beweegreden noodzakelijkerwijs te ma-
ken met de totstandkoming van een "voorspelbare maar niet vaststaande" toestand en ge-
beurtenissen van na de akte kunnen erop wijzen dat die oorzaak door dwaling is aangetast.

Het bestreden arrest dat beslist dat in deze zaak de doorslaggevende beweegreden van 
de eerste eiser, toen hij de nalatenschap van zijn ouders verwierp, te vinden was in zijn 
vrees voor de "desastreuze financiële gevolgen van zijn eventuele (definitieve) strafrech-
telijke veroordeling". Het stelt tevens vast dat hij naderhand vrijgesproken werd van de te-
gen hem ingestelde strafvervolging en dat de vrees, die de doorslaggevende beweegreden 
van de verwerping was, "ongegrond bleek".

Door niettemin te beslissen dat de eerste eiser geen dwaling had begaan door de nala-
tenschappen van zijn ouders te verwerpen, louter op grond dat de oorzaak van die verwer-
ping te maken had met "een voorspelbaar maar niet vaststaand risico" en dat die oorzaak, 
louter om die ene reden, niet als "denkbeeldig of onjuist" kon worden beschouwd, schendt 
het arrest de in het middel aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1110 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft het middel afgewezen waarbij de eisers aanvoerden dat de 

verwerpingen van de eerste eiser van de nalatenschappen van zijn ouders gebrekkig waren 
wegens de verdwijning van hun oorzaak ten gevolge van zijn vrijspraak,  zulks op op 
grond

"Dat het arrest waarbij het geschil naar dit hof (van beroep) wordt verwezen, erop wijst 
dat er geen enkel gegeven is vastgesteld op grond waarvan die verwerpingen als schenkin-
gen kunnen worden beschouwd;

Dat die vaststelling in de huidige stand van het geschil niet gewijzigd is, aangezien de 
verwerpingen, volgens de verklaringen van de eerste (eiser) zelf, ingegeven waren door de 
bekommernis om de erfenis te vrijwaren tegen eventuele vervolgingen door de burgerlijke 
partijen;

Dat het verwijzingsarrest van 21 januari 2000 voorts vermeldt dat, behoudens het geval 
waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf kan bestaan en van haar oorzaak kan 
worden gescheiden, de geldigheid van een rechtshandeling, ongeacht of ze eenzijdig of 
wederkerig is, onderworpen is aan het bestaan van een oorzaak, dat het bestaan van de 
oorzaak moet worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de hande-
ling waarvan zij een geldigheidsvereiste is en dat de latere verdwijning ervan in de regel 
geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de handeling;

Dat de vrijspraak (van de eerste eiser) dus geen gevolg heeft voor de geldigheid van de 
handelingen die hij uit vrije wil heeft gesteld".

Grieven
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Zoals het bestreden arrest vaststelt, is de geldigheid van eenzijdige handelingen, net als 
die van elke rechtshandeling, met uitzondering van abstracte handelingen, onderworpen 
aan het bestaan van een oorzaak, die een wezenlijk bestanddeel ervan is.

Het verdwijnen van de oorzaak van een eenzijdige rechtshandeling, zoals de verwer-
ping van een nalatenschap, leidt bijgevolg tot het verval ervan, ongeacht of die verwerpin-
gen al dan niet schenkingen zijn.

Doordat het arrest afwijzend beschikt op het middel dat de eisers grondden op het ver-
val van de verwerpingen van de eerste eiser van de nalatenschappen van zijn ouders, op 
de loutere grond dat die verwerpingen geen schenkingen waren en dat, bijgevolg, het ver-
dwijnen van hun oorzaak de geldigheid ervan niet aantastte, schendt het de in het middel 
aangewezen bepalingen en miskent dit het aldaar aangewezen algemeen beginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Met betrekking tot de verwerpingen van de eerste eiser van de nalatenschap-

pen van zijn vader en moeder, oordeelt het bestreden arrest "dat betrokkene ge-
handeld heeft toen er tegen hem strafvervolging was ingesteld, dat hij de omvang 
niet kende van zijn betrokkenheid bij de zwendel waarvan men hem verdacht en 
vreesde voor de desastreuze financiële gevolgen van zijn eventuele strafrechtelij-
ke veroordeling" en "dat hij niet op grond van een denkbeeldige of onjuiste oor-
zaak met [die] verwerpingen heeft ingestemd, maar in de wetenschap dat het 
erop aankwam in te spelen op een te voorspellen maar niet vaststaand risico".

Het bestreden arrest dat daarentegen, ook al stelt het vast dat de eerste eiser na-
dien vrijgesproken werd, niet oordeelt dat hij met de litigieuze verwerpingen zou 
hebben ingestemd "in de overtuiging, die naderhand ongegrond bleek, van een 
definitieve veroordeling [...] waardoor het familievermogen aan de schuldeisers 
ten prooi zou vallen", lijdt bijgevolg niet aan de tegenstrijdigheden die het onder-
deel aanvoert en beantwoordt, met de hierboven vermelde overwegingen, bijge-
volg de in het arrest weergeven conclusie van de eisers.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest dat, zoals vermeld in het antwoord op het eerste onder-

deel, op grond van een feitelijke beoordeling, stelt dat de oorzaak van de litigieu-
ze verwerpingen hierin bestond dat de eerste eiser "het voorspelbare maar niet 
vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële gevolgen van 
zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die ver-
oordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die hande-
lingen op een valse oorzaak waren gegrond.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Bij het voornoemd arrest van 21 januari 2000 heeft het Hof, op verweerders 

cassatieberoep, het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 8 april 1998 
vernietigd, in zoverre dit beslist dat de verwerpingen van de eerste eiser van de 
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nalatenschappen van zijn ouders vervallen waren op grond dat de oorzaak ervan 
was verdwenen ten gevolge van de latere vrijspraak van hun steller.

Het Hof heeft geoordeeld dat het bestaan van de oorzaak van rechtshandeling 
die geen schenking is, moet worden beoordeeld op het ogenblik van de totstand-
koming van de handeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is en dat de latere 
verdwijning ervan in de regel geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de 
handeling.

Het bestreden arrest, dat aan die lering herinnert, en beslist dat de vrijspraak 
van de eerste eiser geen gevolgen heeft voor de geldigheid van zijn handelingen, 
die moet worden beoordeeld op het ogenblik waarop ze worden gesteld, stemt 
overeen met het verwijzingsarrest.

Krachtens artikel 1119, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt tegen 
die beslissing geen cassatieberoep toegelaten.

Het middel is niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Nelissen Grade. 

Nr. 483

1° KAMER - 12 oktober 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - DOOR DE RECHTER 
VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER 
VERVANGEN REDENEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER 
VERVANGEN REDENEN

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER VERVANGEN REDENEN

5º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
CONTRACTUELE VERBINTENIS - WANUITVOERING - SCHADE - HERSTEL - GRONDSLAG

6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - CONTRACTUELE VERBINTENIS - 
WANUITVOERING - SCHADE - HERSTEL

7º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - TEVERGEEFS 
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BEKRITISEERDE REDENEN - OP DIE REDENEN GEGRONDE BESLISSING - ANDERE BEKRITISEERDE 
REDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2°, 3° en 4° Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk  
debat regelmatig ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de  
partijen aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan  
de partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch 
het  recht  van  verdediging1.  (Art.  1138,  tweede  lid,  Ger.W.;  Beschikkingsbeginsel; 
Algemeen beginsel van het recht van verdediging)

5º Bij wanuitvoering van een contractuele verbintenis door een partij, vormen artt. 1146 e.v.  
B.W. de grondslag van de verplichting om de schade van de andere partij te vergoeden 
die een rechtstreeks gevolg is van die wanuitvoering2. (Art. 1146, B.W.)

6º Het middel dat de schending van artt. 1382 en 1383 B.W. aanvoert, die geen verband 
houden met de omvang van de herstelplicht in contractuele aangelegenheden, is niet  
ontvankelijk. 

7º Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd,  
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van  
de beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet  
ontvankelijk is3. 

(V. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0481.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk, in bur-

gerlijke zaken, de partijen zelf de grenzen van hun geschil bepalen;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6, 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 

beroep van architect;
- artikel 41, §1, 1°, eerste lid, van het decreet van het Waalse Gewest van 14 mei 1984 

houdende het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium 

1 Cass., 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, nr.173. 
2 Zie Cass., 15 juni 1995, AR C.93.0285.N, nr 300; 15 april 1996, AR C.95.0109.N, nr 113; 15 nov. 
2002, AR C.00.0128.N, nr 606; 16 april 2004, AR C.03.0356.F, nr 202.
3 Cass., 17 okt. 2005, AR C.04.0057.F, nr 515. 
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(hierna het "WROSP"), in de versie ervan vóór zijn wijziging bij  het  decreet van het 
Waals Gewest van 9 december 1993;

- artikel 41, §1, 1°, eerste lid, van het WROSP, zoals het werd gewijzigd bij het decreet 
van het Waals Gewest van 9 december 1993, in de versie ervan vóór zijn wijziging bij het 
decreet van het Waals Gewest van 27 november 1997;

- de artikelen 192 en 193 van het WROSP, in de versie ervan vóór zijn wijziging bij het 
decreet van het Waals Gewest van 27 november 1997;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt dat
"3.1. (De eiser) de eerste rechter verweet dat hij niet in aanmerking heeft genomen dat 

de (litisconsorten B.-H.) vrijwillig hadden afgezien van de bijstand van een architect en 
zodoende een gedeelte van de aansprakelijkheid moeten dragen voor de schade waarvoor 
zij vergoeding vorderen;

Vooreerst  moet  erop worden gewezen dat  voornoemd bezwaar  concreet  beoordeeld 
moet worden in verhouding tot de uitgevoerde werkzaamheden, door na te gaan of het op-
treden van een architect wettelijk vereist was en of het de schade waarvoor vergoeding 
wordt gevorderd, had kunnen vermijden;

Dit het is geval voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de structuur van het 
gebouw;

Uit de overgelegde stukken blijkt dat het optreden van de h. Carbonnelle beperkt bleef 
tot het werk betreffende de verbouwing van een garagepoort in de voorgevel;

De deskundige heeft in casu uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de eiser uitgesloten 
voor de problemen van de overhelling van de gevel en voor dat van de te kleine afmeting 
van de balk van het salon, die hem niet ten laste worden gelegd;

Slechts i.v.m. het probleem van het gebinte heeft hij geschreven dat 'het probleem van 
het gebinte slechts door een correcte opvolging van die bouwplaats (door een architect) 
had kunnen worden opgemerkt';

Dat probleem werd tijdens het deskundigenonderzoek geregeld tot genoegdoening van 
de (litisconsorten B.-H.),  die ermee instemden het voorziene bedrag te betalen,  zijnde 
275.800 BEF, en de deskundige heeft op het door de aannemer gevorderde bedrag niets 
ingehouden, zodat de kwestie van de aansprakelijkheid van de aannemer in dat verband 
niet meer in het geding is en het dus geen belang heeft een gedeelde aansprakelijkheid te 
overwegen;

Uit niets kan worden opgemaakt dat de (litisconsorten B.-H.), voor de overige posten 
die nog in het geding zijn, waaronder het afkrabben van de gevel om hem met parement-
werk te bekleden, een beroep moesten doen op de diensten van een architect, of nog, in de 
onderstelling dat dit geval zou zijn voor sommige van die posten, dat een dergelijke con-
trole - die niet permanent moet gebeuren en niet verward mag worden met toezicht - de 
schade waarover zij klagen, had kunnen vermijden;

De deskundige zegt niets van die aard;
De aangevoerde problemen volgen in hoofdzaak uit ofwel een verschil tussen het uitge-

voerde en het gefactureerde werk (parement, minderwaarde van het raamwerk), ofwel uit 
tekortkomingen aan de regels van vakmanschap van de aannemer (bintbalken, ...), die (de 
eiser) hoe dan ook diende na te leven;

Tot slot heeft (de eiser) het werk uitgevoerd zonder enig bezwaar te maken over de af-
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wezigheid van de h. Carbonnelle;
Uit het door laatstgenoemde in tempore non suspecto opgemaakte verslag blijkt inte-

gendeel dat (de eiser) ermee ingestemd heeft het werk voort te zetten met perfecte kennis 
van zaken in dat verband;

In die bijzondere omstandigheden van de zaak is het dus niet verantwoord een gedeelte 
van de aansprakelijkheid van de (litisconsorten B.-H.) aan hen over te laten", 

en vervolgens verklaart het bestreden arrest het hoger beroep ten principale niet-ge-
grond en bevestigt dit het beroepen vonnis.

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest wijst erop dat de eiser staande hield dat de litisconsorten B.-H. 

vrijwillig hadden afgezien van de bijstand van een architect en zodoende gedeeltelijk aan-
sprakelijk waren voor de schade waarvoor zij vergoeding vorderden.

Om een verdeling van de aansprakelijkheid tussen de eiser en de litisconsorten B.-H. af 
te wijzen, oordeelt het bestreden arrest in hoofdzaak (i) dat de litisconsorten B.-H., m.b.t. 
het werk waarvoor de aansprakelijkheid van de eiser in het gedrang komt, niet verplicht 
waren een beroep te doen op een architect, (ii) dat niets erop wijst dat het optreden van 
een architect de schade waarover de litisconsorten B.-H. klagen, had kunnen vermijden en 
(iii) dat de eiser met kennis van zaken ermee heeft ingestemd om het werk zonder de ar-
chitect uit te voeren.

Nochtans werd geen enkel van die drie verweermiddelen door de litisconsorten B.-H. 
opgeworpen. Zij hielden enkel staande, in hun derde samenvattende appelconclusie, dat 
de architect geen volledige opdracht had gekregen, dat hij met de eiser samenspande en 
dat laatstgenoemde de litisconsorten B.-H. hoorde te waarschuwen voor het risico dat zij 
liepen door geen beroep op een architect te doen en dat de eiser een opdracht van ontwerp 
van het werk had aanvaard.

In burgerlijke zaken mag de rechter evenwel geen geschil opwerpen, dat de openbare 
orde niet raakt, waarvan de partijen in conclusie het bestaan uitsluiten (in het middel aan-
gewezen algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd).

Hij mag geen uitspraak doen over niet-gevorderde zaken (artikel 1138, 2°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

Overigens volgt uit artikel 6, 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en uit het algemeen beginsel van het recht van verde-
diging dat de procespartijen de gelegenheid moeten hebben om tegenspraak te voeren op 
elk stuk of argument dat de beslissing van de rechter zou kunnen beïnvloeden.

Doordat het bestreden arrest zijn beslissing hierop grondt (i) dat de litisconsorten B.-H., 
m.b.t. het werk waarvoor de aansprakelijkheid van de eiser in het gedrang komt, niet ver-
plicht waren een beroep te doen op een architect, (ii) dat niets erop wijst dat het optreden 
van een architect de schade waarover de litisconsorten B.-H. klagen, had kunnen vermij-
den en (iii) dat de eiser met kennis van zaken ermee heeft ingestemd om het werk zonder 
de architect uit te voeren, zonder dat die vragen door de partijen werden opgeworpen of 
door hen besproken, werpt het ambtshalve een geschil op en schendt het bijgevolg artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskent het arrest het in het middel aangewe-
zen beschikkingsbeginsel.

Door die gronden ambtshalve in aanmerking te nemen, zonder ze aan de tegenspraak 
van de partijen voor te leggen, miskent het arrest bovendien het recht van verdediging van 
de eiser  (miskenning van het  algemeen beginsel van het recht van verdediging) zoals 
diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartij-
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dige rechterlijke instantie (schending van artikel 6, 1, van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en, voor 
zoveel als nodig, van de wet van 13 mei 1955 die dat internationaal verdrag goedkeurt).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en 

van het beroep van architect, moeten de particulieren een beroep doen op de medewerking 
van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering van de 
werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag 
om toelating tot bouwen is opgelegd. Er wordt evenwel bepaald dat een koninklijk besluit 
de werken zal aanduiden waarvoor de medewerking van een architect niet verplichtend 
zal zijn.

Uit het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiser twee bestekken heeft opgemaakt op 30 
oktober en 12 november 1992, dat hij zijn laatste factuur heeft opgemaakt op 14 februari 
1994 en dat de dagvaarding op 6 maart 1995 is ingesteld, volgt dat het litigieuze werk ui-
terlijk in de loop van 1995 is uitgevoerd.

Artikel 41, §1, 1°, eerste lid, van het WROSP, zoals het bestond tot 11 januari 1994, 
bepaalde dat niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en schepenen, mag bouwen, een grond gebruiken voor het 
plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een be-
staande woning.

Artikel 41, §1, 1°, eerste lid, van het WROSP, zoals het werd gewijzigd bij het decreet 
van 9 december 1993 (dat op 11 januari 1994 in werking is getreden) en in de versie ervan 
vóór zijn wijziging bij het decreet van het Waals Gewest van 27 november 1997, voorzag 
evenwel in een uitzondering voor onderhoudswerken die het buitenaanzicht van de wo-
ning geenszins wijzigen.

De artikelen 192 en 193 van het WROSP, zoals ze bestonden toen de werkzaamheden 
werden uitgevoerd, geven een limitatieve lijst van de werken waarvoor geen bouwvergun-
ning en geen bijstand van een architect vereist zijn.

Uit het onderling verband van die bepalingen volgt dat, ten tijde van de uitvoering van 
het litigieuze werk, een particulier die een bestaande woning wilde verbouwen, een be-
roep moest doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plans en 
de controle op de uitvoering van de werken, behalve voor de in de voornoemde artikelen 
192 en 193 limitatief opgesomde gevallen en behalve indien de verbouwingen onder-
houdswerken zijn die het buitenaanzicht van de woning geenszins wijzigen, voor zover, in 
laatstgenoemd geval, het werk dateert van na 11 januari 1994.

De litigieuze werkzaamheden, inzonderheid het afkrabben van de gevel om hem met 
parementwerk te bekleden, zijn verbouwingen van een bestaande woning die geen onder-
houdswerken zijn die het buitenaanzicht van de woning geenszins wijzigen en die niet 
vallen onder de uitzonderingen waarin de voornoemde artikelen 192 en 193 voorzien.

Bijgevolg, doordat het bestreden arrest beslist dat "Uit niets kan worden opgemaakt dat 
de (litisconsorten B.-H.), voor de overige posten die nog in het geding zijn, waaronder het 
afkrabben van de gevel om hem met parementwerk te bekleden, een beroep moesten doen 
op de diensten van een architect" schendt het artikel 4 van de voornoemde wet van 20 fe-
bruari 1939, alsook de artikelen 41, §1, 1°, eerste lid, zoals het bestond vóór de wijziging 
ervan bij het decreet van 9 december 1993 voor zover het litigieuze werk dateert van voor 
11 januari 1994 of in de versie ervan, zoals zij werd gewijzigd bij het decreet van 9 de-
cember 1993, voor zover het litigieuze werk dateert van na 11 januari 1994, 192 en 193 
van het WROSP.

Het bestreden arrest, dat beslist dat de litisconsorten B.-H. voor het litigieuze werk geen 



Nr. 483 - 12.10.06 HOF VAN CASSATIE 1993 

beroep dienden te doen op de diensten van een architect, zonder na te gaan of dat werk 
onder het bepaalde viel van de artikelen 41, §1, 1°, eerste lid, (zowel in zijn versie van 
vóór het decreet van 9 december 1993 als in zijn door dat decreet gewijzigde versie), 192 
en 193 van het WROSP, plaatst het Hof althans in de mogelijkheid om de wettigheid van 
zijn beslissing te toetsen, is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed en schendt bij-
gevolg artikel 149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
Wanneer schade ontstaat door de samenloop van de fout of de onrechtmatige daad van 

een derde met de fout van het slachtoffer, kan die derde niet veroordeeld worden tot volle-
dige vergoeding van de schade.

Het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade impliceert dat de schade, zonder de 
fout, zich niet had kunnen voordoen zoals zij zich heeft voorgedaan.

Het bestreden arrest sluit het bestaan van een oorzakelijk verband uit tussen de fout, na-
melijk de omstandigheid dat de litisconsorten B.-H. geen beroep op een architect hebben 
gedaan, en de geleden schade. Het beslist daartoe dat "Uit niets kan worden opgemaakt 
dat [...] een dergelijke controle - die niet permanent moet gebeuren en niet verward mag 
worden met toezicht -, de schade waarover (de litisconsorten B.-H.) klagen, had kunnen 
vermijden" en dat "de aangevoerde problemen in hoofdzaak volgen uit een verschil tussen 
het uitgevoerde en het gefactureerde werk (parement, minderwaarde van de ramen), dus 
uit tekortkomingen aan de regels van vakmanschap van de aannemer (bintbalken, ...), die 
(eiser) hoe dan ook diende na te leven".

Het arrest stelt evenwel niet vast dat, ook al hadden de litisconsorten B.-H. een beroep 
op een architect gedaan, de gebreken waarover zij klagen, zich niettemin op dezelfde wij-
ze zouden hebben voorgedaan.

Inzonderheid impliceert de omstandigheid dat de schade in aanwezigheid van een ar-
chitect vermeden had kunnen worden, niet dat zij zich op dezelfde wijze zou hebben voor-
gedaan. Zo ook impliceert het feit dat die schade voortvloeit uit een tekortkoming aan de 
regels van vakmanschap die de aannemer hoe dan ook moest naleven, niet dat een archi-
tect die schade niet zou ontdekt hebben toen het werk werd uitgevoerd, zodat de gebreken 
zich niet zouden hebben voorgedaan zoals ze zich hebben voorgedaan.

Bijgevolg sluit het bestreden arrest niet naar recht het bestaan uit van een oorzakelijk 
verband tussen de fout van de litisconsorten B.-H. , namelijk dat zij geen beroep op een 
architect hebben gedaan, en de geleden schade, en weigert het niet naar recht om de aan-
sprakelijkheid te delen tussen eiser en de litisconsorten B.-H. (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Vierde onderdeel
De omstandigheid dat de benadeelde van een fout een risico aanvaardt, en met name 

het feit dat hij met volstrekte kennis van zaken heeft gehandeld, ontslaat de dader van de 
fout niet van zijn aansprakelijkheid, maar leidt enkel tot het delen van de aansprakelijk-
heid tussen het slachtoffer en de dader, wanneer bewezen is dat het aanvaarden van het ri-
sico door de getroffene een fout van zijnentwege uitmaakt die in oorzakelijk verband staat 
met de door het slachtoffer geleden schade.

Overigens, wanneer schade ontstaat door de samenloop van de fout of de onrechtmatige 
daad van een derde met de fout van het slachtoffer, kan die derde niet worden veroordeeld 
tot  volledige vergoeding van de schade. Het oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade impliceert dat de schade, zonder de fout, zich niet had kunnen voordoen zoals zij 
zich heeft voorgedaan.

Bijgevolg is de omstandigheid dat de derde gehandeld heeft met volstrekte kennis van 
de samenlopende fouten van de door de schade getroffene niet voldoende om de verdeling 
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van de aansprakelijkheid tussen die derde en de getroffene te weigeren, aangezien niet is 
vastgesteld dat de schade, zonder de fout van de getroffene, niettemin zou zijn ontstaan 
zoals zij zich heeft voorgedaan.

Het aanvaarden van het risico door de derde dader van de fout is immers op zijn minst 
slechts een tweede fout die de fout van het slachtoffer niet doet verdwijnen.

De derde kan bijgevolg niet veroordeeld worden tot volledige vergoeding van de scha-
de wanneer die ontstaan is door de samenloop van de twee fouten van de derde en door de 
fout van de getroffene.

Het bestreden arrest weigert een verdeling van aansprakelijkheid tussen de eiser en de 
litisconsorten B.-H. te aanvaarden, op grond dat "(de eiser) het werk uitgevoerd heeft zon-
der enig bezwaar te maken over de afwezigheid van de h. Carbonnelle" en dat "uit het 
door laatstgenoemde in tempore non suspecto opgemaakte verslag blijkt (...) dat (de eiser) 
ermee ingestemd heeft het werk voort te zetten met perfecte kennis van zaken in dat ver-
band".

Doordat  het  bestreden arrest  een dergelijke  verdeling  van  aansprakelijkheid uitsluit 
zonder te hebben vastgesteld dat de schade, zonder de fout van de litisconsorten B.-H. , 
namelijk dat zij geen beroep op een architect hebben gedaan, niettemin zou zijn ontstaan 
zoals zij zich heeft voorgedaan, schendt het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiser aanvoerde dat de verweerders vrijwillig afge-

zien hadden van de bijstand van een architect en dat zij zodoende gedeeltelijk 
aansprakelijk waren voor de schade waarvoor zij vergoeding vorderen.

In hun samenvattende conclusie voerden de verweerders aan dat de eiser hun 
een bevriend architect had opgedrongen, wiens heel beperkt optreden slechts een 
voorwendsel was om te voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften en dat, 
indien de eiser vond dat de aanwezigheid van een door hen gekozen architect on-
ontbeerlijk was, hij hun dat hoorde te melden en hij desnoods het werk moest 
stilleggen.

Door na te gaan of de verweerders verplicht waren een beroep te doen op een 
architect en of het optreden van die deskundige de schade waarover zij klaagden, 
had kunnen vermijden en door te oordelen dat de eiser met kennis van zaken en 
zonder voorbehoud aanvaard heeft het werk uit te voeren zonder dat de verweer-
ders door een architect bijgestaan werden, beperkt het arrest zich ertoe, door te 
steunen op feiten die regelmatig aan de beoordeling van het hof van beroep zijn 
voorgelegd, de door de partijen aangevoerde redenen te vervangen, zonder enig 
geschil op te werpen waarvan zij het bestaan hebben uitgesloten.

Aangezien die feiten tijdens een tegensprekelijk debat  aan de appelrechters 
werden voorgelegd, miskent het arrest het recht van verdediging van de eiser 
niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde en vierde onderdeel
Blijkens het arrest hebben de verweerders de contractuele aansprakelijkheid 
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van de eiser aangevoerd en heeft hij, zoals gezegd is in het antwoord op het eer-
ste onderdeel, aangevoerd dat zij, omdat zij vrijwillig afgezien hadden van de 
bijstand van een architect, een gedeelte van hun schade moesten dragen.

De onderdelen komen op tegen de beslissing van het arrest dat "het niet ver-
antwoord is een gedeelte van de aansprakelijkheid van de (verweerders) aan hen 
over te laten". 

In geval van wanuitvoering van een contractuele verbintenis door een partij, 
vormen de artikelen 1146 en volgende van het Burgerlijk Wetboek de grondslag 
van de verplichting om de schade van de andere partij  te  vergoeden die een 
rechtstreeks gevolg is van die wanuitvoering. 

De onderdelen die schending aanvoeren van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, die geen verband houden met de omvang van de herstelver-
plichting in contractuele aangelegenheden, kunnen niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
De redenen van het arrest waartegen het derde en vierde onderdeel tevergeefs 

opkomen, volstaan om de beslissing van het arrest te gronden dat er geen reden 
is om een gedeelte van de aansprakelijkheid van de (verweerders) aan hen over 
te laten. 

Het onderdeel dat niet tot vernietiging van de beslissing kan leiden, vertoont 
geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. Simont. 

Nr. 484

1° KAMER - 12 oktober 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERKEERSONGEVAL - ONGEVAL IN HET 
BUITENLAND - VERSCHEIDENE VOERTUIGEN - INSCHRIJVING VAN EEN VOERTUIG IN HET VREEMD LAND 
- IN BELGIË INGESCHREVEN VOERTUIG - PASSAGIER VAN LAATSTGENOEMD VOERTUIG SLACHTOFFER 
VAN HET ONGEVAL - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - TOEPASSELIJKE WET

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALLERLEI 
(INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. AARD VAN DE WET. ENZ) - 
VERKEERSONGEVAL - ONGEVAL IN HET BUITENLAND - VERSCHEIDENE VOERTUIGEN - INSCHRIJVING 
VAN EEN VOERTUIG IN HET VREEMD LAND - IN BELGIË INGESCHREVEN VOERTUIG - PASSAGIER VAN 
LAATSTGENOEMD VOERTUIG SLACHTOFFER VAN HET ONGEVAL - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING - TOEPASSELIJKE WET
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1º en 2° De regel in art. 4, a, van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de  
wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, is niet van toepassing  
wanneer de passagier enkel de bestuurder vervolgt van het voertuig waarin hij zat op het  
ogenblik  van het  ongeval,  en zulks,  ook al  gebeurde het  ongeval  waarin hij  gewond 
raakte ten gevolge van een aanrijding met een ander in een andere Staat ingeschreven 
voertuig1. (Art. 4, a, Verdrag 's Gravenhage 4 mei 1971; art. 29bis, W.A.M.-wet)

(G. T. P & V VERZEKERINGEN c.v.b.a)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0365.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, 4, a) en b), en 8 van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 

inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, goedgekeurd bij 
wet van 10 februari 1975;

- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist het bestreden vonnis dat de op artikel 

29bis van de wet van 21 november 1989 gegronde vordering tot herstel van de schade die 
eiseres heeft geleden ten gevolge van een verkeersongeval dat haar in Italië, op 17 juli 
2000, overkwam toen zij als passagier zat in het voertuig dat haar toebehoort, dat door 
haar man werd bestuurd en door verweerster is verzekerd, niet-ontvankelijk is en verwerpt 
het die vordering.

Het vonnis verantwoordt zijn beslissing op grond van alle redenen die geacht worden 
hier te zijn weergegeven, inzonderheid op grond van de volgende redenen:

"4. Het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 bepaalt zowel de wet die van toe-
passing is op de burgerlijke aansprakelijkheid als die welke van toepassing (is) op de mo-
daliteiten en op de omvang van de vergoeding van schade uit een verkeersongeval, onge-
acht de grondslag ervan, mits die niet-contractueel is. De op artikel 29bis van de wet van 
21 november 1989 gegronde vordering valt dus onder toepassing van het Verdrag (...).

In dat opzicht hangt haar aanknopingspunt af van de regels van wetsconflict bepaald in 
het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op 
verkeersongevallen op de weg.

5. Artikel 3 van het Verdrag bepaalt dat de van toepassing zijnde wet de interne wet is 
van de Staat op het grondgebied waarvan het ongeval heeft plaatsgevonden, dus in casu 
de Italiaanse wet.

1 Zie Cass., 19 maart 2004, AR C.03.0037.F, nr 156, met concl. adv.-gen Th. WERQUIN; 9 jan. 2006, 
AR C.04.0519.N, nr.21. 
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Zoals (verweerster) terecht erop wees, zijn de uitzonderingen van artikel 4 van het Ver-
drag in deze zaak niet van toepassing, aangezien er bij het litigieuze ongeval verscheidene 
voertuigen waren betrokken, waarvan er een in Italië was ingeschreven.

6. De partijen bevestigen eenparig dat er in het Italiaanse recht geen bepaling is die 
overeenstemt met artikel 29bis van de Belgische wet van 21 november 1989 waarop (eise-
res) echter wel haar vordering uitsluitend grondt.

Er bestaat dus geen grond om haar vordering in te willigen zoals die tegen (verweer-
ster) is ingesteld.

7. Die omstandigheid dat er op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 geen schadevergoeding kan zijn, tast de Belgische openbare orde niet aan, aangezien 
de partijen beiden erkennen dat de Italiaanse wet schadevergoeding op grond van andere 
bepalingen mogelijk maakt, ook al heeft blijkbaar geen enkele rechter zich tot nu toe uit-
gesproken over de toepassing van die bepalingen (...)".

Grieven
Artikel 1 van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 zegt dat genoemd verdrag 

de wet bepaalt die van toepassing is op de burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprake-
lijkheid voor ongevallen in het wegverkeer en wel ongeacht voor welke rechter vorderin-
gen ter zake dienen te worden gebracht. Vast staat dat de op artikel 29bis van de wet van 
21 november 1989 gegronde vordering onder toepassing valt van het Verdrag.

Luidens artikel 3 van het Verdrag is de toepasselijke wet, in beginsel, die van de plaats 
van het ongeval. Krachtens artikel 4, a), wordt van die regel afgeweken "wanneer slechts 
een enkel voertuig bij het ongeval is betrokken en dit voertuig is ingeschreven in een an-
dere Staat dan die op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden". In dat geval 
"is de interne wet van de Staat van inschrijving van toepassing op de aansprakelijkheid", 
meer bepaald op de aansprakelijkheid "jegens een slachtoffer dat passagier was, indien het 
zijn gewoon verblijf had in een andere Staat dan in die op welks grondgebied het ongeval 
heeft plaatsgevonden".

Luidens artikel 4, b), van het Verdrag echter, "wanneer twee of meer voertuigen bij het 
ongeval zijn betrokken, is het bepaalde onder a alleen van toepassing, indien die voertui-
gen allen in dezelfde Staat ingeschreven zijn". Indien dit niet het geval is, wordt de wet 
van de plaats van het ongeval toegepast, overeenkomstig artikel 3.

In de zin van artikel 4, is het " betrokken" voertuig, niet alleen dat waarop het ongeval 
"betrekking heeft" of materieel bij het ongeval betrokken is, maar ook dat waarvan de 
"aansprakelijkheid" van de bestuurder in het gedrang kan komen. Bijgevolg is de regel 
van artikel 4, a), van het Verdrag niet alleen van toepassing wanneer het voertuig waarin 
de passagier heeft plaatsgenomen materieel bij het ongeval betrokken is, maar ook wan-
neer de passagier enkel de bestuurder vervolgt van het voertuig waarin hij  zat  op het 
ogenblik van het ongeval, en zulks, ook al gebeurde het ongeval waarin hij gewond raakte 
ten gevolge van een aanrijding met een ander in een andere Staat ingeschreven voertuig.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat "de uitzonderingen van arti-
kel 4 van het Verdrag in deze zaak niet van toepassing zijn, aangezien er bij het litigieuze 
ongeval verscheidene voertuigen waren betrokken, waarvan er een in Italië was ingeschre-
ven" terwijl eiseres enkel opkwam tegen de W.A.M.-verzekeraar van het in België inge-
schreven voertuig waarin zij als passagier had plaatsgenomen, en door bijgevolg te beslis-
sen dat de Italiaanse wet de wet was die van toepassing was op de niet-contractuele bur-
gerlijke aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval, de in de aanhef van het middel aan-
gewezen wetsbepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Uit de artikelen 1 en 3 van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 in-
zake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg volgt dat 
de wet die van toepassing is op de burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprake-
lijkheid voor ongevallen in het wegverkeer de interne wet van de Staat op het 
grondgebied waarvan het ongeval heeft plaatsgevonden.

Krachtens artikel 4 van dat verdrag, wordt, onder bepaalde voorwaarden, van 
die regel afgeweken om de interne wet van de Staat van inschrijving toe te pas-
sen, in de twee volgende gevallen:

a) wanneer slechts een enkel voertuig bij het ongeval is betrokken en dit voer-
tuig is ingeschreven in een andere Staat dan die op het grondgebied waarvan het 
ongeval heeft plaatsgevonden;

b) wanneer twee of meer voertuigen bij het ongeval zijn betrokken en die voer-
tuigen alle ingeschreven zijn in dezelfde Staat die niet die is op het grondgebied 
waarvan het ongeval plaatsvond.

Het middel dat staande houdt dat de regel van artikel 4, a), van het Verdrag 
eveneens geldt wanneer de passagier enkel opkomt tegen de bestuurder van het 
voertuig waarin hij op het ogenblik van het ongeval zat, en zulks, ook al gebeur-
de het ongeval waarin hij gewond raakte ten gevolge van een aanrijding met een 
ander in een andere Staat ingeschreven voertuig, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.

12 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Gérard en Geinger. 

Nr. 485

1° KAMER - 12 oktober 2006

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — ALGEMEEN - 
BURGERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP - BEROEPEN VONNIS DAT EEN 
DAGVAARDING IN HET FRANS NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART - HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING - VERBAND TUSSEN DIE EN EEN ANDERE BESLISSING 
AANGETOOND - GEVOLG

1º De beslissing die de in het Frans gestelde dagvaarding niet-ontvankelijk heeft verklaard 
omdat verweerder in een eentalig Nederlandse gemeente woont, is geen beslissing die 
uitspraak  doet  over  een  vordering  tot  verandering  van  taal.  (Art.  4,  §2,  Taalwet 
Gerechtszaken)
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2º Vernietiging van de beslissing die eisers hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart, strekt  
zich  uit  tot  de  beslissing  waarbij  diens  vordering  tot  gedwongen  tussenkomst  niet-
ontvankelijk  wordt  verklaard  wegens het verband dat  het bestreden arrest  tussen die 
beslissingen legt1. 

(V. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0063.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, §§1 en 2, en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep en de vordering tot bindendverklaring 

van het arrest niet ontvankelijk op grond dat de beslissing van de rechter in eerste aanleg 
een weigering inhoudt om de rechtspleging in de andere taal voort te zetten en dat tegen 
een dergelijke beslissing geen hoger beroep openstaat.

Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die hier geacht worden volledig weer-
gegeven te zijn, en inzonderheid op de volgende gronden: 

"De [eiser] stelt hoger beroep in tegen een vonnis dat uitspraak gedaan heeft over een 
aanvraag tot voortzetting van de rechtspleging in de andere taal.

Krachtens artikel 4, §2, van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken is het ho-
ger beroep tegen een daartoe strekkende beslissing niet ontvankelijk.

De [eiser] heeft de Staat gedagvaard tot gedwongen tussenkomst teneinde genoemd ar-
rest dat op [grond] van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de fout van 
de eerste rechter als orgaan van de Staat moest vaststellen, voor de Staat bindend te doen 
verklaren.

De [eiser] doet evenwel niet blijken van een reeds verkregen en dadelijk belang, aange-
zien het hof [van beroep] wegens de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep geen ken-
nis genomen heeft van de zaak zelf die erin bestond tussen de partijen V. D. te oordelen 
over de motivering van de eerste rechter.

Die aanvraag is niet ontvankelijk".
Grieven
Eerste onderdeel
De dagvaarding van 1 december 2004, die in het Frans was opgemaakt, strekte ertoe 

1 Zie Cass., 13 maart 2006, AR C.05.0268.F, nr.146. 
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een notaris aan te wijzen met het oog op de vereffening van de nalatenschap van wijlen 
mevr. J. M.

Het vonnis van 11 januari 2005 heeft de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard op grond 
dat de dagvaarding van 1 december 2004 in het Frans was gesteld en dus artikel 4, §1, van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken schond, aangezien de 
gemeente Anderlecht volgens het vonnis een eentalig Nederlandse gemeente is.

Het bestreden arrest beslist dat het eerste vonnis een beslissing is over een aanvraag tot 
voortzetting in de andere taal waartegen geen hoger beroep mogelijk is. Aldus geeft het 
bestreden arrest aan het eerste vonnis een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht van dat vonnis (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Tegen ieder vonnis kan hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt".
Artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"In alle zaken kan hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, 

zelfs al is dit een beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis. Tegen een beslis-
sing inzake bevoegdheid kan slechts hoger beroep worden ingesteld samen met het hoger 
beroep tegen het eindvonnis".

Artikel 4, §§1 en 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtsza-
ken luidt als volgt :

"§1. Behoudens de gevallen van artikel 3 wordt het gebruik der talen voor geheel de 
rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in 
het arrondissement Brussel is gevestigd, en, wanneer de vordering het bedrag vastgesteld 
in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek overschrijdt, voor de politierechtbank van 
Brussel die zitting houdt in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van het Gerech-
telijk Wetboek geregeld als volgt: 

De akte tot inleiding van het geding wordt in het Frans gesteld, indien de verweerder 
woonachtig is in het Frans taalgebied; in het Nederlands, indien de verweerder woonach-
tig is in het Nederlands taalgebied; in het Frans of in het Nederlands, ter keuze van de ei-
ser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie of 
geen gekende woonplaats in België heeft.

De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding, tenzij 
de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet.

§2. De bij de vorige alinea voorziene aanvraag wordt mondeling gedaan door de ver-
weerder die in persoon verschijnt; zij wordt schriftelijk ingediend, wanneer de verweerder 
bij lasthebber verschijnt. Het geschrift moet van de hand zijn van verweerder en door hem 
zelf ondertekend; het blijft aan het vonnis gehecht.

De rechter doet op staande voet uitspraak. Hij kan weigeren op de aanvraag in te gaan, 
indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder een toereikende kennis bezit 
der taal gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van het geding. De beslissing 
van de rechter moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor beroep vat-
baar. Zij is uitvoerbaar op de minuut en voor registratie, zonder andere rechtspleging noch 
vormvereisten; de uitspraak van de beslissing, zelfs in afwezigheid van partijen, geldt als 
betekening".

De uitsluiting van het verzet en het hoger beroep wordt tevens in de artikelen 6, §2, 
tweede lid, 7, §2, en 7bis, derde lid, van dezelfde wet bevestigd voor de in die bepalingen 
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bedoelde gevallen.
De sanctie op de schending van de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 is vastge-

steld in artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet, die luidt als volgt: 
"Vorenstaande  regels  zijn  voorgeschreven  op  straf  van  nietigheid.  Deze  wordt  van 

ambtswege door de rechter uitgesproken".
Aan de in artikel 4, §1, van de wet van 15 juli 1935 vervatte regel betreffende de vast-

stelling van de taal waarin de gedinginleidende akte moet worden gesteld is geen bepaling 
gekoppeld die verzet of hoger beroep tegen het vonnis over de toepassing van die regel 
verbiedt. Het verbod van hoger beroep is enkel vervat in de artikelen 4, §2, tweede lid, 6, 
§2, tweede lid, 7, §2, en 7bis, derde lid, van dezelfde wet betreffende de vonnissen over 
de aanvraag tot voorzetting van de rechtspleging in de andere taal. Door het hoger beroep 
van de eiser niet- ontvankelijk te verklaren, ofschoon dat hoger beroep gericht was tegen 
een vonnis dat geen uitspraak deed over een dergelijke aanvraag, schendt het bestreden ar-
rest de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek.

Door artikel 4, §2, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 dat betrekking heeft op het 
geval van een beslissing waarbij niet ingegaan wordt op de aanvraag tot voorzetting van 
de rechtspleging in de andere taal, van toepassing te verklaren op het geval van een vonnis 
dat een vordering niet ontvankelijk verklaart op grond dat zij de in artikel 4, §1, van de-
zelfde wet vervatte regel schendt, past het bestreden arrest de in artikel 4, §2, tweede lid, 
van die wet vervatte regel toe op een bepaling waarop die regel geen betrekking heeft en 
schendt het bijgevolg die bepaling.

Door het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk te verklaren, ofschoon dat hoger 
beroep niet wordt uitgesloten door de bepalingen van de wet van 15 juni 1935, spreekt het 
arrest een nietigheid uit die niet in die wet is vastgelegd en schendt het bovendien, en voor 
zoveel als nodig, artikel 40 van die wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 4, §2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken is een beslissing die uitspraak doet over een aanvraag tot voort-
zetting in de andere taal niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

Door het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren op grond dat de eerste 
rechter uitspraak gedaan heeft over een aanvraag tot voortzetting van de rechts-
pleging in de andere taal, ofschoon laatstgenoemde de in het Frans gestelde dag-
vaarding niet-ontvankelijk had verklaard op grond dat de verweerders, die de 
oorspronkelijke verweerders waren, woonden in een eentalig Nederlandstalige 
gemeente, en door aldus de in voormeld artikel 4, §2, vervatte regel toe te passen 
op een geval dat geregeld wordt door artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935, 
schendt het arrest artikel 4, §2.

Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die het hoger beroep van eiser niet ontvanke-

lijk verklaart strekt zich uit tot de beslissing waarbij de door eiser tegen de Belgi-
sche  Staat  gerichte  vordering  tot  gedwongen  tussenkomst  niet-ontvankelijk 
wordt verklaard, wegens het verband dat het arrest tussen die beslissingen legt.

Op de vordering tot bindendverklaring van het arrest:
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend verklaard wordt voor de te 

dien einde voor het Hof in de zaak opgeroepen partij.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart het arrest bindend voor de Belgische Staat.
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 over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

12 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Mahieu. 

Nr. 486

1° KAMER - 12 oktober 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN 
- AFSCHRIFT VAN EEN ARREST - EENVORMIGHEIDSATTEST - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEN LASTE VAN DE 
ECHTGENOTEN - HOGER BEROEP VAN DE ECHTGENOTE - OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING 
TEN NADELE VAN DE ECHTGENOOT - VERNIETIGING VAN DE ECHTSCHEIDING TEN LASTE VAN DE 
ECHTGENOTE EN TOESTEMMING TOT ONDERZOEKINGEN - VOORLOPIGE VORDERING TOT 
ONDERHOUDSUITKERING VAN DE ECHTGENOTE

1º  De  grond  van  niet-ontvankelijkheid  volgens  welke  het  afschrift  van  een  aan  de  
voorziening  gehecht  arrest  dat  de  advocaten  die  de  partijen  voor  de  bodemrechter  
hebben verdedigd, niet eensluidend hebben verklaard met het document dat voor hem is 
neergelegd, kan niet worden aangenomen wanneer het onderzoek van het middel het  
Hof niet verplicht van dat arrest kennis te nemen1. 

2º  Wanneer het hof  van beroep een vonnis  tenietdoet  in  zoverre het  de echtscheiding 
uitspreekt tegen eiseres op grond van art. 229 B.W. en, alvorens uitspraak te doen over 
de  rechtsvordering  tot  echtscheiding  van  de  echtgenoten,  onderzoekingen  heeft  
toegestaan,  verantwoordt  het  bestreden  vonnis  niet  naar  recht  zijn  beslissing  tot  
verwerping van de door eiseres ingestelde voorlopige vordering tot onderhoudsuitkering,  
op  grond  dat  het  hof  van  beroep  heeft  beslist  dat  het  overspel  van  de  echtgenote 
bewezen is,  dat de onderzoekingen slechts toegestaan werden zodat zij  zou kunnen  
bewijzen dat  het overspel  niet  beledigend was en dat  zij  geacht  wordt in  fout te zijn  
omdat het overspel vermoed wordt beledigend te zijn2. (Art. 301, B.W.)

(G. T. D.)

1 Zie Cass., 8 mei 2003, AR C.01.0378.F, nr 284. 
2 Zie Cass., 6 juni 2002, AR C.01.0292.N, nr 343.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0171.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, eerste lid, 23, 24, 25, 26 en 1278 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 229, 301, §1, 1319, 1320 en 1322, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter verwerpt het beroepen vonnis de 

vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding (artikel 301 van het Burgerlijk Wet-
boek) die door de eiseres is ingesteld en veroordeelt haar tot de appelkosten, zulks op de 
onderstaande gronden:

"Het echtscheidingsvonnis (van 12 juni 2001) werd vernietigd door het arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel van 23 september 2004 dat vermeldt het beroepen vonnis teniet 
te doen, in zoverre dit de echtscheiding uitspreekt in het nadeel van (de eiseres) op grond 
van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, maar wel onderzoekingen beveelt;

Dat het slechts om een tussenarrest gaat, doordat het onderzoeksmaatregelen beveelt, 
doet hier niet ter zake, aangezien het definitief uitspraak doet over sommige kwesties, met 
name de vernietiging van de beroepen beslissing;

Het arrest heeft weliswaar nog geen kracht van gewijsde, aangezien het nog niet bete-
kend is, maar tussen partijen heeft het reeds gezag van gewijsde;

Hieruit leidt (de eiseres) evenwel ten onrechte af dat zij, bijgevolg, de hoedanigheid 
van (zelfs voorlopig) onschuldige echtgenoot heeft, die noodzakelijk is om een voorlopige 
uitkering na echtscheiding te krijgen;

Het hof van beroep heeft immers in het voornoemde arrest net zo duidelijk beslist dat 
'het overspelig gedrag van (de eiseres) ten genoege van recht is bewezen';

De onderzoekingen werden slechts toegestaan opdat (de eiseres) zou kunnen bewijzen 
dat dit overspel niet beledigend was;

Thans wordt (de eiseres) dus ook geacht in fout te zijn, aangezien het overspel, zoals 
[de verweerder] benadrukt, vermoed wordt beledigend te zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: " iedere eindbeslissing heeft 

gezag van gewijsde vanaf de uitspraak".
Een beslissing alvorens recht te doen heeft dus geen gezag van gewijsde
Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 september 2004 heeft inderdaad 

voor recht gezegd dat het overspelige gedrag van de eiseres bewezen is, maar het heeft 
"vooraleer verder recht te doen, de eiseres toegestaan om te bewijzen dat haar overspel 
niet beledigend was".
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Anders gezegd, het hof van beroep heeft niet definitief uitspraak gedaan over "het over-
spelige gedrag" van de eiseres (artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek en 229 van het 
Burgerlijk Wetboek) en heeft zijn rechtsmacht over dat geschilpunt niet uitgeput (artikel 
19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Wat meer is, het arrest van 23 september 2004 heeft, volgens de vaststellingen van het 
bestreden vonnis, het vonnis van 12 juni 2001 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel vernietigd "in zoverre het de echtscheiding in het nadeel van eiseres heeft uitge-
sproken op grond van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek".

Nu het arrest van 23 september 2004 immers het vonnis van de eerste rechte heeft ver-
nietigd in zoverre het de echtscheiding in het nadeel van de eiseres heeft uitgesproken en 
het haar heeft toegestaan te bewijzen dat haar overspel niet beledigend was, kan de eiseres 
niet langer geacht worden in fout te zijn.

Volgens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek vormt immers enkel het overspel dat 
voor de andere echtgenoot beledigend is, een grond tot echtscheiding. Bijgevolg wordt 
overspel  door  artikel  229  van  het  Burgerlijk  Wetboek  geenszins  als  beledigend  be-
schouwd of vermoed beledigend te zijn en indien het vonnis dat de echtscheiding in het 
nadeel van een van de echtgenoten uitspreekt, vernietigd wordt, bestaat er niet langer een 
vonnis met gezag van gewijsde dat vermoedt dat die echtgenoot zich door zijn overspel 
beledigend heeft gedragen.

Het arrest van 23 september 2004 blijft enkel bestaan in zoverre het de echtscheiding in 
het nadeel van de verweerder heeft uitgesproken.

De eiseres moest bijgevolg als voorlopig onschuldig worden beschouwd, en de ver-
weerder als definitief in fout. Artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat het von-
nis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de persoon van 
de echtgenoten gevolg heeft vanaf [de dag] waarop de beslissing in kracht van gewijsde is 
getreden, en dat het, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op de dag waarop de vorde-
ring is ingesteld.

Het arrest van 23 september 2004, waarvan het [bestreden] vonnis aanneemt dat het 
niet in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het vonnis vernietigd dat de echtscheiding in 
het nadeel van de eiseres had uitgesproken, zodat het de beledigende aard van het over-
spel van eiseres niet kan laten voortbestaan en haar niet het recht kan ontzeggen om op 
grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek in het nadeel van verweerder een uitke-
ring te krijgen.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat het arrest van 23 september 
2004 gezag van gewijsde heeft, in zoverre dit het "overspelige gedrag" van eiseres bewe-
zen verklaard heeft en genoemd gedrag dus als beledigend moet worden beschouwd zo-
lang de eiseres niet aangetoond heeft dat genoemd overspel niet beledigend is, en door om 
die redenen de door de eiseres op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek inge-
stelde vordering tot onderhoudsuitkering te verwerpen, de in de aanhef van het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen schendt, inzonderheid artikel 24 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de artikelen 229 en 301 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis vernietigt eerst het vonnis dat de echtscheiding in het nadeel van 

de eiseres uitspreekt en herinnert vervolgens eraan dat het arrest van 23 september 2004, 
hoewel dit het overspel (van eiseres) bewezen acht, "de eiseres toegestaan (heeft) te be-
wijzen dat haar overspel niet beledigend was".

Door te verklaren dat het hof van beroep bij dat arrest beslist heeft dat het "overspelige 
gedrag" van de eiseres bewezen was en vermoed werd beledigend te zijn, legt het bestre-
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den vonnis dat arrest uit op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. 
Het zegt immers enerzijds dat het overspel van de eiseres beledigend wordt geacht, terwijl 
het anderzijds het beroepen vonnis heeft "vernietigd", in zoverre dit de echtscheiding had 
uitgesproken in het nadeel van de eiseres wegens overspel (artikel 229 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door het arrest van 23 september 2004 aldus uit 
te leggen, de bewijskracht van dat arrest miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Wanneer de echtscheiding wordt toegestaan op grond van een vordering terwijl de an-

dere nog hangende is, kan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen een voorlo-
pige uitkering vorderen op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek in afwach-
ting van de uitspraak over de tegen hem ingestelde vordering.

Die vordering tot betaling van een voorlopige uitkering is verantwoord door de ontbin-
ding van het huwelijk en de uitspraak van de echtscheiding in het nadeel van de verweren-
de echtgenoot. Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat "de recht-
bank aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de in-
komsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening houdend 
met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien 
op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven".

Bijgevolg kan het bestreden vonnis niet afwijzend beschikken op de vordering van de 
eiseres tot onderhoudsuitkering, op grond dat haar overspelig gedrag in rechte is bewezen 
en zou worden "vermoed beledigend" te zijn en dat bijgevolg gewacht moet worden op de 
uitspraak over de tegen haar ingestelde vordering tot echtscheiding (schending van in de 
aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen, inzonderheid van de artikelen 
229 en 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
Over de door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het afschrift van het aan de voorziening gehecht arrest van het 
hof van beroep is door de advocaten die de partijen voor de bodemrechter heb-
ben verdedigd, niet  eensluidend verklaard met het document dat  voor hem is 
neergelegd.

Het onderzoek het onderdeel verplicht het Hof niet van dat arrest kennis te ne-
men.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over het onderdeel zelf 
Krachtens artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek kan de echtgenoot die echt-

scheiding heeft verkregen, in afwachting van de beslissing over de vordering tot 
echtscheiding van zijn echtgenoot, een uitkering tot levensonderhoud krijgen.

Uit het bestreden vonnis blijkt dat, hoewel het "echtscheidingsvonnis van 12 
juni 2001 in het nadeel van de beide echtgenoten is uitgesproken", het arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel van 23 september 2004 dat vonnis heeft vernie-
tigd, in zoverre het de echtscheiding uitsprak tegen de eiseres op grond van arti-
kel 229 van het Burgerlijk Wetboek en, alvorens uitspraak te doen over verweer-
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ders rechtsvordering tot echtscheiding, onderzoekingen heeft toegestaan.
Door de door de eiseres op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 

ingestelde voorlopige vordering tot onderhoudsuitkering te verwerpen, op grond 
dat het hof van beroep heeft beslist dat het overspel van de echtgenote bewezen 
is, dat de onderzoekingen slechts toegestaan werden opdat zij zou kunnen bewij-
zen dat het overspel niet beledigend was en dat zij geacht wordt in fout te zijn 
omdat het overspel vermoed wordt beledigend te zijn, schendt het bestreden von-
nis die in het onderdeel aangewezen bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dende in hoger beroep.

12 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Mahieu. 

Nr. 487

1° KAMER - 13 oktober 2006

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - OVERDRACHT VAN DE 
EXPLOITATIE AAN EEN AFSTAMMELING - VENNOOTSCHAP

De verpachter die gebruik maakt van zijn recht om het verpachte goed door een van zijn  
afstammelingen te laten exploiteren kan geen opzegging geven om de exploitatie ervan  
aan een vennootschap over te dragen; de omstandigheid dat de zaakvoerder van deze 
vennootschap de zoon is van de verpachter doet hieraan geen afbreuk. (Artt. 7, 1°, 8, §§1 
en 2, en 9, Pachtwet)

(L.I. en.C. T. B.A.)

ARREST

(A.R. C.05.0165.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 juni 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 7, 1°, 8, §1 en §2, en 9 van de Pachtwet (Afdeling III, Hoofdstuk II, Titel 

VIII, boek III van het burgerlijk Wetboek), zoals vervangen door de artikelen 5, respectie-
velijk 6 en 8 van de wet van 7 november 1988.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de eerste rechter kan gevolgd worden waar hij oordeel-

de dat de opzeg van de verweerster ten gunste van haar zoon als zaakvoerder van de 
BVBA Ten Elzas om de exploitatie onder de vorm van de BVBA Ten Elzas te laten ge-
schieden, rechtsgeldig is.

Het bestreden vonnis steunt deze beslissing op de volgende overwegingen:
"De eerste rechter kan worden gevolgd waar hij oordeelde dat de opzeg van (de ver-

weerster) ten gunste van haar zoon als zaakvoerder van de BVBA Ten Elzas om de ex-
ploitatie onder de vorm van de BVBA Ten Elzas te laten geschieden, rechtsgeldig is.

De artikelen 7, 1°, en 8, van de Pachtwet voorzien verschillende situaties waarin de ver-
pachter kan opzeggen voor eigen exploitatie en bepalen inderdaad wie in aanmerking kan 
komen als begunstigde van een opzeg voor persoonlijke exploitatie.

(De eisers) kunnen ook door deze rechtbank niet worden gevolgd waar zij voorhouden 
dat de artikelen 7, 1°, en 8, dien(en) te worden losgezien van artikel 9 van de Pachtwet.

Het door de wet van 4 november 1969 ingevoerde artikel 9 van de Pachtwet, voorziet 
namelijk in een aantal voorwaarden waaraan de opzegging voor eigen exploitatie moest 
voldoen.

Terwijl door de wet van 4 november 1969 de nadruk werd gelegd op de voorwaarden 
waaraan de voorgenomen exploitatie moest voldoen, worden door toedoen van de wet van 
7 november 1988 enkele belangrijke innovaties wat betreft de opzegging voor eigen ex-
ploitatie ingevoerd.

Zo worden een aantal voorwaarden toegevoegd omtrent de persoon van de toekomstige 
exploitant (leeftijd, beroepsbekwaamheid en juridische vorm van de rechtspersoon). Deze 
evolutie in de pachtwetgeving was noodzakelijk daar de vennootschappen ook in de land-
bouw een plaats hadden verworven. De wetgever had immers zelf de exploitatie van land-
bouwbedrijven in vennootschapsvorm gestimuleerd door te voorzien in de mogelijkheid 
tot oprichting van de landbouwvennootschap.

De eerste rechter kan verder eveneens worden gevolgd waar hij oordeelde dat de opzeg 
voor vennootschappen niet gelimiteerd wordt tot landbouwvennootschappen.

Terecht kan in dit verband worden verwezen naar het bepaalde in het vijfde lid van arti-
kel 9 van de Pachtwet dat uitdrukkelijk stelt dat de in dit artikel bedoelde rechtspersonen 
moeten opgericht zijn overeenkomstig de wet van 12 juli 1979 tot instelling van de land-
bouwvennootschap of in de vorm van een personenvennootschap of een éénpersoonsven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid en in het eerste en tweede lid van gezegd arti-
kel zijn de voorwaarden bepaald waaraan de exploitatie van het teruggenomen goed door 
degene of degenen die in de opzeg als aanstaande exploitant zijn aangeduid of, indien zij 
rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders moeten voldoen.

Gelet op het voorgaande meent de rechtbank dat voldoende vaststaat dat (de verweer-
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ster) volledig rechtsgeldig kon opzeggen ten gunste van de personenvennootschap waar-
van haar zoon zaakvoerder is".

Enig onderdeel
Schending van de artikelen 7, 1°, 8, §1 en §2, en 9 van de Pachtwet (welke afdeling III 

vormt van Hoofdstuk II, Titel VIII, van boek III van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden vonnis beslist dat de opzeg van de pachtovereenkomst door de verweer-

ster ten gunste van haar zoon als zaakvoerder van de BVBA "Ten Elzas" om de exploita-
tie onder de vorm van de BVBA "Ten Elzas" te laten geschieden, rechtsgeldig is.

Volgens het vonnis dient uit de samenlezing van de artikelen 7, 1°, 8, en 9, van de 
Pachtwet afgeleid te worden dat een verpachter rechtsgeldig kan opzeggen ten gunste van 
een personenvennootschap waarvan een afstammeling zaakvoerder is.

De artikelen 7, 1°, en 8, van de Pachtwet voorzien in een aantal situaties waarin de ver-
pachter kan opzeggen voor eigen exploitatie. Deze artikelen bepalen wie in aanmerking 
komt als begunstigde van een opzeg voor eigen exploitatie. De verpachter kan niet alleen 
opzeggen voor zichzelf, maar ook om de exploitatie over te dragen aan zijn echtgenoot, 
aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan de afstammelingen of aangeno-
men kinderen van zijn echtgenoot.

Artikel 9 van de Pachtwet, zoals het werd vervangen door de wet van 7 november 
1988, bevat een aantal voorwaarden waaraan de opzegging voor eigen exploitatie moet 
voldoen. Artikel 9, eerste lid, van de Pachtwet stelt dat de exploitatie van het goed dat van 
de pachter is teruggekomen op grond van de artikelen 7, 1°, of 8, van de Pachtwet, een 
persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie moet zijn door 
degene  of  degenen die  in  de  opzegging  als  exploitant  zijn  aangewezen,  of  indien  zij 
rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders en niet  alleen 
door hun aangestelden.

De artikelen 7, 1°, en 8, van de Pachtwet bepalen derhalve wie in aanmerking komt als 
begunstigde van een opzeg voor eigen exploitatie, terwijl artikel 9 van de Pachtwet de 
voorwaarden bepaalt waaraan de persoonlijke exploitatie moet voldoen alsook de voor-
waarden die moeten vervuld worden door de aanstaande exploitant.

De Pachtwet bepaalt echter niet dat de verpachter, als fysieke persoon opzeg kan geven 
ten voordele van een vennootschap, waarvan de verantwoordelijke bestuurders of zaak-
voerders afstammelingen zijn van de verpachter.

Door te beslissen dat de opzegging van de pacht door de verweerster gedaan ten gunste 
van haar zoon als zaakvoerder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid om de exploitatie onder de vorm van deze vennootschap te laten geschieden, rechts-
geldig is, schendt het bestreden vonnis de artikelen 7, 1°, en 8, van de Pachtwet, welke ar-
tikelen bepalen wie in aanmerking komt als begunstigde van een opzeg voor eigen exploi-
tatie en artikel 9 van de Pachtwet, dat de voorwaarden bepaalt waaraan de persoonlijke 
exploitatie moet voldoen alsook de voorwaarden die moeten vervuld worden door de aan-
staande exploitant.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De artikelen 7.1° en 8, §1, van de Pachtwet laten de verpachter toe een einde 

te maken aan de pacht als hij het voornemen heeft het verpachte goed zelf te ex-
ploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn af-
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stammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de 
echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de verpachter geen opzegging kan geven om 
de exploitatie over te dragen aan een vennootschap. De omstandigheid dat de 
zaakvoerder van een BVBA de zoon is van de verpachter doet hieraan geen af-
breuk.

3. Het vonnis dat de opzegging geldig verklaart die door de verweerster is ge-
geven om de pacht over te dragen aan de BVBA Ten Elzas, waarvan haar zoon 
de zaakvoerder is, schendt de voormelde artikelen.

4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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 Gent, zitting hou-

dende in hoger beroep.

13 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, ad-
vocaat-generaal met opdracht – Advocaat:  mr. De Gryse. 

Nr. 488

1° KAMER - 13 oktober 2006

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - DIEFSTAL VAN HET VERZEKERDE 
MOTORRIJTUIG - VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR - ONGEVAL - BENADEELDE DIE 
MEDEPLICHTIG IS AAN DE DIEFSTAL OF DE HELING VAN HET MOTORRIJTUIG

De verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder  
van  een  motorrijtuig  dat  bij  een  verkeersongeval  is  betrokken  en  schade  heeft  
veroorzaakt, is niet tot vergoeding gehouden van een benadeelde die medeplichtig is aan 
de diefstal of de heling van dat motorrijtuig1. (Art. 80, §1, 3°, Controlewet Verzekeringen 9 
juli 1975; Art. 17, §1, K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de 
artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; 
Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

1 Contra: C. VAN SCHOUBROECK, "De hernieuwde vergoedingsregeling inzake verkeersongevallen met 
motorrijtuigen  en  recente  rechtspraak  betreffende  de  bepalingen  inzake 
aansprakelijkheidsverzekering  in  de  wet  landverzekeringsovereenkomst",  C.B.R.  Jaarboek 2000-
2001, Antwerpen, Maklu, p. 325; J. VAN ROSSUM, "De schadeloosstelling van de zwakke slachtoffers 
van een verkeersongeval. De wet van 13 april 1995 tot wijziging van deze van 31 maart 1994", V.K.J. 
1996,  p.  265;  B.  TUERLINCKX,  "Artikel  29bis W.A.M.-Wet:  toepassing  in  de  praktijk  na  de 
wetswijziging van 13 april 1995", T.P.R. 1996, p. 41, nrs 64-66.
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(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS  T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. C.05.0198.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 juni 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis, §1, derde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-

te  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  (hierna  WAM-Wet),  zoals  het 
werd vervangen door de wet van 13 april 1995 en zoals het van kracht was voor de wijzi-
ging van de wet van 19 januari 2001;

- artikel 80, §1, eerste lid, 3°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen (hierna Controlewet), zoals het werd toegepast na de wijzi-
ging door het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en voor de opheffing door de wet 
van 22 augustus 2002;

- artikel 17, §1, enig lid, 5°, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende 
inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 be-
treffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van kracht was na de wij-
ziging door het koninklijk besluit van 6 mei 1991 en voor de opheffing bij koninklijk be-
sluit van 11 juli 2003;

(...)
Aangevochten beslissingen
De tiende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge verklaart in het bestre-

den vonnis van 24 juni 2004 het hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond 
en veroordeelt hem tot de kosten van het hoger beroep. Door bevestiging van het vonnis 
van 6 februari 2003 van de Politierechtbank te Brugge wordt verweerders' oorspronkelijke 
vordering tot vergoeding van de ten voordele van de heer K.D.B. gemaakte kosten derhal-
ve gegrond verklaard.

De rechtbank van eerste aanleg grondt haar beslissing op de volgende motieven (zie 
vonnis, pp. 3, punt 111.2. tot en met 4, zesde alinea):

"2. Nopens de gegrondheid van het beroep:
Artikel 80 van de Controlewet werd opgeheven bij artikel 12 van de wet van 22 augus-

tus 2002 (Belgisch Staatsblad 17 september 2002), met ingang van 19 januari 2003. Inge-
volge deze wet werd tussen hoofdstuk IV en V van de WAM-Wet een hoofdstuk IV bis 
ingevoegd waarin artikel 19bis-11, §1, het recht van de benadeelde voorziet om van het 
Fonds vergoeding te bekomen van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt, on-
der meer "wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, over-
eenkomstig de wettelijke geoorloofde uitsluiting" (cfr. het oud artikel 80 van de Controle-
wet).

Artikel 29bis van de WAM-Wet dat de vergoedingsplicht in hoofde van de verzekeraar 
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van het betrokken motorrijtuig ten aanzien van de zwakke weggebruiker bepaalt, stelt in 
alinea 4 dat 'artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-
ringsondernemingen van toepassing is op deze schadevergoeding'.

Concreet betekent dit dat, in de gevallen waarin de benadeelde zwakke weggebruiker, 
geen verzekeraar kan aanspreken tot vergoeding, om één van de redenen voorzien in arti-
kel 80, zo onder meer indien het een gestolen motorrijtuig betreft, zoals in huidig geval, 
deze zwakke weggebruiker zich kan richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-
fonds.

Er wordt slechts één enkele uitzondering voorzien, namelijk het geval waarin het onge-
val is te wijten aan toeval.

Daar waar (de eiser) artikel 17, §1, 5°, van het koninklijk besluit van 16.12.1981 (hou-
dende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de Controlewet) in-
roept, dient gezegd dat deze bepaling niet speelt wanneer artikel 29bis van de WAM-Wet 
van toepassing is.

Terecht verwijst (de verweerder) naar de publicatie van Van Schoubroeck, C., in het 
CBR-jaarboek van 2000-2001, De vernieuwde vergoedingsregeling inzake verkeersonge-
vallen met motorrijtuigen, 325-326, waarin gesteld:

De verwijzing naar artikel 80 van de Controlewet kan immers niet impliceren dat het 
G.M.W.F. de uitbetaling van de vergoeding zou kunnen regelen overeenkomstig de voor-
waarden van artikel 80 van de Controlewet en het koninklijk besluit van 16 december 
1981.

(De eiser) is derhalve gehouden tot vergoeding van de verzekerde van (de verweerder) 
die als duozitter op een gestolen bromfiets plaatsnam en zwaar ten val kwam. (De ver-
weerder die) prestaties leverde aan deze zwakke weggebruiker heeft op basis van artikel 
136, §2, laatste lid, van de wet van 14 juli 1994 een eigen recht van terugvordering van de 
geleverde prestaties tegenover (de eiser).

(...)
De rechtbank verwijst naar de omstandige motivering van de eerste rechter en kan dit 

alleen maar beamen".
De vierde burgerlijke kamer van de Politierechtbank te Brugge, wiens zijn beslissing en 

daartoe aangevoerde motivering in hoger beroep bevestigd wordt, verklaarde in haar von-
nis van 6 februari 2003 (A.R. nr. 01A6128) de vordering van de verweerder ontvankelijk 
en gegrond en veroordeelde de eiser tot de kosten van het geding.

De politierechtbank grondde haar beslissing op de volgende motieven (zie vonnis, pp. 
2, laatste alinea tot en met 3, vijfde alinea):

"K.D.B. dient als medeplichtige aan de diefstal, minstens als medeplichtige aan de he-
ling van de motorfiets te worden beschouwd.

Luidens artikel 29bis, §1, derde lid, WAM-Wet is artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen van toepassing op deze schade-
vergoeding.

Het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende de inwerkingstelling en uitvoe-
ring van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der ver-
zekeringsondernemingen bepaalt in artikel 17, §1, ten vijfde, het volgende: "Het Fonds is 
niet tot vergoeding gehouden tegenover de persoon die zich van het motorrijtuig dat de 
schade veroorzaakt heeft meester gemaakt door diefstal of geweldpleging, de heler van 
het motorrijtuig en de mededader of de medeplichtige van de diefstal, het geweld of de 
heling".

(De eiser) beroept zich ten onrechte op de uitzonderingsbepalingen van het voornoemd 
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artikel nu deze uitzonderingsbepalingen niet van toepassing zijn op artikel 29bis WAM-
Wet dat een algemene vergoedingsregeling voorziet voor alle zwakke verkeersslachtoffers 
(met uitzondering van de bestuurders).

Het G.M.W.F. dient tussen te komen in de gevallen omschreven in artikel 80 Controle-
wet, met uitzondering van het geval van het zgn. toevallig feit dat door de WAM-verzeke-
raar van een betrokken motorrijtuig moet worden vergoed. De verwijzing naar artikel 80 
van de Controlewet kan enkel geïnterpreteerd worden in de zin van een aflijning van de 
gevallen waarin enerzijds de WAM-verzekeraar en anderzijds het G.M.W.F. als vergoe-
dingsplichtige kan worden aangesproken. De voorwaarden voor het toekennen van de ver-
goeding van het slachtoffer zijn uiteraard deze bepaalden artikel 29bis WAM-Wet. De 
verwijzing  naar  artikel  80  van  de  Controlewet  kan  immers  niet  impliceren  dat  het 
G.M.W.F. de uitbetaling van de vergoeding zou kunnen regelen overeenkomstig de voor-
waarden van artikel 80 Controlewet en het koninklijk besluit van 16 december 1981. An-
ders oordelen zou tot gevolg hebben dat een slachtoffer dat bij toepassing van de voor-
waarden van artikel 29bis, WAM-Wet recht heeft op vergoeding, geen uitkering zou krij-
gen wanneer het zich tot het G.M.W.F. wendt omdat één van de uitsluitingen van artikel 
17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 tegen hem wordt opgeworpen.

Deze  vergoedingsplichtigen  kunnen  geen  enkel  verweermiddel  inroepen  op  grond 
waarvan zij aan het slachtoffer de uitkering van de vergoeding zouden kunnen weigeren. 
Immers, vooreerst heeft het Hof van Cassatie in het reeds genoemde arrest van 17 mei 
2000 uitdrukkelijk het openbare orde karakter van de vergoedingsregeling van artikel 29-
bis WAM-Wet bevestigd. Daarenboven gaat een dergelijke houding lijnrecht in tegen de 
ratio van deze vergoedingsregeling - overigens ook door het Hof van Cassatie in voor-
noemd arrest erkend - dat de WAM-verzekeraars de financiële lasten van de verkeerson-
gevallen moeten dragen. (CBR.-Jaarboek 2000-2001, De vernieuwde vergoedingsregeling 
inzake verkeersongevallen met motorrijtuigen, C. Van Schoubroeck, docent K. U. Leu-
ven, blz. 325-326)".

Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 80, §1, eerste lid, 3°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de con-

trole der verzekeringsondernemingen, zoals het werd toegepast na de wijziging door het 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en vóór de opheffing door de wet van 22 augus-
tus 2002, kan "elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding 
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig 
zijn veroorzaakt wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, 
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting".

In uitvoering van artikel 80, §1, tweede lid, van dezelfde wet, waarbij aan de Koning de 
bevoegdheid werd verleend om "de omvang en de voorwaarden tot toekenning van dit 
recht op vergoeding" te bepalen, werd het koninklijk besluit van 16 december 1981 hou-
dende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen uitgevaardigd.

Luidens artikel 17, §1, enig lid, 5°, van voornoemd koninklijk besluit is "het Fonds niet 
tot vergoeding gehouden tegenover de persoon die zich van het motorrijtuig dat de schade 
veroorzaakt heeft meester gemaakt door diefstal of geweldpleging, de heler van het mo-
torrijtuig en de mededader of de medeplichtige van de diefstal, het geweld of de heling".

Aldus kan een medeplichtige aan de diefstal of de heling van een motorrijtuig zich, met 
het oog op het bekomen van een vergoeding voor de door het motorrijtuig aan deze mede-
plichtige veroorzaakte schade, niet beroepen op artikel 80 van de Controlewet.

2. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
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lijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  zoals  vervangen  door  de  wet  van 13 april 
1995 en zoals het van kracht was vóór de wijziging bij wet van 19 januari 2001, regelt in 
het algemeen belang en onder de in het artikel opgenomen voorwaarden de vergoeding 
waarop bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig betrokken 
is, waaronder ook de passagiers van het betrokken motorrijtuig, aanspraak kunnen maken.

Luidens dit artikel 29bis, §1, derde lid, is "artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betref-
fende de controle der verzekeringsondernemingen van toepassing op deze schadevergoe-
ding".

Nu artikel 29bis van de WAM-Wet van openbare orde is, moeten bij de toepassing van 
de in het artikel voorziene regeling alle onderdelen van dit artikel in overweging worden 
genomen.

Gelet op de in artikel 29bis van de WAM-Wet opgenomen expliciete verwijzing naar 
artikel 80 van de Controlewet, zal de eiser tot vergoeding van de door een passagier on-
dervonden stoffelijke schade gehouden zijn als de passagier krachtens artikel 80 van de 
Controlewet recht heeft op vergoeding van de geleden schade. De eiser dient dus niet tot 
vergoeding over te gaan indien de betrokken passagier uit het toepassingsgebied van arti-
kel 80 van de Controlewet wordt uitgesloten.

Derhalve zal de medeplichtige aan de diefstal of de heling van het motorrijtuig, nu deze 
medeplichtige geen aanspraak kan maken op de in artikel 80 van de Controlewet voorzie-
ne vergoedingen, zich met het oog op het bekomen van een vergoeding van de door hem 
ondervonden lichamelijke schade, ook niet op artikel 29bis van de WAM-Wet kunnen be-
roepen.

3. Nu de verzekerde van de verweerder "als medeplichtige aan de diefstal minstens als 
medeplichtige aan de heling van de motorfiets (diende) te worden beschouwd" (zie vonnis 
van de Politierechtbank te Brugge van 6 februari 2003, p. 2, laatste alinea) schenden de 
appelrechters dienvolgens, door te oordelen dat, nu artikel 17, §1, 5°, van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 niet zou spelen wanneer artikel 29bis van de WAM-Wet 
van toepassing is, eiser tot vergoeding van de verzekerde van de verweerder gehouden is, 
de artikelen 29bis, §1, derde lid, van de WAM-Wet, 80, §1, eerste lid, 3°, van de Contro-
lewet én 17, §1, enig lid, 5°, van het koninklijk besluit 16 december 1981 in hun versies, 
zoals in de aanhef van het middel aangegeven.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 80, §1, eerste lid, 3°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de con-

trole der verzekeringsondernemingen (hierna Controlewet genoemd), zoals te de-
zen  toepasselijk,  bepaalt:  "elke  benadeelde  kan  van  het  Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit licha-
melijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt: (...) 3°, wanneer in ge-
val van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, overeenkomstig 
de wettelijk geoorloofde uitsluiting".

Artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende in-
werkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de Controlewet be-
paalt: "Het fonds is niet tot vergoeding gehouden tegenover: (...) 5°, de persoon 
die zich van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft meester gemaakt 
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door diefstal of geweldpleging, de heler van het motorrijtuig en de mededader of 
de medeplichtige van de diefstal, het geweld of de heling".

2. Krachtens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte  aansprakelijkheidsverzekering inzake  motorrijtuigen (hierna  WAM-
Wet), zoals te dezen van toepassing, zijn de verzekeraars die de aansprakelijk-
heid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen die 
bij een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht met uitzondering van de stoffe-
lijke schade alle schade te vergoeden voortvloeiend uit lichamelijk letsel of het 
overlijden dat wordt geleden door slachtoffers van een dergelijk ongeval.

Luidens deze bepaling is "artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen (...) van toepassing op deze schadever-
goeding".

3. De verwijzing in artikel 29bis van de WAM-Wet naar artikel 80 van de 
Controlewet leidt ertoe dat ook artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 
december 1981, dat hiervan de uitvoering is, van toepassing wordt.

4. Uit deze bepalingen volgt dat de eiser niet tot vergoeding gehouden is van 
een benadeelde die medeplichtig is aan de diefstal of de heling van het motorrij-
tuig dat de schade heeft veroorzaakt.

5. Het bestreden vonnis stelt vast, met overname van de redenen van de eerste 
rechter, dat de verzekerde van de verweerder "als medeplichtige aan de diefstal 
minstens als medeplichtige aan de heling van de motorfiets (dient) te worden be-
schouwd".

6. De verzekerde van de verweerder is aldus krachtens voornoemd artikel 17, 
§l, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 uit het toepassingsgebied 
van artikel 80 van de Controlewet gesloten.

7. De appelrechters konden zodoende niet zonder schending van de in het mid-
del aangevoerde wetsbepalingen oordelen dat voornoemd artikel 17, §1, niet van 
toepassing is wanneer artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffen-
de de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen aan de orde 
is en dat de eiser tot vergoeding van de verzekerde van de verweerder gehouden 
is.

8. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde 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 Kort-

rijk, zitting houdende in hoger beroep.

13 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Tegenstrijdige conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
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caten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte. 

Nr. 489

1° KAMER - 13 oktober 2006

ERFDIENSTBAARHEID - BEGRIP - HEERSEND ERF - DIENEND ERF - GEDEELTEN VAN EEN 
ERF DIE AAN EEN ZELFDE EIGENAAR TOEBEHOREN

Een  erfdienstbaarheid  onderstelt  een  heersend  erf  en  een  dienend  erf  die  aan  
verschillende  eigenaars  toebehoren;  er  kan  derhalve  geen  erfdienstbaarheid  worden 
gevestigd tussen gedeelten van een erf die aan een zelfde eigenaar toebehoren.  (Art. 
637, B.W.)

(L.P. en  C. T. J.D. en C.)

ARREST

(A.R. C.05.0316.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen dat de beide partijen aanvaarden dat in de notari-

ële basisakte van 22 september 1977 tot vestiging van de mede-eigendom betref-
fende de "Residentie Central" te Oostende en de wijzigingsakte van 30 december 
1978, een conventionele erfdienstbaarheid van doorgang werd gevestigd binnen 
de parkingruimte op het gelijkvloers van het appartementsgebouw.

2. Bij verzoekschrift tot hoger beroep en bij appelconclusies voerden de eisers 
aan dat zolang de parkingruimte aan een zelfde eigenaar toebehoorde en meer 
precies tot aan de splitsing ervan bij notariële akte van 30 augustus 2001, geen 
conventionele erfdienstbaarheid van doorgang binnen de parkingruimte werd ge-
vestigd.

3. Door niettegenstaande deze aanvoering te overwegen dat de beide partijen 
aanvaarden dat uit de basisakte en de wijzigingsakte een conventionele erfdienst-
baarheid voortvloeit, geven de appelrechters van het verzoekschrift tot hoger be-
roep en de appelconclusies van de eisers een uitlegging die met de bewoordingen 
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ervan onverenigbaar is en miskennen zij de bewijskracht van deze akten.
4. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
5. Krachtens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid 

een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere ei-
genaar toebehoort.

6. Hieruit volgt dat een erfdienstbaarheid een heersend erf en een dienend erf 
onderstelt die aan verschillende eigenaars toebehoren en dat derhalve geen erf-
dienstbaarheid kan worden gevestigd tussen gedeelten van een erf die aan een 
zelfde eigenaar toebehoren.

7. De appelrechters laten hun beslissing steunen op de redenen dat:
- zowel uit het aan de basisakte gehechte plan van de parkingruimte als "uit de 

logica zelve" blijkt dat elk autovoertuig dat een van de autostandplaatsen ge-
bruikt, vrije doorgang moet hebben naar de openbare weg, hetgeen te beschou-
wen is als een conventionele erfdienstbaarheid van doorgang voor voertuigen, 
gevestigd voor elk van deze autostandplaatsen;

- de parkingruimte, die tot dan toe één geheel uitmaakt en aan eenzelfde eige-
naar toebehoorde, in 2001 werd gesplitst en het achterste gedeelte werd verkocht 
aan de verweerders en het voorste gedeelte aan de eisers;

- de splitsing en eigendomsoverdrachten in 2001 geen afbreuk doen aan de be-
staande  conventionele  erfdienstbaarheid  van  doorgang  voor  voertuigen  ten 
gunste van de overgebleven standplaats in het door de verweerders verworven 
gedeelte, zoals bepaald in de basisakte en de wijzigingsakte.

8. Door aldus te oordelen dat binnen de parkingruimte die voor de splitsing en 
de eigendomsoverdrachten in 2001 niet aan verschillende eigenaars behoorde, 
een conventionele erfdienstbaarheid was gevestigd, schenden de appelrechters 
artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het een conventionele erfdienstbaar-

heid van doorgang toekent voor de standplaats nummer 5 van de verweerders en 
uitspraak doet over de kosten.

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 Veur-
ne, zitting houdende in hoger beroep.

13 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, ad-
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vocaat-generaal met opdracht – Advocaat:  mr. Geinger. 

Nr. 490

2° KAMER - 17 oktober 2006

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN GELEGEN IN 
BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN OF LANDSCHAPPEN - HERSTELVORDERING - MOTIVERING

De  herstelvordering,  gestoeld  op  de  instandhouding  van  wederrechtelijk  uitgevoerde 
werken  gelegen  in  voorlopig  of  definitief  beschermde  stads-  en  dorpsgezichten  of  
landschappen,  kan alleen  gemotiveerd  worden  op gronden die  ontleend zijn  aan de 
bescherming van het betrokken stads- of dorpsgezicht. (Artt. 99, 111, §5, 3°, 146, eerste 
lid, 1° en 149 Stedenbouwdecreet 1999)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. SHOOTING CLUB  BOOM v.z.w.)

ARREST

(A.R. P.06.0710.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 5 april 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat, gelet op de wettelijke verplichting van de ver-

gunningverlenende overheid inzake stedenbouw om vooraf het bindend advies 
van de dienst monumentenzorg in te winnen in het geval de aanvraag betrekking 
heeft op de werken die gelegen zijn in een beschermd dorpsgezicht, de appel-
rechters niet wettig vermogen te oordelen dat de vordering van de herstelvorde-
rende overheid, die gestoeld wordt op het instandhoudingsmisdrijf van artikel 
146 Stedenbouwdecreet 1999 en gemotiveerd wordt op voormeld statuut van be-
schermd dorpsgezicht, "niet kan aangezien worden als wettig steunend op motie-
ven van goede ruimtelijke ordening", en bijgevolg onterecht wordt afgewezen.

2. De te dezen aan de verweerster ten laste gelegde instandhouding bestaat in 
het schuldig verzuim om aan het bestaan van wederrechtelijk uitgevoerde wer-
ken een einde te maken, inzonderheid de instandhouding, over de periode van 2 
juli 1999 tot 30 april 2000 (telastlegging A) en van 1 mei 2000 tot 27 februari 
2002 (telastlegging B), van een volledige gevelbekleding in blauwe geprofileer-
de metaalplaten,  gebouwd zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
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vergunning van het College van burgemeester en schepenen.
3. De wederrechtelijkheid van de instandgehouden werken vloeit voort uit de 

afwezigheid van de door artikel 99 Stedenbouwdecreet 1999 opgelegde vooraf-
gaande vergunning, strafbaar gesteld, in de periode dat zij plaatsvond, door arti-
kel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999.

4. Artikel 11, §2, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monu-
menten en stads- en dorpsgezichten, zoals van toepassing vóór de opheffing bij 
artikel 167 Stedenbouwdecreet 1999, verplicht de overheid bevoegd voor het uit-
reiken van de stedenbouwkundige vergunning, het bindend advies in te winnen 
van de minister bevoegd voor monumentenzorg. 

5. Artikel 111, §5, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt op zijn beurt dat inzake 
vergunningsaanvragen  met  betrekking  tot  voorlopig  of  definitief  beschermde 
monumenten of aanvragen gelegen in voorlopig of definitief beschermde stads- 
en dorpsgezichten of landschappen, steeds het advies dient te worden ingewon-
nen bij de administratie, bevoegd voor de monumenten en landschappen. Dit ad-
vies is bindend voor zover het negatief is of voorwaarden oplegt. 

6. In deze context van ruimtelijke ordening vormt het oordeel van de admini-
stratie, bevoegd voor de monumenten en landschappen, aldus enkel een - eventu-
eel bindend - advies dat deel uitmaakt van de procedure tot aflevering van een 
stedenbouwkundige vergunning. Een stedenbouwvergunning kan daarbij worden 
geweigerd of voorwaardelijk worden verleend, alleen reeds op grond van voor-
meld bindend advies tot behoud van het beschermde stads- of dorpsgezicht. Het 
is aldus niet uit te sluiten dat ook de herstelvordering alleen op gronden die ont-
leend zijn aan de bescherming van het betrokken stads- of dorpsgezicht, wordt 
gemotiveerd. 

7. De appelrechters die oordelen dat om reden dat de motivering van de her-
stelvordering verwijst naar het beschermde stads- of dorpsgezicht waarin de liti-
gieuze vergunningsplichtige werken gelegen zijn, "de herstelvordering een ande-
re wettelijke basis kent die te dezen niet aan de orde is", en deze vordering bijge-
volg "niet  kan aangezien worden als wettig steunend op motieven van goede 
ruimtelijke ordening", verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
8. Het tweede onderdeel kan niet tot ruimere cassatie leiden en behoeft dus 

geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de herstelvordering van de ge-

westelijk stedenbouwkundige inspecteur afwijst.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de rand van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de verweerster.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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17 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten:  mrs. Geinger en Verbist. 

Nr. 491

2° KAMER - 17 oktober 2006

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - MOTIEVEN - AANPASSING 
- VOORWAARDE

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - WETTIGHEID - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º Het bevoegde bestuur kan de herstelvordering en de motieven ervan tijdens het geding  
aanpassen  aan  de  gewijzigde  toestand  van  ruimtelijke  ordening,  voor  zover  deze 
aanpassing uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening geschiedt en strekt 
tot het doen ophouden van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf12. (Artt. 149, §§1, 2, 
3 en 4, en 150 Stedenbouwdecreet 1999)

2º Bij  de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering moet de rechter  onder 
meer  rekening  houden  met  de  wijzigingen in  de  plaatselijke  feitelijke  toestand of  de 
wijzigingen  in  de  omstandigheden  van  ruimtelijke  ordening,  zoals  de  wijzigingen  in  
plannen van aanleg. (Artt. 149, §§1, 2, 3 en 4, en 150 Stedenbouwdecreet 1999)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0712.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 5 april 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters ten onrechte de herstelvordering 

van de stedenbouwkundig inspecteur  als  onwettig verwerpen,  alleen rekening 
houdende met haar eerste formulering, en daarbij de latere motieven van deze 

1 Cass., 7 okt. 2003, AR P.03.0260.N, nr 481; Cass., 22 feb. 2005, AR P.04.1345.N, nr 108 met 
conclusie procureur-generaal De SWAEF; Cass., 21 maart 2006, AR P.05.1517.N, nr.162.
2 Zie: Cass., 16 nov. 1999, AR P.97.1655.N, nr 608; Cass., 4 feb. 2003, AR P.01.0462.N, nr 80.
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vordering,  gesteund op  gewijzigde  omstandigheden  van  ruimtelijke  ordening, 
buiten beschouwing latend.

2. Het bevoegde bestuur kan de herstelvordering en de motieven ervan tijdens 
het geding aanpassen aan de gewijzigde toestand van ruimtelijke ordening, voor 
zover deze aanpassing uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
geschiedt en strekt tot het doen ophouden van de gevolgen van het stedenbouw-
misdrijf.

3. Bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering moet de rech-
ter onder meer rekening houden met de wijzigingen in de plaatselijke feitelijke 
toestand of de wijzigingen in de omstandigheden van ruimtelijke ordening, zoals 
de wijzigingen in de plannen van aanleg.

4. Het bestreden arrest oordeelt dat de herstelvordering van de stedenbouw-
kundig inspecteur berust op "juridisch foutieve motieven". Het houdt daarbij al-
leen rekening met de motieven van de herstelvordering van 22 december 1998 
van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Boom, waarbij 
de stedenbouwkundig inspecteur, toen gemachtigde ambtenaar, zich bij brief van 
10 maart 1999 aansloot.

Het arrest beslist dat het daarbij geen rekening houdt met de navolgende brie-
ven van de eisers waarbij deze te kennen gaven waarom, rekening houdende met 
de gewijzigde omstandigheden van ruimtelijke ordening, inzonderheid het op 28 
oktober 1998 gedeeltelijk gewijzigde gewestplan, het gemeentelijk plan van aan-
leg "Hoek", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28 juni 1999, en de weige-
ring van de regularisatievergunning bij beslissing van de bestendige deputatie 
van 28 oktober 2004, het gevorderde herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand voor een goede ruimtelijke ordening is aangewezen. Door aldus te oor-
delen verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. 

5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. Geinger. 

Nr. 492

2° KAMER - 17 oktober 2006
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VERWIJZING - VOORZIENING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - BESLISSINGEN AL 
DAN NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZING - VOORZIENING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
ONTVANKELIJKHEID

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - PROCES-
VERBAAL - GEBREK AAN ONDERTEKENING - NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID - 
GEVOLG

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL - GEBREK AAN ONDERTEKENING - 
NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE  - PROCES-VERBAAL - GEBREK AAN ONDERTEKENING - NIET 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN - ONDERZOEKSGERECHT - OPDRACHT VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT - VONNISGERECHT - OPDRACHT VAN HET VONNISGERECHT

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL - GEBREK AAN ONDERTEKENING - 
NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER - OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - OPDRACHT VAN HET VONNISGERECHT

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - CONTROLE VAN DE RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID 
VAN HET ONDERZOEK - REGELMATIGHEID VAN BEWIJSVERKRIJGING - PROCES-VERBAAL - GEBREK 
AAN ONDERTEKENING - NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN - GEVOLG

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERZOEKSCHRIFT OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - SCHORSING VAN DE REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - VOORWAARDE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERZOEKSCHRIFT OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - SCHORSING VAN DE REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - VOORWAARDE

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERZOEKSCHRIFT OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - LAATTIJDIG VERZOEKSCHRIFT - 
GEVOLG - OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT

11º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERZOEKSCHRIFT OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - LAATTIJDIG VERZOEKSCHRIFT - 
GEVOLG - OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT

12º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NEERLEGGING VAN 
CONCLUSIE - BEZWAREN - MOTIVERING

13º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN 
- MOTIVERING

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VEREISTE

15º ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VEREISTE

16º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT - VERDACHTE - VERWIJZING 
NAAR HET VONNISGERECHT - AFWEZIGHEID VAN VOORAFGAANDE INVERDENKINGSTELLING DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG

17º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - 
ONDERZOEKSGERECHT - VERDACHTE - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - AFWEZIGHEID 
VAN VOORAFGAANDE INVERDENKINGSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG

1º  en  2°  Uit  de  context  van  de  artikelen  416,  tweede  lid,  en  135,  §2,  Wetboek  van 
Strafvordering, volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen  
waarin hij hoger beroep kan instellen tegen beschikkingen van de raadkamer die hem 
naar  de  correctionele  rechtbank  verwijzen,  onmiddellijk  cassatieberoep  kan  instellen  
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat hem op hoger beroep van  
het openbaar ministerie tegen zijn buitenvervolgingstelling door de raadkamer, naar de 
correctionele rechtbank verwijst12. (Artt. 128, 131, §1, 135, §§1 en 2, en 416, tweede lid, 
Sv.)

3º en 4°  Een vormelijke onvolkomenheid van het proces-verbaal, zoals een gebrek aan  
ondertekening  die  niet  op  straffe  van  nietigheid  is  voorgeschreven,  brengt  niet  de  
nietigheid van het proces-verbaal met zich mee, maar doet wel in voorkomend geval de  
bewijswaarde die de wet er aan hecht teniet, zodat het proces-verbaal nog slechts als 
inlichting voor de rechter geldt34. (Artt. 154 en 189, Sv.)

5º, 6° en 7°  Een vormelijke onvolkomenheid van het proces-verbaal, zoals een gebrek aan  
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is  
de bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen  
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, §1, Wetboek van  
Strafvordering  de  nietigheid  van  het  proces-verbaal  uit  te  spreken  wegens 
onregelmatigheid,  verzuim  of  nietigheid  die  invloed  heeft  op  een  handeling  van  het  
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artt. 131, §1, 154 en 189, Sv.)

8º en 9°  De schorsing van de regeling van de rechtspleging in de zin van artikel 127, §3,  
Wetboek van Strafvordering is afhankelijk van het tijdig indienen van het verzoekschrift  
om bijkomende onderzoekshandelingen, binnen de termijn van de vaststelling voor de  
raadkamer op grond van artikel 127, §2, Wetboek van Strafvordering. (Artt. 61quinquies 
en 127, §§2 en 3, Sv.)

10º en 11° Wanneer het verzoekschrift gericht tot de onderzoeksrechter tot het stellen van  
bijkomende onderzoekshandelingen wegens laattijdigheid kennelijk niet ontvankelijk is,  
behoort  het  niet  aan  het  onderzoeksgerecht  die  de  rechtspleging  moet  regelen  dit  
verzoek niet ontvankelijk te verklaren; wat betreft de door hem te nemen beslissing dient  
dit gerecht onvermijdelijk rekening te houden met de evidente niet-ontvankelijkheid van  

1 Zie: Cass., 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, nr 20 met conclusie advocaat-generaal DUINSLAEGER.
2 Cass., 23 jan. 2002, AR P.01.1361.N, nr 47
3 Cass., 24 feb. 1981, AC., 1980-1981, nr 376.
4 D., HOLSTERS, “De bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de vaststelling van misdrijven”, 
R.W., 1980-1981, 1353-1394 en 1433-1458.
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dit verzoekschrift. (Artt. 61quinquies en 127, §§2 en 3, Sv.)

12º en 13°  Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert  
of  betwist,  beantwoordt  het  onderzoeksgerecht  dit  verweer  door  zijn  onaantastbare 
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan5. (Artt. 127, 128, 129 en 130, Sv.)

14º en 15° Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering vereist niet dat in alle gevallen de  
inverdenkinggestelde wordt verhoord door de onderzoeksrechter6. (Art. 61bis, Sv.)

16º  en  17°  De  afwezigheid  van  voorafgaande  inverdenkingstelling  door  de 
onderzoeksrechter  van  een  verdachte  die  door  het  onderzoeksgerecht  naar  het  
vonnisgerecht wordt verwezen heeft niet de niet-ontvankelijkheid van de vervolging tot  
gevolg; de regelmatigheid van de rechtspleging komt slechts in het gedrang in zoverre  
het recht van verdediging van de verwezene daardoor miskend of beperkt wordt7.  (Artt. 
61bis, 129 en 130, Sv.)

(L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0829.N – P.06.0860.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 mei 2006.
De eisers I en IV voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één 

middel aan.
De eiseres V voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, vier mid-

delen aan. 
De eiser VI voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, drie midde-

len aan.
De eisers II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
Op 27 april 2005 vorderde de procureur des Konings voor de raadkamer te 

Leuven de verwijzing van de eiser I naar de correctionele rechtbank wegens di-
verse telastleggingen.

Ingevolge een kennisgeving aan de eiser I op 28 april 2005 werd hem medege-
deeld dat het dossier op grond van artikel 127 (oud) Wetboek van Strafvordering 
ter beschikking lag op de griffie van 29 april 2005 tot en met 20 mei 2005.

Op 5 oktober 2005 werd aan de raadsman van de eiser I medegedeeld dat de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven de regeling van de 
rechtspleging zou behandelen op de zitting van 4 november 2005 en dat het dos-
sier ter inzage lag ter griffie.

5 Cass., 14 dec. 1983, AR 3081, nr 202; Cass., 27 nov. 1985, AR 4484, nr 211; Cass., 16 sept. 1987, 
AR 6141, nr 35; Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307
6 Zie: Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288; Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1148.N, nr 96.
7 Cass., 10 dec. 2002, AR P.02.1146.N, nr 664; Zie: Cass., 15 nov. 2005, AR P.05.1192.N, nr 596
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Op de zitting van 4 november 2005 stelde de raadkamer te Leuven de zaak uit 
naar 25 november 2005.

Op 8 november 2005 diende eiser met toepassing van artikel 127 (nieuw) en 
artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering een verzoekschrift in strekkende 
tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen. 

De onderzoeksrechter nam over dit verzoekschrift geen beslissing.
Bij beschikking van 23 december 2005 stelde de raadkamer te Leuven de eiser 

buiten vervolging.
In deze beschikking oordeelde de raadkamer dat in het licht van de te nemen 

beslissing de gevraagde onderzoeksmaatregelen niet opportuun zijn. 
Tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling tekende het openbaar mi-

nisterie hoger beroep aan op 29 december 2005.
Op 28 december 2005 diende de eiser I op de griffie van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Leuven een verzoekschrift in overeenkomstig artikel 61quinqui-
es, §5, Wetboek van Strafvordering dat ertoe strekte de kamer van inbeschuldi-
gingstelling te adiëren aangezien de onderzoeksrechter geen uitspraak had ge-
daan over het door de eiser I op 8 november 2005 ingediende verzoekschrift. 

Zowel het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de buitenvervol-
gingstelling van de eiser I als het verzoek van de eiser I op grond van artikel 61-
quinquies, §5, Wetboek van Strafvordering werden vastgesteld op de terechtzit-
ting van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel van 16 mei 2006.

Beide zaken werden op deze datum in beraad genomen.
Bij arrest van 18 mei 2006 werd het verzoekschrift van 28 december 2005 ont-

vankelijk verklaard maar werd geoordeeld dat het aanvankelijke verzoekschrift 
van 8 november 2005 niet ontvankelijk was wegens laattijdigheid, vermits het 
werd ingediend buiten de oorspronkelijke inzagetermijn op grond van het oude 
artikel 127 Wetboek van Strafvordering en na het verstrijken van de nieuwe vast-
stelling voor de raadkamer op grond van het nieuwe artikel 127 Wetboek van 
Strafvordering.

Op 23 mei 2006 oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel 
vervolgens over het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de buiten-
vervolgingstelling van de eisers. 

De kamer  van  inbeschuldigingstelling  wees  het  verzoek  van  de  eiser  I  tot 
schorsing van de regeling van de rechtspleging af en verwees hem vervolgens 
met éénparigheid naar de correctionele rechtbank wegens de hem ten laste geleg-
de feiten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging 
1. De casastieberoepen P.06.0829.N en P.06.0860.N zijn gericht tegen hetzelf-

de arrest.
Ze dienen te worden gevoegd.
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Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
2. De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk in zoverre de bestreden beslissin-

gen geen eindbeslissingen zijn of geen uitspraak doen in de zin van artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

3. Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, §2, Wetboek van 
Strafvordering, volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige 
gevallen waarin hij hoger beroep kon instellen tegen beschikkingen van de raad-
kamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijzen, onmiddellijk cassatie-
beroep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat hem op hoger beroep van het openbaar ministerie tegen zijn buitenvervol-
gingstelling door de raadkamer, naar de correctionele rechtbank verwijst.

Dit houdt in dat het arrest onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden moet 
betreffen als bedoeld in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering. 

4. Een vormelijke onvolkomenheid van het proces-verbaal, zoals een gebrek 
aan ondertekening dat niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, brengt 
niet de nietigheid van het proces-verbaal met zich mee, maar doet wel in voorko-
mend geval de bijzondere bewijswaarde die de wet eraan hecht teniet, zodat het 
proces-verbaal nog slechts als inlichting voor de rechter geldt.

Dergelijke onregelmatigheid betreft de beoordeling van de bewijswaarde van 
de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de bewijswaarde-
ring, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht.

5. Er is bijgevolg geen grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing 
van artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering de nietigheid van het proces-
verbaal uit te spreken wegens een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die 
invloed heeft op een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging. 

6. Aansluitend op het oordeel van de appelrechters "dat de niet-ondertekening 
van drie processen-verbaal evenmin een grond van onontvankelijkheid of nietig-
heid uitmaken", zijn de cassatieberoepen van de eisers V en VI in zoverre niet 
ontvankelijk.

Middel van de eiser I 
7. Het middel voert een schending aan van het nieuwe artikel 127, §3, Wet-

boek van Strafvordering en van het algemeen beginsel van de eerbied voor het 
recht van verdediging. Immers, de kamer van inbeschuldigingstelling heeft nog 
voor haar definitieve uitspraak over het verzoek van de eiser I met betrekking tot 
de bijkomende onderzoekshandelingen die hij aan de onderzoeksrechter vroeg, 
ook kennisgenomen van het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de 
buitenvervolgingstelling. Daarenboven kreeg de eiser I niet de kans om na deze 
uitspraak over  de gevraagde bijkomende onderzoeksverrichtingen,  verder  ver-
weer te voeren over dit hoger beroep en de daarbij aansluitende regeling van 
rechtspleging.

8. Artikel 127, §2, Wetboek van Strafvordering, zoals vervangen door de wet 
van 31 mei 2005, bepaalt dat de raadkamer ten minste vijftien dagen vooraf in 
een daartoe bestemd register ter griffie melding laat maken van plaats, dag en 
uur van verschijning. De termijn wordt teruggebracht tot drie dagen indien een 
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van de inverdenkinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt. De griffier 
stelt de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten in kennis 
per faxpost of bij een ter post aangetekende brief dat het dossier op de griffie in 
origineel of in kopie ter beschikking ligt, dat ze er inzage van kunnen hebben en 
er kopie van kunnen opvragen.

9. Het nieuwe artikel 127, §3, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat binnen 
de in §2 bepaalde termijn de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij de on-
derzoeksrechter overeenkomstig artikel 61quinquies kunnen verzoeken om bij-
komende onderzoekshandelingen te verrichten. In dat geval wordt de regeling 
van de rechtspleging geschorst. Als het verzoek definitief is behandeld, wordt de 
zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer overeenkomstig de in §2 bepaalde 
vormen en termijnen. 

10. Uit deze bepalingen volgt dat de schorsing van de regeling van de rechts-
pleging afhankelijk is van het tijdig indienen van het verzoekschrift om bijko-
mende onderzoekshandelingen,  binnen de termijn van de vaststelling voor de 
raadkamer op grond van het nieuwe artikel 127, §2, Wetboek van Strafvordering.

11. Wanneer het verzoekschrift gericht tot de onderzoeksrechter tot het stellen 
van  bijkomende  onderzoeksverrichtingen  wegens  laattijdigheid  kennelijk  niet 
ontvankelijk is, behoort het niet aan het onderzoeksgerecht die de rechtspleging 
moet regelen dit verzoek niet ontvankelijk te verklaren. Wat betreft de door hem 
te nemen beslissing, dient dit gerecht onvermijdelijk rekening te houden met de 
evidente niet-ontvankelijkheid van dit verzoekschrift.

12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, inzonderheid het ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 18 mei 2006 met betrekking 
tot het door de eiser I met toepassing van artikel 61quinquies, vijfde lid, Wet-
boek van Strafvordering ingediende verzoekschrift blijkt dat werd geoordeeld dat 
het verzoekschrift van 8 november 2005 tot de onderzoeksrechter niet ontvanke-
lijk was wegens laattijdigheid, onder meer omdat het werd ingediend na het ver-
strijken van de nieuwe vaststelling voor de raadkamer op de zitting van 4 novem-
ber 2005. Er was aldus geen reden tot schorsing van de regeling van de rechts-
pleging overeenkomstig het nieuwe artikel 127, §3, Wetboek van Strafvordering, 
tot en met 18 mei 2006, datum waarop de kamer van inbeschuldigingstelling de-
finitief besliste over het verzoekschrift met toepassing van artikel 61quinquies, 
vijfde lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre het middel een schending aanvoert van het nieuwe artikel 127, §3, 
Wetboek van Strafvordering, kan het aldus niet worden aangenomen.

(...)
Derde middel van de eisers V en VI 
24. Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aan-

voert of betwist, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaan-
tastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan. 

25. Uit de omschrijving van de telastlegging F.17 blijkt dat aan de eisers V en 
VI  geen  frauduleuze  belemmering  van  de  toewijzing  van  een  concessie  van 
openbare dienst ten laste wordt gelegd, wel een frauduleuze aanwending van de 
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rechtsfiguur van de concessie van openbare dienst om de toewijzing van een aan-
neming of van enige dienst zoals bedoeld in artikle 314 Strafwetboek, te belem-
meren of te storen.

26. De concessie van openbare dienst, als frauduleus middel, wordt door de te-
lastlegging in vraag gesteld, niet de strafbaarheid die volgt uit artikel 314 Straf-
wetboek wanneer dit betrekking heeft op een concessie van openbare dienst. In 
de mate de conclusie in die laatste zin is opgesteld, is zij doelloos en behoeft zij 
geen antwoord. 

27. Voor het overige beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eisers 
V en VI die het feitelijke bestaan van de bezwaren betwist, met de vaststelling 
"dat er bezwaren bestaan [...] dat het aan de rechter ten gronde zal behoren of in 
hoofde van [de eisers] de omschreven feiten, met inbegrip van alle constitutieve 
elementen van de ten laste gelegde misdrijven, al dan niet bewezen zijn".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel van de eiseres V
28. Het middel voert schending aan van artikel 61, §1, (lees 61bis) Wetboek 

van Strafvordering en miskenning van het recht van verdediging, doordat de on-
derzoeksrechter aan de eiseres V geen enkele mededeling deed, hetzij bij gele-
genheid van een verhoor hetzij door een kennisgeving, dat er tegen haar ernstige 
aanwijzingen van schuld bestonden. Door de afwezigheid van een formele inver-
denkingstelling werd de eiseres V niet verhoord en werd met betrekking tot haar 
geen enkele onderzoeksdaad gesteld.

29. Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de onderzoeksrech-
ter overgaat tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aan-
wijzingen van schuld bestaan. Deze inverdenkingstelling vindt plaats ter gele-
genheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene. Dezelfde rech-
ten  als  de  inverdenkinggestelde  geniet  eenieder  tegen  wie  de  strafvordering 
wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Uit deze bepaling volgt dat een verhoor door de onderzoeksrechter kan plaats-
hebben vooraleer de beslissing tot  inverdenkingstelling wordt  genomen. Deze 
bepaling vereist evenwel niet dat in alle gevallen de inverdenkinggestelde wordt 
verhoord.

30. De wetgever bepaalt geen sanctie wanneer een verdachte die door het on-
derzoeksgerecht naar het vonnisgerecht wordt verwezen, niet voorafgaandelijk 
door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld. De afwezigheid van die in-
verdenkingstelling heeft niet de niet-ontvankelijkheid van de vervolging tot ge-
volg. 

31. De regelmatigheid van de rechtspleging komt aldus slechts in het gedrang 
in zoverre het recht van verdediging van de verwezene die niet voorafgaandelijk 
in verdenking is gesteld, daardoor miskend of beperkt wordt.

32. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres V 
op 28 april 2005 door de griffier overeenkomstig artikel 127 (oud) Wetboek van 
Strafvordering in kennis werd gesteld van de vordering van de procureur des Ko-
nings, en aldus vermocht de in dat artikel vermelde rechten uit te oefenen.
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33. Het oordeel van de appelrechters "dat de afwezigheid van inverdenking-
stelling, conform artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering van [de eise-
res V] [...] evenmin een grond van onontvankelijkheid of nietigheid [uitmaakt]", 
is naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen
34. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

17 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten:  mrs. Verbist, D. De Maeseneer, Leuven, E. Lommée, Leuven, L. Annaert, 
Brussel en B. Martens, Brussel

Nr. 493

2° KAMER - 17 oktober 2006

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - LEGALITEITSBEGINSEL - BEGINSEL VAN DE 
RECHTSSTAAT

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - BESTAANBAARHEID MET HET 
EIGENDOMSRECHT - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - EERSTE 
AANVULLEND PROTOCOL - ARTIKEL 1 - WAARBORG VAN EIGENDOMSRECHT

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL - ARTIKEL 1 - WAARBORG VAN EIGENDOMSRECHT 
- STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - BESTAANBAARHEID MET HET 
EIGENDOMSRECHT

4º BESLAG — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - 
LEGALITEITSBEGINSEL - BEGINSEL VAN DE RECHTSSTAAT

5º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
EERSTE AANVULLEND PROTOCOL - ARTIKEL 1 - WAARBORG VAN EIGENDOMSRECHT - STRAFZAKEN 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - BESTAANBAARHEID MET HET EIGENDOMSRECHT

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - PROCEDURELE GARANTIES - AARD - NIET-
NALEVING - GEVOLG

7º RECHTEN VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BESLAG - PROCEDURELE GARANTIES - NIET-NALEVING - GEVOLG

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - AFWEZIGHEID VAN KENNISGEVING - GEVOLG
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9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BESLAG - AFWEZIGHEID VAN KENNISGEVING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is 
bepaald en waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden  
uitgewerkt, voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat,  
en is in overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.-Protocol1..  (Art. 1, 
Aanvullend EVRM-Protocol; Artt. 35, 35ter, 37 en 89, Sv.)

6º  en  7°  De  naleving  van  de  procedurele  garanties  die  bij  de  inbeslagname  in  
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.-Protocol van 20 maart 1952 
bij wet zijn bepaald, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel;  
de  niet-naleving  ervan  leidt  alleen  tot  nietigheid  wanneer  daardoor  het  recht  van  
verdediging wordt miskend2.  (Art. 1, Eerste Aanvullend EVRM-Protocol ; Artt. 35, 35ter, 
37 en 89, Sv.)

8º en 9° De afwezigheid van enige kennisgeving van doorgevoerde beslagmaatregelen  
vormt  op zich geen miskenning van de rechten van verdediging.  (Artt.  28sexies,  35, 
35ter, 37, 61quater en 89, Sv.)

(NEVER 2 LIMITED, vennootschap naar Engels recht e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0846.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 mei 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de eisers nooit op de hoogte werden gebracht van 

de tegen hen doorgevoerde beslagmaatregelen op een zichtrekening en de boek-
houding, noch door afgifte van een proces-verbaal, noch door enige andere ken-
nisgeving. Niet alleen zouden hierdoor de procedurevoorschriften van artikel 35, 
§1, 35ter, 37, §2 en 37, §3, Wetboek van Strafvordering zijn geschonden, maar 
ook artikel 1 van het aanvullend EVRM-Protocol van 20 maart 1952 en artikel 6 
EVRM, die respectievelijk het  eigendomsrecht en de rechten van verdediging 
waarborgen. 

2. Artikel 1, eerste lid, Aanvullend EVRM-Protocol bepaalt dat alle natuurlijke 
of rechtspersonen recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom. Nie-
mand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en 
met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene 

1 Zie: Cass., 22 juni 2005, AR P.05.0664, nr 365.
2 Zie: Cass., 7 feb. 2001, AR P.01.0168.F, nr 77
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beginselen van het internationaal recht.
Het tweede lid bepaalt dat de voorgaande bepalingen op geen enkele wijze het 

recht zullen aantasten dat een Staat heeft om de wetten toe te passen welke hij 
noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in 
overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of 
andere heffingen en boeten te verzekeren.

Dit tweede lid bevestigt aldus het beginsel van wettelijke beperkingen op de 
aanwending van goederen, met name in zoverre deze noodzakelijk zijn ter voor-
koming en beteugeling van misdrijven.

3. Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is be-
paald en waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering wor-
den  uitgewerkt  is  bijgevolg  in  overeenstemming  met  artikel  1  Aanvullend 
EVRM-Protocol. Die bepalingen voldoen eveneens aan het legaliteitsbeginsel en 
het rechtsbeginsel van de rechtsstaat. 

4. De naleving van de procedurele garanties die bij de inbeslagname in over-
eenstemming met artikel 1 Aanvullend EVRM-Protocol van 20 maart 1952 bij 
wet zijn bepaald, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch sub-
stantieel. De niet-naleving ervan leidt alleen tot nietigheid wanneer daardoor het 
recht van verdediging wordt miskend.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht. 

5. Krachtens de artikelen 28sexies en 61quater Wetboek van Strafvordering 
kan eenieder die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking 
tot zijn goederen de opheffing ervan vragen aan de procureur des Konings, res-
pectievelijk de onderzoeksrechter. Hoger beroep kan worden aangetekend tegen 
een negatieve beslissing. Hierdoor wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de ka-
mer van inbeschuldigingstelling. De betrokkene kan bij die gelegenheid de onre-
gelmatigheid van de inbeslagname opwerpen; het nadeel dat hij ondervond door-
dat hij voordien geen kennis kreeg van het beslag kan in voorkomend geval wor-
den hersteld. De afwezigheid van kennisgeving vormt aldus op zich geen mis-
kenning van de rechten van verdediging. 

Ook in zoverre faalt het middel naar recht. 
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

17 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. M. De Boel, Gent.

Nr. 494

2° KAMER - 17 oktober 2006

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE 
KAMERS - CASSATIE - VERWIJZING - BESLISSING ONVERENIGBAAR MET HET CASSATIEARREST - 
CASSATIEBEROEP - MIDDEL MET DEZELFDE STREKKING ALS HET DOOR HET CASSATIEARREST 
GEGROND BEVONDEN MIDDEL

2º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP VAN 4 MAART 1991 INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - MAATREGELEN VAN GEDWONGEN HULPVERLENING - HOGER BEROEP - ARREST 
- NOODZAKELIJKE DWANG EN MAATREGEL VAN GEDWONGEN HULPVERLENING - ONDERSCHEIDEN 
BESLISSINGEN - WETTIGHEID

3º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP VAN 4 MAART 1991 INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - MAATREGEL VAN GEDWONGEN HULPVERLENING - VOORLOPIGE MAATREGEL - 
WETTIGHEID

4º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP VAN 4 MAART 1991 INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - 
JEUGDRECHTBANK - MAATREGEL VAN GEDWONGEN HULPVERLENING - VERLENGING - HOGER 
BEROEP - ARREST - BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE DWANG EN DE VOORLOPIGE MAATREGEL - 
WETTIGHEID

1º  Het  middel  dat  wordt  aangevoerd  tot  staving  van  een  cassatieberoep  tegen  een  
beslissing op verwijzing na cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het  
Hof,  wanneer  die  beslissing  onverenigbaar  is  met  het  cassatiearrest  en  het  middel  
dezelfde strekking heeft als het door dat arrest gegrond bevonden middel1.  (Art. 1119, 
Ger.W.)

2º Artikel 38, Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zorgt voor  
een zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en 
die van de eventueel te nemen maatregel, dat de jeugdrechtbank niet met afzonderlijke  
beslissingen over het één en het ander uitspraak kan doen2.  (Art. 38, Decr.Fr.Gem. 4 
maart 1991)

3º Artikel 38, Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, staat de  
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke  
maatregel alleen kan genomen worden in het geval bepaald bij art. 39 van het decreet en  
met  naleving  van de voorwaarden ervan,  met  name wat  de  duur  van die  maatregel  
betreft3. (Artt. 38 en 39, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991)

4º Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, dat op grond van artikel  38, 

1 Cass., 25 sept. 2002, AR P.02.0153.F, nr 478; Cass., 1 april 2004, AR C.01.0211.F - C.0217.F, nr 
174.
2 Cass., 22 feb. 2006, AR P.05.1522.F, nr.104. 
3 Ibid. 



2032 HOF VAN CASSATIE 17.10.06 - Nr. 494 

Decr.Fr.Gem.R.  4  maart  1991  inzake  hulpverlening  aan  de  jeugd,  vaststelt  dat  het 
noodzakelijk is dwangmaatregelen te nemen, doch zegt dat er momenteel geen uitspraak 
moet worden gedaan over de maatregelen die dienen genomen te worden in afwachting  
van het resultaat van het deskundigenonderzoek en dat de tijdelijke huisvesting van het  
kind handhaaft, schendt het voormelde artikel 384. (Art. 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. L..en H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1089.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2006 op verwijzing 

gewezen door de jeugdkamer van het Hof van Beroep Luik, ten gevolge het ar-
rest van het Hof van 22 februari 2006. 

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In een verzoekschrift dat op 13 juli 2006 op de griffie van het Hof van Beroep 

te Luik is neergelegd, voert eiser een middel aan dat als volgt is geformuleerd 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 38, §1 en §3, 1° en 2° van het Decreet van 4 maart 1991 van de Franse Ge-

meenschap inzake hulpverlening aan de jeugd.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het Hof van beroep kon, na te hebben vastgesteld dat het noodzakelijk is dwangmaatre-

gelen te nemen, met name, overeenkomstig paragraaf 3, 1° en 2° van artikel 38 van het 
voormelde decreet, het kind, zijn gezin of één van hen onderwerpen aan richtlijnen of aan 
een begeleiding van educatieve aard of, in uitzonderlijke omstandigheden, beslissen dat 
aan het kind een tijdelijke huisvesting buiten zijn familiaal leefmilieu wordt verleend met 
het oog op zijn behandeling, zijn opvoeding, het onderwijs dat hij moet volgen, of zijn be-
roepsopleiding.

Grieven
Het Hof van beroep dat uitspraak doet op grond van artikel 38 van het Decreet van de 

Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd, en dat de noodzaak vaststelt om 
dwangmaatregelen te nemen, doet niet tezelfdertijd uitspraak over een van de maatregelen 
bedoeld in artikel 38, §3, 1°, 2° en 3° van het voormelde decreet.

Ingevolge die bepaling bestaat evenwel een zodanig nauwe samenhang tussen de be-
oordeling van de noodzaak van dwang en de eventueel te treffen maatregel, dat het hof 
van beroep niet met afzonderlijke beslissingen over het één of het ander uitspraak kan 
doen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen betreffende 

het deskundigenonderzoek en de heropening van het debat:
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, 

eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en houden geen verband met de 

4 Ibid. 
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gevallen die in het tweede lid van die bepaling zijn bedoeld.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de overige beslissingen :
Over het middel:
De beslissingen waarop het middel kritiek oefent zijn niet verenigbaar met het 

verwijzingsarrest van 22 februari 2006.
Het middel heeft dezelfde strekking als datgene wat door dat arrest werd aan-

genomen.
Het cassatieberoep moet bijgevolg door de verenigde kamers van het Hof wor-

den onderzocht.
Krachtens artikel 38 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 

1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, neemt de jeugdrechtbank kennis van de 
maatregelen die ten aanzien van een kind, zijn gezin of zijn leefgenoten genomen 
moeten worden genomen, wanneer de lichamelijke of psychische integriteit van 
een kind thans ernstig bedreigd is, en wanneer één van de personen die de ouder-
lijke macht uitoefenen of die het kind in rechte of in feite onder hun bewaring 
hebben, de hulp van de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd weigert of die 
hulp niet benut.

De rechtbank kan, na te hebben vastgesteld dat dwangmaatregelen noodzake-
lijk zijn, met name, overeenkomstig paragraaf 3, 1° en 2° van die bepaling, het 
kind, zijn gezin of één van hen onderwerpen aan richtlijnen of, in uitzonderlijke 
omstandigheden, beslissen dat aan het kind een tijdelijke huisvesting buiten zijn 
familiaal leefmilieu wordt verleend met het oog op zijn behandeling, zijn opvoe-
ding, het onderwijs dat hij moet volgen, of zijn beroepsopleiding.

Ingevolge het voormelde artikel bestaat evenwel een zodanig nauwe samen-
hang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en de eventueel te ne-
men maatregel, dat de rechtbank niet met afzonderlijke beslissingen over het één 
en het ander uitspraak kan doen.

Daarenboven laat het voormelde decreet van 4 maart 1991, waarvan artikel 62, 
§9,  artikel 52 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 
heeft opgeheven, de jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te beve-
len, aangezien een dergelijke maatregel alleen kan genomen worden in het geval 
bepaald bij artikel 39 van het decreet en mits naleving van de voorwaarden er-
van, met name wat de duur van die maatregel betreft.

Het arrest, "dat te niet provisionelen titel uitspraak doet", "stelt vast dat het 
noodzakelijk is dwangmaatregelen te nemen, zegt dat er momenteel geen grond 
is om de keuze vast te leggen van de best geschikte maatregel tussen deze die in 
artikel 38, §3, 1°, 2° en 3° van het decreet van 4 maart 1991 zijn opgesomd [...]" 
en, alvorens verder recht te spreken, handhaaft de tijdelijke huisvesting van het 
kind buiten zijn familiaal leefmilieu.

Het arrest, dat de noodzaak vaststelt om dwangmaatregelen te nemen, doch 
zegt dat er momenteel geen uitspraak moet worden gedaan over de maatregelen 
die dienen genomen te worden in afwachting van het resultaat van het deskundi-
gen-onderzoek en dat de tijdelijke huisvesting van het kind handhaaft, schendt 
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het voormelde artikel 38.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het over het deskundigen-on-

derzoek en de heropening van het debat uitspraak doet.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de jeugdkamer van het Hof van Beroep te 

Luik, anders samengesteld.
Zegt dat met toepassing van artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 

rechtscollege zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie zal voegen betref-
fende het door het middel opgeworpen en door dat Hof beslechte rechtspunt.

17 oktober 2006 – Verenigde kamers –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – 
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal.

Nr. 495

2° KAMER - 18 oktober 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - INZAGE 
VAN HET STRAFDOSSIER - DRAAGWIJDTE - OVERTUIGINGSSTUKKEN - VIDEOCASSETTES VAN DE 
OBSERVATIE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - INZAGE VAN 
HET STRAFDOSSIER - DRAAGWIJDTE - OVERTUIGINGSSTUKKEN - VIDEOCASSETTES VAN DE 
OBSERVATIE

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER - DRAAGWIJDTE - 
OVERTUIGINGSSTUKKEN - VIDEOCASSETTES VAN DE OBSERVATIE

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - INZAGE VAN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN - 
VIDEOCASSETTES VAN DE OBSERVATIE

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHT 
VAN VERDEDIGING - INZAGE VAN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN - VIDEOCASSETTES VAN DE OBSERVATIE

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - RECHT VAN 
VERDEDIGING - INZAGE VAN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN - VIDEOCASSETTES VAN DE OBSERVATIE

1º, 2° en 3° Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het  
dossier  moeten  worden  gevoegd  dat  ter  inzage  van  de  inverdenkinggestelde  moet  
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worden gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de  
voorlopige hechtenis,  of  bij  het  dossier  dat,  bij  hoger beroep, door de procureur  des 
Konings aan de procureur-generaal moet worden overgezonden1. 

4º, 5° en 6°  De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de 
overlegging verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij  dit nuttig achten voor de  
uitoefening van het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet  
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1312.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
1. Het middel verwijt het bestreden arrest het recht van verdediging van de ei-

seres evenals haar recht op een debat op tegenspraak te hebben miskend, vermits 
niet werd voldaan aan haar verzoek tot inzage van verschillende videocassettes, 
die door de appelrechters als overtuigingsstukken zijn omschreven.

2. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij 
het dossier moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde 
moet worden gehouden, vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet 
doen over de voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door 
de procureur des Konings aan de procureur-generaal moet worden overgezon-
den.

3. Hieruit volgt evenwel niet dat de inverdenkinggestelde of haar raadsman 
niet om de mededeling van die stukken kunnen verzoeken als zij menen dat dit 
voor de uitoefening van het recht van verdediging nuttig is.

4. Op de conclusie van de eiseres waarin wordt aangevoerd dat de inzage van 
de overtuigingsstukken, waarom op 26 september 2006 volgens de regels werd 
verzocht, haar niet werd toegestaan vóór haar verschijning, op 5 oktober daarop, 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling, antwoorden de appelrechters dat het 
feit van geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek geen schending van het 
recht van verdediging met zich meebrengt, vermits dit op geen enkele wettelijke 
grond berust.

5. Door om die reden de voorlopig gehechte inverdenkinggestelde de gevraag-
de inzage van de overtuigingsstukken te ontzeggen vóór haar verschijning voor 

1 Cass., 24 dec. 1996, AR P.96.1620.N, nr 527. 
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het onderzoeksgerecht dat over de eventuele handhaving van de vrijheidsbene-
ming uitspraak moet doen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet 
naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

18 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal  – Advocaat:  mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 496

2° KAMER - 18 oktober 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - 
FACULTATIEVE GROND TOT WEIGERING - PERSOON MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT OF DIE IN 
BELGIË VERBLIJFT - VERBINTENIS OM DE STRAF IN BELGIË TEN UITVOER TE LEGGEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING OM DE GROND TOT WEIGERING TOE TE PASSEN - 
DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN 
BELGIË - FACULTATIEVE GROND TOT WEIGERING - PERSOON MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT OF 
DIE IN BELGIË VERBLIJFT - VERBINTENIS OM DE STRAF IN BELGIË TEN UITVOER TE LEGGEN - 
TOEPASSING VAN DE GROND TOT WEIGERING - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  De  gerechtelijke  beslissing  tot  weigering  van  de  tenuitvoerlegging  van  een  
Europees aanhoudingsbevel, uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een 
straf  ingeval  de  betrokken  persoon  Belg  is  of  in  België  verblijft,  en  de  bevoegde  
autoriteiten zich ertoe verbinden om die straf overeenkomstig de Belgische wetgeving ten  
uitvoer te leggen, brengt de overname van de tenuitvoerlegging mee van de straf waarop 
die gerechtelijke beslissing betrekking heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet  
van  23  mei  1990;  in  dat  geval  is  de  in  het  buitenland  uitgesproken  straf  in  België  
rechtstreeks en onmiddellijk  uitvoerbaar1.  (Art.  6,  4°,  W. Europees aanhoudingsbevel; 
Art. 18, §§2 en 3, Wet 23 mei 1990)

(J.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd: 
Eiser  die  Belg  is  en  in  België  verblijft  werd  op  21  maart  2006  tot  drie  jaar 

gevangenisstraf  veroordeeld  bij  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  van  Douai,  wegens 

1 Zie concl. O.M
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onrechtmatig bezit en invoer van verdovende middelen.
Op 20 april 2006 heeft de Franse gerechtelijke overheid (parket-generaal van Douai) 

tegen  eiser  een  Europees  aanhoudingsbevel  uitgevaardigd  met  het  oog  op  de 
tenuitvoerlegging van die straf.

Bij  beschikking van 19 september  2006 heeft  de  raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste  Aanleg  te  Verviers  de  tenuitvoerlegging  bevolen  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen eiser is uitgevaardigd.

Ten gevolge het hoger beroep dat door laatstgenoemde op 20 september is ingesteld, 
bevestigt de bestreden beslissing alle bepalingen van de beroepen beschikking.

In het eerste middel verwijt eiser de bestreden beslissing dat het de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhouding heeft bevolen door, met overname van de redenen van de 
eerste  rechter,  te  weigeren  om  de  grond  tot  facultatieve  weigering  van  de 
tenuitvoerlegging van  het  Europees  aanhoudingsbevel  in  aanmerking te  nemen die  in 
artikel  6,  4°,  van  de  Wet  van  19  december  2003  betreffende  het  Europees 
aanhoudingsbevel wordt bedoeld, op grond dat het onderzoeksgerecht niet bevoegd zou 
zijn om in naam van de Belgische overheid zich ertoe te verbinden de straf in België ten 
uitvoer te leggen.

Overeenkomstig artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003, is de verbintenis van 
de bevoegde Belgische overheid om, overeenkomstig de Belgische wetgeving, de straf of 
veiligheidsmaatregel ten uitvoer te leggen die in het buitenland tegen een Belg of iemand 
die  in  België  verblijft  is  uitgesproken,  een  grond  tot  facultatieve  weigering  van  de 
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel (art. 4, 5° van het kaderbesluit en 
art. 6, 4°, van de Wet van 19 dec. 2003).

Het gaat hier om één van de consequenties van de opheffing van het beginsel van de 
niet-uitlevering van ingezetenen tussen de Lidstaten van de Europese Unie.

Die  bepaling  houdt  rekening  met  de  wil  om  de  aangehoudene  niet  uit  zijn 
levensomgeving en familiaal, cultureel en sociaal milieu weg te nemen (H.-D. BOSLY en 
D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 1060).

Volgens  een  overwegende  rechtsleer  (J.-Y.  MINE,  "Chronique  de  législation  pénale 
(2005)",  R.D.P.C.,  2006,  p.  25;  B.  DEJEMEPPE,  "Deux années  d'application  du  mandat 
d'arrêt européen ", in Colloque en droit pénal et procédure pénale, Uitg. Jeune barreau 
Bruxelles, 2006, p. 151), was een aanpassing van de interne wetgeving noodzakelijk om 
de tenuitvoerlegging in België mogelijk te maken van de straf die in het buitenland werd 
uitgesproken  en  waarvoor  een  Europees  aanhoudingsbevel  is  uitgevaardigd.  Wat  dat 
betreft had het Hof evenwel geoordeeld dat aanvoeren dat de wetgeving ontbreekt om in 
België  een  buitenlandse  veroordeling  uit  te  voeren,  geen  grond  van  weigering  tot 
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel uitmaakte, noch een grond tot het 
aanhouden van de uitspraak (Cass., 28 dec. 2004, R.P.D.C., 2005, p. 546).

Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de wet van 23 
mei  1990  inzake  de  overbrenging  tussen  Staten  van  de  gevonniste  personen,  is  de 
overname  en  overdracht  van  de  bewaking  van  personen  die  onder  voorwaarden  zijn 
veroordeeld of vrijgelaten alsook de overname en overdracht van de tenuitvoerlegging 
van straffen en van maatregelen van vrijheidsberoving, gerealiseerd: een straf die in het 
buitenland  is  uitgesproken  kan  in  België  worden  tenuitvoergelegd  wanneer  een 
internationaal verdrag of een internationale overeenkomst zulks bepaalt.

Met name artikel 18, §2 van de Wet van 23 mei 1990 regelt expliciet het geval van de 
weigering van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel door te bepalen dat 
"de rechterlijke beslissing die genomen is met toepassing van artikel 6, 4°, van de wet van 
19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, brengt de overname van 
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de  tenuitvoerlegging  mee  van  de  vrijheidsbenemende  straf  of  maatregel  waarop  die 
rechterlijke  beslissing  betrekking  heeft".  Die  bepaling  voegt  eraan  toe  dat  de 
vrijheidsbenemende straf of maatregel dan overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 
23 mei 1990 kan worden tenuitvoergelegd.

Uit de bewoordingen zelf van de wet ("brengt de overname van de tenuitvoerlegging 
mee") volgt dat de beslissing zelf tot weigering om het Europees aanhoudingsbevel ten 
uitvoer te leggen, die door het onderzoeksgerecht op grond van artikel 6, 4°, van de Wet 
van 19 december  2003 is  genomen, de  straf  die  in  het  buitenland is  uitgesproken en 
waarvoor  het  Europees  aanhoudingsbevel  is  uitgevaardigd,  in  België  uitvoerbaar 
verklaart, zonder dat de tussenkomst van een andere instantie is vereist.

Twee aanvullende argumenten ondersteunen die stelling.
- artikel 18, §3, van de Wet van 23 mei 1990 dat bepaalt dat wanneer het bevoegde 

gerecht de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding weigert op grond van artikel 6, 
4°, van de Wet van 19 december 2003, de straf rechtstreeks en onmiddellijk in België 
uitvoerbaar  is,  met  als  enig  voorbehoud een  aanpassing  van  de  straf  overeenkomstig 
artikel 22 van de Wet van 23 mei 1990.

- vervolgens, de logica die aan de invoering van het Europees aanhoudingsbevel ten 
gronde ligt. Het Europees aanhoudingsbevel vormt de eerste tastbare toepassing van het 
beginsel  van  wederzijdse  erkenning,  welk  beginsel  volgens  de  Europese  Raad  van 
Tampere van 15 en 16 oktober 1999 de hoeksteen is van de gerechtelijke samenwerking 
tussen de Lidstaten van de Europese Unie (Overweging (6) van het Kaderbesluit van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de Lidstaten).

In een recente studie ("Wederzijdse erkenning van straffen in de Europese Unie en 
België", in L'exécution des peines, Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, 
2006, nr. 13, p. 173 tot 180), stelt G. Vermeulen, na een vrij overtuigende argumentatie, 
dat  het  de  wetgeving is  betreffende het  Europees aanhoudingsbevel,  en meer  bepaald 
artikel  6,  4°,  van  de  Wet  van  19  december  2003  betreffende  het  Europees 
aanhoudingsbevel, die de wettelijke basis vormt van de tenuitvoerlegging in België van de 
buitenlandse beslissing en dit overeenkomstig de regel "aut dedere, aut exequi": volgens 
die  auteur,  plaatst  die  bepaling  de  rechter  die  belast  is  met  de  uitspraak  over  de 
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, voor de keuze om hetzij dit bevel 
ten uitvoer te leggen, hetzij de tenuitvoerlegging in België te bevelen van de straf die in 
het buitenland is uitgesproken. In beide gevallen, gaat het om de erkenning in België van 
de gevolgen van de buitenlandse beslissing.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 26 mei 2005 tot wijziging van de wet van 23 
mei  1990,  staat  het  volgens  mij  vast  dat  de  beslissing  tot  weigering  het  Europees 
aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen, die door het onderzoeksgerecht op grond van 
artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003, is genomen, tot doel heeft om in België 
de  gevolgen  te  erkennen  van  de  buitenlandse  beslissing  waarbij  de  straf  wordt 
uitgesproken. Daardoor wordt de straf in België uitvoerbaar, met als enig voorbehoud een 
aanpassing van de straf overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 23 mei 1990. Zij heeft 
op die manier dezelfde verplichtende waarde als de beslissing van een Belgisch gerecht 
dat zelf een vrijheidsberovende straf uitspreekt. Wat dat betreft mag men het uitvoerend 
karakter  van  een  straf  niet  verwarren  met  de  kwesties  die  betrekking  hebben  op  de 
tenuitvoerlegging ervan (die  kwesties  en met  name de uitvoeringsmodaliteiten van de 
straffen behoren momenteel nog tot de bevoegdheden van het openbaar ministerie, van de 
Federale  Overheidsdienst  Justitie  en  van  de  commissies  voor  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling).

Bijgevolg kon de bestreden beslissing niet  met overneming van de redenen van de 
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eerste rechter naar recht beslissen dat het onderzoeksgerecht zich niet in naam van de 
Belgische overheid ertoe kon verbinden om de straf in België ten uitvoer te leggen.

Het middel lijkt mij bijgevolg gegrond.
Ik ontken overigens niet dat de bestreden beslissing eveneens vaststelt dat aangezien 

het een grond betreft tot facultatieve uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel, zij 
van oordeel is dat eiser niet van die weigeringsgrond hoort te genieten. Maar volgens de 
bewoordingen  van  de  bestreden  beslissing  zelf  ("bovendien  dient  eraan  te  worden 
herinnerd ..."), lijkt die grond overtollig en het is onzeker dat hij als bepalend kan worden 
beschouwd  t.o.v.  de  eerste  grond.  Vervolgens  verwerpt  de  bestreden  beslissing  het 
verzoek tot uitstel van de zaak, dat door eiser in subsidiaire orde wordt gevorderd, niet 
alleen op grond van de tweede maar ook op grond van de eerste grond.

Bijgevolg besluit ik tot vernietiging met verwijzing van de bestreden beslissing.
Er  is  geen  grond  om het  tweede  middel  te  onderzoeken  dat  niet  tot  een  ruimere 

vernietiging kan leiden. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1316.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
De eiser die de Belgische nationaliteit heeft en in België verblijft verwijt de 

appelrechters dat zij geweigerd hebben de uitzondering toe te passen die bij arti-
kel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel is bepaald.

Die wettelijke bepaling laat de Belgische gerechtelijke overheid toe de uitvoe-
ring van een Europees aanhoudingsbevel te weigeren, dat met het oog op de ten-
uitvoerlegging van een straf is uitgevaardigd, als de betrokken persoon Belg is of 
in België verblijft,  en de bevoegde autoriteiten zich ertoe verbinden die straf 
overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen.

Ingevoerd bij wet van 26 mei 2005, bepaalt artikel 18, §2, van de Wet van 23 
mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, de 
overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht 
van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, dat de 
rechterlijke beslissing die genomen is met toepassing van artikel 6, 4°, van de 
voormelde wet van 19 december 2003, de overname van de tenuitvoerlegging 
meebrengt van de tenuitvoerlegging van de straf waarop die gerechtelijke beslis-
sing betrekking heeft en dat die overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 
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23 mei 1990 wordt ten uitvoer gelegd.
Naar luid van de derde paragraaf van het voormelde artikel 18 is de in het bui-

tenland uitgesproken straf rechtstreeks en onmiddellijk uitvoerbaar in België.
Het bestreden arrest dat, met bevestiging van de redenen van de beroepen be-

schikking, aanvoert dat de raadkamer geen deel uitmaakt van de bevoegde auto-
riteiten in de zin van artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003, schendt die 
bepaling.

In zoverre is het middel gegrond.
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot cassatie zon-

der verwijzing kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest 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 Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

18 oktober 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten:  mrs. A. Masset, Verviers en D. Lamarque, Brussel. 

Nr. 497

1° KAMER - 20 oktober 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - OVERDRACHT VAN EEN HANDELSZAAK - 
OVERNAMEPRIJS WAARVOOR EEN REGELING WORDT GETROFFEN - FISCALE SCHULD VERSCHULDIGD 
DOOR DE OVERLATER - OVERNEMER - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - MAATSTAF VAN DE 
GEHOUDENHEID

2º HANDELSZAAK - OVERDRACHT - OVERNAMEPRIJS WAARVOOR EEN REGELING WORDT 
GETROFFEN - FISCALE SCHULD VERSCHULDIGD DOOR DE OVERLATER - OVERNEMER - HOOFDELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID - MAATSTAF VAN DE GEHOUDENHEID

1º  en  2°  Wanneer  bij  de  overdracht  van  de  handelszaak  voor  de  overnameprijs  een  
regeling wordt getroffen, maakt deze regeling de betaling van de overnameprijs uit en  
houdt deze aldus de maatstaf in tot beloop waarvan de overnemer gehouden is voor de  
belastingschulden van de overdrager1. (Art. 442bis, §2, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. A.)

1 Zie Cass., 27 mei 2004, AR C.02.0530.N, nr 289. 
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ARREST

(A.R. C.04.0447.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Overeenkomstig het hier toepasselijke artikel 442bis, §2, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen (1992) is  de overnemer hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de fiscale schulden verschuldigd door de overdrager bij de 
afloop van de in de eerste paragraaf van de bepaling bedoelde termijn, ten belope 
van het bedrag dat reeds door hem is gestort of door de kredietinstelling of het 
kredietorganisme die in de financiering van de verrichting tussenkomen, is over-
gemaakt, of tot beloop van het bedrag dat overeenstemt met de nominale waarde 
van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend voor de afloop van 
de voornoemde termijn.

2. Uit het verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 12 december 
1996 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) vooraf-
gaat, blijkt dat deze bepaling tot doel heeft te verhinderen dat belastingplichtigen 
hun handelszaak overdragen zonder dat de belastingschulden zijn voldaan.

Deze bepaling stelt hiertoe een hoofdelijke aansprakelijkheid van de overne-
mer in voor deze belastingschulden tot beloop van de overnameprijs zoals die 
blijkt uit de betaling door de overnemer of zijn kredietverlener of uit de waarde 
van de met de overdrager geruilde aandelen.

3. Om de maatstaf te bepalen tot beloop waarvan de overnemer gehouden is 
voor de belastingschulden van de overdrager, heeft de wetgever aldus elke vorm 
van betaling vanwege de overnemer als tegenprestatie voor de overname, in aan-
merking willen nemen, hetzij in speciën, hetzij op een andere wijze.

4. Wanneer bij de overdracht van de handelszaak voor de overnameprijs een 
regeling wordt getroffen, maakt deze regeling de betaling van de overnameprijs 
uit en houdt deze aldus de maatstaf in tot beloop waarvan de overnemer gehou-
den is voor de belastingschulden van de overdrager.

5. De appelrechter die vaststelt dat de verweerster een regeling heeft getroffen 
om de overnameprijs te voldoen, kon uit de omstandigheid dat geen storting of 
overmaking door een kredietinstelling blijkt en dat de derde hypothese niet aan 
de orde is, niet wettig afleiden dat de verweerster niet hoofdelijk aansprakelijk is 
voor de betaling van de fiscale schulden van de overdrager van de handelszaak 
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en dit ten belope van de overnameprijs.
6. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk 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 aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

20 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 498

1° KAMER - 20 oktober 2006

1º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTBANKEN - VERPLICHTING - GRENZEN

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTBANKEN - 
VERPLICHTING - GRENZEN

1º en 2° Een rechtscollege kan de toepassing van een wettelijke norm weigeren wegens 
strijdigheid met de grondwetsbepalingen waaraan het Arbitragehof de wet kan toetsen,  
zonder  ter  zake  aan  dat  Hof  een  prejudiciële  vraag  te  moeten  stellen,  indien  het  
Arbitragehof die wettelijke norm reeds in antwoord op een prejudiciële vraag met een 
identiek onderwerp ongrondwettig heeft verklaard1. (Artt. 26, §1, 3° en 26, §2, tweede lid, 
2°, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. L. en  H. .)

ARREST

(A.R. F.05.0018.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 6 april 1992, AR M.561.F, AC., 1991-92, nr 423; Cass., 19 juni 2003, AR C.01.0569.F, 
nr 365; Cass., 3 dec. 2003, P.03.1191.F, nr 615.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat de artikelen 49 en 53, 1°, WIB (1992) de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet schenden in zoverre de lasten en de uitgaven waartoe een vroegere 
beroepswerkzaamheid heeft genoopt maar die na de stopzetting ervan worden gedragen, 
niet aftrekbaar zijn (Arbitragehof, arrest nr. 75/2000 van 21 juni 2000 rolnummer 1618).

De stopzetting van de beroepswerkzaamheid leidt er immers toe het voordeel van arti-
kel 49 te ontzeggen aan de belastingplichtigen wier kosten die als beroepskosten zijn er-
kend tijdens de uitoefening van hun beroep, voortduren na de stopzetting van die activi-
teit, terwijl die kosten, zoals tijdens de beroepswerkzaamheid gemaakte kosten, enkel zijn 
gemaakt teneinde die beroepswerkzaamheid te kunnen uitoefenen, terwijl het karakter van 
beroepsinkomsten van de winst en baten die voortvloeien uit een vroegere beroepswerk-
zaamheid, geenszins wordt geraakt door de stopzetting daarvan. Zowel de geïnde inkom-
sten als de lasten gedragen na de stopzetting van een beroepswerkzaamheid hebben, on-
danks de stopzetting, gemeen dat de oorzaak ervan de vroegere uitoefening van die activi-
teit is, bij ontstentenis waarvan die lasten niet zouden bestaan hebben.

Te dezen stelt het bestreden arrest dat niet wordt betwist dat de afschrijvingen met be-
trekking tot de studeer- en kantoorruimte van de eerste verweerder door de administratie 
steeds aanvaard werden als aftrekbare beroepskosten. De verweerders zijn aldus volgens 
het bestreden arrest gerechtigd om deze kosten die verband houden met de vroegere be-
roepswerkzaamheid van de eerste verweerder en die nog gedragen worden na de beëindi-
ging van deze beroepswerkzaamheid, in mindering te brengen van hun belastbare inkom-
sten, met name de residuwaarde van 228.150 fr. of 5.655,69 euro aan te rekenen op hun 
belastbare inkomsten van het aanslagjaar 1999.

Het bestreden arrest verklaart derhalve het beroep gegrond en hervormt het bestreden 
vonnis in de voormelde zin.

Grieven
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 142, tweede lid, 2°, en 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 

1994; 
- artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek; 
- de artikelen 26, §1, 3°, zoals gewijzigd bij artikel 27 van de Bijzondere Wet van 9 

maart 2003 (BS van 11 april 2003, eerste uitgave) en 26, §2, tweede lid, van de Bijzonde-
re Wet van 6 januari  1989 op het Arbitragehof (BS van 7 januari 1989), hetgeen een 
schending uitmaakt overeenkomstig artikel 608 Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden arrest verklaart de fiscale voorziening van de verweerders met betrekking 
tot aanslagjaar 1999 gegrond op het motief dat artikel 49 en 53, 1°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 
17 februari 1994 schenden in zoverre de lasten en uitgaven waartoe een vroegere beroeps-
werkzaamheid heeft genoopt maar die na de stopzetting daarvan worden gedragen, niet 
aftrekbaar zijn.

Nochtans is overeenkomstig artikel 142, tweede lid, 2°, van de gecoördineerde Grond-
wet van 17 februari 1994 en de artikelen 1, 2°, (gewijzigd bij artikel 2 van de Bijzondere 
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Wet van 9 maart 2003 - BS van 11 april 2003, eerste uitgave) en 26, §1, 3°, van de Bij-
zondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, enkel het Arbitragehof bevoegd om 
uitspraak te doen omtrent de schending door een wet, van het gelijkheidsbeginsel en het 
verbod van discriminatie (artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-
bruari 1994).

Het arrest van het Arbitragehof nr.75/2000 van 21 juni 2000 met rolnummer 1618 ge-
publiceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2000, waarnaar het bestreden arrest 
verwijst, bepaalt echter uitdrukkelijk dat het Arbitragehof zich niet uitspreekt over het ge-
val van lasten en uitgaven in verband met bestanddelen die, naar aanleiding van de stop-
zetting van de beroepswerkzaamheid, een niet-professionele bestemming hebben verkre-
gen (punt B.2. derde lid van dat arrest) en handelt trouwens over de bestaanbaarheid van 
de artikelen 23, §1, 3° , 28, 49 en 53, 1°, WIB (1992) met de artikelen 10 en 11 van de  
Grondwet en kadert dus volledig binnen de beroepsinkomsten die als winsten en baten 
moeten worden beschouwd.

Aangezien het hof van beroep eigenmachtig een toetsing heeft gedaan van wetgeving 
aan de Grondwet zonder vooraf een prejudiciële vraag te richten aan het Arbitragehof 
heeft het hof van beroep in het bestreden arrest de Grondwet geschonden daar artikel 142 
van de Grondwet zelf uitdrukkelijk deze bevoegdheid heeft toegewezen aan het Arbitra-
gehof.

Het bestreden arrest motiveert niet naar recht waarom het geciteerde arrest van het Ar-
bitragehof wel van toepassing is op onderhavige casus en waarom onderhavig geschil 
identiek zou zijn met het onderwerp van het arrest van het Arbitragehof, arrest nr.75/2000 
van 21 juni 2000, rolnummer 1618, en het hof van beroep motiveert dan ook niet naar 
recht waarom er geen prejudiciële vraag moet worden gesteld aan het Arbitragehof met 
betrekking tot het voorliggende onderwerp.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest enkel met miskenning van de artikelen 142, twee-
de lid, 2° en 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, artikel 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 26, §1, 3° en 26, §2, tweede lid, 2°, van de Bijzon-
dere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, heeft kunnen beslissen dat artikel 49 en 
53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) de artikelen 10 en 11 van de 
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 schenden in zoverre de lasten en uitgaven 
waartoe  een vroegere  beroepswerkzaamheid heeft  genoopt  maar  die  na de stopzetting 
daarvan worden gedragen, niet aftrekbaar zijn.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
1. Krachtens artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Arbitragehof, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 9 maart 2003, doet 
het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak op vragen om-
trent de schending van de artikelen van titel II, de Belgen en hun rechten, en van 
de artikelen 170, 172 en 194 van de Grondwet door een wet, een decreet of een 
in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel.

Krachtens artikel 26, §2, tweede lid, 2°, van de voornoemde bijzondere wet, is 
een  rechtscollege  onder  meer  niet  gehouden een prejudiciële  vraag  te  stellen 
wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een be-
roep met een identiek onderwerp.
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Hieruit volgt dat een rechtscollege de toepassing van een wettelijke norm kan 
weigeren wegens strijdigheid met de artikelen van titel  II,  de Belgen en hun 
rechten, van de Grondwet, waarvan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet deel 
uitmaken, of wegens strijdigheid met de overige grondwetsbepalingen waaraan 
het Arbitragehof de wet kan toetsen, indien het Arbitragehof die wettelijke norm 
reeds in antwoord op een prejudiciële  vraag met een identiek onderwerp on-
grondwettig heeft verklaard.

2. Het Arbitragehof oordeelde in zijn arrest nr. 75/2000 van 21 juni 2000 dat 
de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre de lasten en de uitga-
ven waartoe een vroegere beroepswerkzaamheid heeft genoopt maar die na de 
stopzetting daarvan worden gedragen, niet aftrekbaar zijn.

Uit het arrest van het Arbitragehof blijkt dat de lasten en uitgaven in verband 
met vermogensbestanddelen die, naar aanleiding van de stopzetting van de be-
roepsactiviteit, een niet-professionele bestemming hebben gekregen, niet in het 
geding waren.

Het Arbitragehof heeft bijgevolg geen uitspraak gedaan over de grondwettig-
heid van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die betrekking hebben op 
vermogensbestanddelen die niet langer voor de beroepsuitoefening worden ge-
bruikt en die na de stopzetting van de beroepsactiviteit deel uitmaken van het pri-
vé-vermogen van de belastingplichtige.

3.  De appelrechters hebben ondanks de stopzetting van de beroepsactiviteit 
van de eerste verweerder, de afschrijvingen met betrekking tot de inrichting van 
de studeer- en kantoorruimte in zijn woning als aftrekbare beroepskosten aange-
merkt. Zij passen de artikelen 49 en 53, 1° van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1992) niet toe. Ze steunen die beslissing op de ongrondwettigheid 
van deze wetsbepalingen, en dit op grond van het voormelde arrest van het Arbi-
tragehof.

4. Het Arbitragehof heeft uitspraak gedaan op een prejudiciële vraag over een 
niet identiek onderwerp zodat de appelrechters hun beslissing om artikel 49 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) niet toe te passen, niet wettig 
op het voormelde arrest van het Arbitragehof konden baseren.

5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk 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  aan de feitenrechter 

over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

20 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 499

1° KAMER - 20 oktober 2006

1º BELASTING - GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP 
DE WATERVERONTREINIGING - HEFFINGSREGELING - VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 130 R.2 OUD 
EG-VERDRAG

2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP 
DE WATERVERONTREINIGING - HEFFINGSREGELING - VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 130 R.2 OUD 
EG-VERDRAG

3º BELASTING - GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP 
DE WATERVERONTREINIGING - HEFFINGSREGELING - HOEDANIGHEID VAN DE HEFFINGSPLICHTIGE - 
BEOORDELINGSCRITERIA

4º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP 
DE WATERVERONTREINIGING - HEFFINGSREGELING - HOEDANIGHEID VAN DE HEFFINGSPLICHTIGE - 
BEOORDELINGSCRITERIA

5º BELASTING - GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP 
DE WATERVERONTREINIGING - HEFFINGSREGELING - VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 172, GW.

6º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP 
DE WATERVERONTREINIGING - HEFFINGSREGELING - VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 172, GW.

7º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — GRONDSLAGEN - 
MILIEUBELEID - DOOR DE WETGEVER UITGEWERKTE REGELGEVING - RECHTERLIJKE TOETSING - 
DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  De  heffingsregeling  waarin  artikel  35bis,  §3,  van  de  Wet  Verontreiniging  
Oppervlaktewateren  voorziet,  is  niet  kennelijk  in  strijd  met  artikel  130  R.2  oud  EG-
Verdrag  nu  deze  regeling  het  beginsel  van  dat  verdrag  "de  vervuiler  betaalt"  als 
uitgangspunt  heeft,  en  dit  beginsel  verwezenlijkt  hetzij  rechtstreeks  wanneer  de  
heffingsplichtige  de  werkelijke  verbruiker  is,  hetzij  onrechtstreeks  wanneer  de  
onweerlegbaar  vermoede  heffingsplichtige  niet  of  slechts  ten  dele  de  werkelijke  
verbruiker  is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke 
verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt. (Art. 130 R.2, E.G.-Verdrag; Art. 
35bis,  §3,  eerste en tweede lid,  Wet van 26 maart  1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging)

3º en 4° De heffingsregeling vervat in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren laat de  
hoedanigheid  van  heffingsplichtige,  die  voortvloeit  uit  de  afname  van  water  op  het  
grondgebied van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, niet afhangen van 
de omstandigheid dat de afnemer het afgenomen water heeft gebruikt of geloosd, noch  
van de omstandigheid dat de afnemer een openbare watervoorzieningsmaatschappij is of  
niet. (Art. 35bis, §3, eerste en tweede lid, Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging)
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5º en 6° Indien de heffing op de waterverontreiniging wordt gevestigd ten name van de  
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige, is deze gehouden tot betaling van de heffing, 
die hij echter kan verhalen op de werkelijke verbruiker indien hij zelf niet de werkelijke  
verbruiker is; de werkelijke verbruiker wordt niet vrijgesteld van de heffing wanneer deze 
heffing niet te zijnen laste wordt gevestigd, en geniet dan ook geen voorrecht in de zin 
van artikel 172 van de Grondwet. (Art. 35bis, §3, eerste en tweede lid, Wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging)

7º Aangezien een aantal doelstellingen en beginselen van artikel 130 R oud E.G.-Verdrag  
tegen elkaar moeten worden afgewogen en wegens de ingewikkeldheid van de toe te 
passen  criteria  moet  de  rechterlijke  toetsing  noodzakelijkerwijs  beperkt  blijven  tot  de  
vraag of de wetgever, bij de vaststelling van een bepaalde regeling, de voorwaarden voor  
de toepassing van deze verdragsbepaling kennelijk verkeerd heeft beoordeeld1. (Art. 130 
R.2, oud E.G.-Verdrag)

(BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY n.v. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS: 
I. DE FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN.
1. Eiseres exploiteert, zoals haar rechtsvoorganger de Regie der Luchtwegen (R.L.W.), 

de luchthaven Brussel-Nationaal.
Verweerster vestigde voor het heffingsjaar 1996 een heffing op de waterverontreiniging 

van  13.480.938  frank  (334.183,72€)  lastens  eiseres,  berekend  op  basis  van 
omzettingscoëfficiënten  (art.  35septies  Oppervlaktewaterenwet),  daarbij  rekening 
houdende met een door de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (B.I.W.M.) aan 
eiseres gefactureerd drinkwaterverbruik van 522.274m3.

Hierbij werd van het totale door de B.I.W.M. aan eiseres gefactureerde waterverbruik 
(697.297m3), het waterverbruik van Sheraton en Sabena (175.023m3) in mindering ge-
bracht, nu deze bedrijven een eigen aangifte indienden, en lastens hen een afzonderlijke 
heffing werd gevestigd (ten aanzien van Sabena op basis van meet- en bemonsteringsre-
sultaten2, en ten aanzien van Sheraton op basis van omzettingscoëfficiënten34.

2. Eiseres betwistte de lastens haar gevestigde heffing in zoverre zij het water betreft 
dat door derden en concessiehouders werd afgenomen die niet zelf een aangifte indienden. 
Volgens eiseres kunnen slechts de eindverbruikers van het water als heffingsplichtigen 
worden beschouwd, en kan zij, in zoverre zij het van de B.I.W.M. afgenomen water via 
haar  eigen  waterdistributienetwerk  doorverkocht  aan  de  concessiehouders  op  het 
luchthaventerrein, niet als een heffingsplichtige aangemerkt worden.

3.  Het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  verweerster  volkomen  wettig  eiseres  als 
heffingsplichtige,  in  de  zin  van  artikel  35bis,  §3,  eerste  lid,  van  de 
Oppervlaktewaterenwet, kon beschouwen op grond van het enkele feit dat deze laatste, in 
het  jaar  voorafgaand  aan  het  heffingsjaar,  water  afnam  van  een  openbaar 
waterdistributienet,  inzonderheid  van de  Brusselse  Intercommunale  Watermaatschappij 
(B.I.W.M.).

Het bestreden arrest benadrukt ook dat artikel 35bis, §3, eerste en tweede lid, van de 
Oppervlaktewaterenwet de hoedanigheid van heffingsplichtige niet laat afhangen "van de 
vraag of de afnemer van water al dan niet zelf openbare waterdistributiemaatschappij is, 
of van de vraag of hij al dan niet be-paalde verrichtingen doet zoals het garanderen van 
naleving  van  wettelijke  bepalingen  inzake  drinkwaterkwaliteit  en  verplichte  meetpro-

1 Zie H.v.J. nr C-341/95, 14 juli 1998, Bettati/Safety Hi-Tech Sri, http://curia.eu.int.
2 art. 35quinquies Oppervlaktewaterenwet.
3 art. 35septies Oppervlaktewaterenwet.
4 zie eerste beroepsbesluiten verweerster, p. 8.
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gramma's e.d. meer"5, en ook niet vereist dat wordt aangetoond "dat het opgenomen water 
werd geloosd of niet werd geloosd"6.

Het  bestreden  arrest  oordeelt  aldus  dat  de  door  eiseres  ingeroepen  feitelijke 
omstandigheden dat zij zelf niet de eindverbruiker is van het af-genomen water en het ook 
niet  zelf  loost,  maar,  ten  aanzien  van  de  concessiehouders  op  de  luchthaven  die  zij 
exploiteert,  optreedt  als  watervoorzieningsmaatschappij,  irrelevant  zijn  voor  de 
beoordeling van de heffingsplicht.

Het bestreden arrest specifieert daarbij dat eiseres, in zoverre zij niet de eindverbruiker 
is van het afgenomen water, krachtens het uitdrukkelijk voorschrift van artikel 35bis, §3, 
tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet, een recht van verhaal heeft "op de werkelijke 
verbruiker van het water", zodat de heffing uiteindelijk gedragen wordt door de werkelij-
ke verbruiker of vervuiler7.

II. DE VOORZIENING IN CASSATIE.
1. Het  enig cassatiemiddel komt op tegen de beslissing dat verweerster gerechtigd is 

vanwege eiseres de volledige heffing op de waterverontreiniging, voorzien in de artikelen 
35bis e.v.  van  de  Oppervlaktewaterenwet  van  26  maart  1971,  te  vorderen,  zonder 
verplicht  te zijn na te gaan wie de werkelijke  verbruikers zijn en zonder zich tot  die 
werkelijke verbruikers te moeten wenden.

2. Het eerste onderdeel voert in hoofdorde aan dat de voor-schriften van artikel 35bis, 
§3, eerste en tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet op een met artikel 130, R.2 (oud) 
van het E.G.-Verdrag conforme wijze dienen te worden geïnterpreteerd, en dienvolgens 
aldus moeten worden uitgelegd dat slechts de verbruikers en lozers van het water door de 
heffing  worden  geviseerd,  zodat  de  openbare  watervoorzieningsmaatschappijen 
(waaronder beweerdelijk eiseres), in zoverre zij water leveren en niet verbruiken noch 
lozen, niet aan de heffing onderworpen zijn.

Het bestreden arrest zou aldus niet wettig eiseres als heffingsplichtige hebben kunnen 
beschouwen "ongeacht de omstandigheid of eiseres water heeft verbruikt en heeft geloosd 
of niet, doch louter op grond van het loutere feit dat eiseres op het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest water heeft afgenomen"8 9.

Het bestreden arrest zou aldus ook niet wettig eiseres als heffingsplichtige hebben kun-
nen beschouwen "ongeacht de omstandigheid of eiseres een openbare watervoorzienings-
maatschappij  is  of  niet  doch  op  grond  van  het  loutere  feit  dat  aan  eiseres  door  de 
B.I.W.M. in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water werd geleverd en gefactu-
reerd”1011.

In ondergeschikte orde voert het eerste onderdeel aan dat indien genoemde voorschrif-
ten van artikel 35bis, §3, eerste en tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet niet anders 
kunnen geïnterpreteerd worden dan in een zin strijdig met artikel 130, R.2. van het E.G.-
Verdrag, quod non, het bestreden arrest, door deze draagwijdte toe te kennen aan deze 
voorschriften,  het  algemeen rechtsbeginsel  van het  primaat  van bepalingen met  recht-
streekse werking van het internationaal recht en communautair recht op bepalingen van 
nationaal recht, het algemeen rechtsbeginsel van het verbod van toepassing door de rech-

5 arrest folio 487, eerste alinea.
6 arrest folio 487, derde alinea.
7 arrest folio 490, eerste alinea.
8 beweerde schending van artikel 130, R.2 (oud) van het E.G.-Verdrag en artikel 35bis, §3, eerste lid, 
van de Oppervlaktewaterenwet.
9 voorziening p. 11, tweede alinea.
10 beweerde schending van artikel 130, R.2 (oud) van het E.G.-Verdrag en artikel 35bis, §3, tweede 
lid, juncto artikel 35octies, §5, van de Oppervlaktewaterenwet.
11 voorziening p. 11, derde alinea.
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ter van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepaling wordt geschon-
den, en, voor zoveel als nodig, artikel 159 van de Grondwet, schendt12.

3. Beoordeling.
3.1.  Volgens  eiseres  dient  artikel  35bis,  §3,  eerste  en  tweede  lid,  van  de 

Oppervlaktewaterenwet aldus te worden geïnterpreteerd dat de afnemer van water slechts 
heffingsplichtig is wanneer hij bovendien de verbruiker en lozer is van dit water, derwijze 
dat  de  afname  van  water  voor  louter  transport  en  de  levering  aan  derden,  niet 
heffingsplichtig is.

Eiseres meent deze interpretatie te mogen afleiden uit de omstandigheid dat de wetge-
ver, bij de omschrijving van de heffingsplichtigen, ervan is uitgegaan dat de afnemer van 
water (hetzij van een openbaar waterdistributienet hetzij door eigen waterwinning), "dit 
water afneemt om het te verbruiken en dit verontreinigd water loost"13. Eiseres ziet deze 
interpretatie bevestigd door de Europese milieuwetgeving die ertoe strekt de verbruikers 
van water in hun hoedanigheid van vervuilers te belasten teneinde hen aan te zetten tot 
een zuinig en verantwoord waterverbruik.

3.2.  Noch  uit  de  bedoeling  van  de  decreetgever,  noch  uit  de  principes  inzake  het 
Europees milieubeleid zoals die voortvloeien uit artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag, 
vloeit  voort  dat artikel 35bis,  §3,  eerste  en tweede lid  van de Oppervlaktewaterenwet 
impliciet  en  noodzakelijk  de  voorwaarde  zou  bevatten  dat  de  heffingsplichtige  de 
eindverbruiker of lozer van het afgenomen water moet zijn, en impliciet en noodzakelijk 
de  levering  van  water  door  openbare  watervoorzieningsmaatschappijen  niet  als 
heffingsplichtig zou beschouwen.

3.2.1. Artikel 35bis, §3, eerste en tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet stelt in 
duidelijke  bewoordingen  dat  de  afnemer  van  water  van  een  openbare 
watervoorzieningsmaatschappij heffingsplichtig is (eerste lid), en dat de persoon aan wie 
een openbare watervoorzieningsmaatschappij het waterverbruik factureert, onweerlegbaar 
vermoed wordt de heffingsplichtige te zijn (tweede lid).

Eiseres  voegt  aldus  een  voorwaarde  toe  aan  artikel  35bis,  §3,  eerste  lid,  van  de 
Oppervlaktewaterenwet, die deze wetsbepaling niet bevat, door voor de heffingsplicht ook 
te  eisen  dat  de  afnemer  van  water  van  een  openbaar  waterdistributienet  ook  de 
eindverbruiker en uiteindelijke lozer is van dit water.

Eiseres tracht ook het onweerlegbaar vermoeden van heffingsplicht,  zoals vervat  in 
artikel  35bis,  §3,  tweede  lid,  van  de  Oppervlaktewaterenwet,  te  weerleggen  door  het 
bewijs  dat  de  persoon  aan  wie  een  openbare  watervoorzieningsmaatschappij  het 
waterverbruik factureerde, niet de eindverbruiker en lozer is van het water, waarbij eiseres 
het uitdrukkelijk verhaalsrecht in deze wetsbepaling voorzien, onbesproken laat.

Artikel 35bis,  §3,  eerste  en tweede lid,  van de Oppervlaktewaterenwet  stellen noch 
expliciet, noch impliciet, voorwaarden wat betreft de reden van de afname van het water, 
de aanwending van het water, of de lozing ervan.

In zoverre eiseres inderdaad, zoals zij voorhoudt, ten opzichte van de concessiehouders 
op het door haar geëxploiteerde luchthaventerrein, optreedt als openbare watervoorzie-
ningsmaatschappij, is zij omwille van de afname van het water van de Brusselse Inter-
communale Watervoorzieningsmaatschappij, heffingsplichtig, zoals terecht aange- nomen 
door het bestreden arrest14.

Verweerster  dient  voor  de  vestiging  van  de  heffing  lastens  eiseres  geenszins  te 
bewijzen dat eiseres eindverbruiker of lozer is van het afgenomen water, en eiseres kan 

12 voorziening p. 11, tweede alinea, in fine en derde alinea, in fine.
13 voorziening p. 8, voorlaatste alinea.
14 arrest folio 487, eerste alinea.
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zich geenszins aan de heffing onttrekken door het bewijs te leveren dat zij het afgenomen 
water niet verbruikte of loosde, doch doorverkocht aan de concessiehouders op de door 
haar geëxploiteerde luchthaven.

De  duidelijke  tekst  van  artikel  35bis,  §3,  eerste  en  tweede  lid,  van  de 
Oppervlaktewaterenwet  laat  derhalve  geen  diverse  interpretaties  toe  die  zouden 
verplichten  tot  het  teruggrijpen  naar  de  doelstellingen  van  de  decreetgever  of  tot  het 
zoeken naar de interpretatie die het meest conform is aan artikel 310, R.2 (oud) van het 
E.G.-Verdrag.

De  door  het  onderdeel  voorgehouden  interpretatie  komt  dan  ook  strijdig  voor  met 
artikel 35bis, §3, eerste en tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet, en faalt dan ook 
naar recht.

3.2.2. In ieder geval wordt het aan de heffing op waterverontreiniging ten grondslag 
liggende  beginsel  “de  vervuiler  betaalt”,  wel  degelijk  gerealiseerd  door  de  ruime 
omschrijving  van  de  heffingsplichtigen,  door  de  verschillende  mogelijke 
berekeningswijzen van de heffing, en door het uitdrukkelijk verhaal toegekend aan de 
heffingsplichtige tegen de werkelijke verbruiker van het water.

Anders dan door eiseres voorgehouden15, is het niet omdat de heffingsregeling uiteinde-
lijk de lozing van afvalwater beoogt te treffen, dat diegene die water afneemt van een 
openbare watervoorzieningsmaatschappij, om het vervolgens door te leveren aan de eind-
verbruiker die het loost, niet door de heffing zou kunnen worden getroffen.

3.2.2.1. De heffing op de waterverontreiniging zoals zij, stapsgewijs, sinds het decreet 
van  20  december  1989  houdende  bepalingen  tot  uitvoering  van  de  begroting  van  de 
Vlaamse Gemeenschap16, in de Oppervlaktewaterenwet werd ingevoerd, maakt toepassing 
van het door de Europese regelgeving vooropgestelde beginsel "de vervuiler betaalt".

Dit blijkt duidelijk uit de voorbereidende werken van de verschil-lende decreten die aan 
de grondslag liggen van de heffingsregeling zoals zij definitief werd ingevoerd in hoofd-
stuk IIIbis van de Oppervlaktewaterenwet bij decreet van 25 juni 1992 houdende diverse 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 199217 18 19.

De decreetgever steunde inzonderheid op het toenmalig artikel 130R.2. van het E.G.-
Verdrag, naar luid waarvan het optreden van de Gemeenschap op milieugebied berust op 
de beginselen van preventief handelen, bestrijding van milieuaantastingen bij voorrang 
aan de bron en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

De  decreetgever  steunde  tevens  uitdrukkelijk  op  de  Aanbeveling  van  de  Raad 
75/436/EEG van 3 maart 1975 betreffende de toekenning der kosten en het optreden van 
de overheid op milieugebied20, waarin het beginsel "de vervuiler betaalt" nader werd om-
schreven.

Hieruit  blijkt  o.m.  dat  de  heffing een  aanmoedigingsfunctie heeft  -nl.  het  ten  laste 
leggen van de vervuilers van de kosten van de door hen teweeggebrachte milieuhinder zal 

15 voorziening p. 8, voor-laatste alinea.
16 B.S. 30 december 1989.
17 B.S. 11 juli 1992.
18 zie M.v.T. bij het decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de be-
groting van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 30 december 1989), Gedr.St. Vl. Raad., 1989-90, nr. 
265/1, pp. 1-4; M.v.T. bij het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalin-
gen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (B.S. 29 december 1990), Gedr.St. Vl. 
Raad., 1990-91, nr. 424/1, pp. 9-10; M.v.T. bij het decreet 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen 
tot begeleiding van de begroting 1992 (B.S. 11 juli 1992), Gedr.St. Vl. Raad., BZ 1992, nr. 186/1, pp. 
17-18.
19 zie ook Arbitragehof nr. 39/94, 19 mei 1994, ro. B.6.1.
20 PB. L. 194 dd. 25 juli 1975, p. 1.
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hen aanmoedigen om minder te gaan vervuilen, waardoor een rationeler gebruik van de 
schaarse  milieugoederen  mogelijk  wordt  -  en  een  herverdelende  functie,  wat  erop 
neerkomt dat  de vervuiler verplicht  wordt om financieel  het zijne  bij  te dragen in de 
kosten van collectieve maatregelen zoals bijvoorbeeld de werkings- en investeringskosten 
van openbare zuiveringsinstallaties.

De genoemde aanbeveling van 3 maart 1975 kan, niettegenstaande zij geen bindend ka-
rakter heeft, en dus ook geen directe werking, niettemin worden aangewend om de draag-
wijdte van de heffingsregeling, en inzonderheid artikel 35bis, §3, eerste en tweede lid, van 
de Oppervlaktewaterenwet, te bepalen, in zoverre de tekst van dit artikel voor meerdere 
interpretaties vatbaar zou zijn21. Om dezelfde reden kan ook, en a fortiori, artikel 130, R.2. 
(oud) van het E.G.-Verdrag worden ingeroepen om de juiste draagwijdte te bepalen van 
de heffingsregeling, los van de vraag of dit voorschrift directe werking heeft22.

Krachtens de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie voor-ziet artikel 130.R van 
het E.G.-Verdrag, betreffende het beleid van de Gemeenschap op milieugebied, in een 
aantal  doelstellingen,  beginselen  en  criteria  die  de  gemeenschapswetgever  bij  de 
tenuitvoerlegging van het milieubeleid moet respecteren.

Aangezien een aantal doelstellingen en beginselen tegen elkaar moeten worden afgewo-
gen en wegens de ingewikkeldheid van de toe te passen criteria moet de rechterlijke toet-
sing evenwel noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de vraag, of de wetgever bij de vast-
stelling van een bepaalde regeling de voorwaarden voor de toepassing van art. 130, R van 
het E.G.-Verdrag kennelijk verkeerd heeft beoordeeld23.

De draagwijdte van artikel 130.R.2 van het E.G.-Verdrag is, in zo-verre te dezen inge-
roepen om aan de Oppervlaktewaterenwet een met het communautair recht conforme uit-
legging te geven, voldoende duidelijk, zodat er geen reden is tot het stellen van een preju-
diciële vraag aan het Hof van Justitie op grond van artikel 234 E.G.-Verdrag (art. 177 
oud)24.

3.2.2.2. De decreetgever heeft de omschrijving van het begrip "heffingsplichtige" in ar-
tikel 35bis, §3, eerste lid, bewust zéér algemeen gehouden25. Zijn bedoeling was "de per-
sonen (zowel natuurlijke als rechtspersonen, zonder verdere specifiëring van begrippen 
die in het verleden aanleiding hebben gegeven tot discussies zoals gezin, onderneming, in-
stelling en inrichting, of woonruimte) aan te duiden die de heffing verschuldigd zijn daar 
zij het belastbaar feit, dit is het verbruik en/of de lozing van water in het grondgebied van 
het Vlaamse Gewest, hebben veroorzaakt"26.

Zowel uit de omschrijving van de heffingsplichtigen in artikel 35bis, §3, eerste lid, van 
de Oppervlaktewaterenwet, zoals hiervoor reeds toegelicht, als uit de berekeningswijzen 
van de heffing, blijkt dat het belastbaar feit inderdaad, zoals in de voorbereidende werken 
gesteld, "het verbruik en/of de lozing (is) van water”.

Voor de berekening van de heffing maakt de Oppervlaktewateren-wet een onderscheid 
tussen  kleinverbruikers  (de  heffingsplichtigen  die  minder  dan  500  m3 water  per  jaar 
verbruiken of over een eigen waterwinning met een pompvermogen van minder dan 5 m3 
per  uur  beschikken:  art.  35quater)  en  grootverbruikers  (die  grotere  hoeveelheden 
verbruiken: art. 35quinquies).

21 zie wat betreft de zgn. "conforme interpretatie" van aanbevelingen: H.v.J., 13 december 1989, 
Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, nr. C-322/88, r.o. 18; VAN DEN HENDE, L., "Overzicht 
van rechtspraak Europees Gemeenschapsrecht: rechtsbescherming 1979-1994",  T.P.R. 1995, (151), 
p. 168, nr. 26 en p. 183, nr. 44
22 zie VAN DEN HENDE, L., o.c.
23 H.v.J. nr. C-341/95, 14 juli 1998, Bettati/Safety Hi-Tech Sri, http://curia.eu.int.
24 zie H.v.J., 6 oktober 1982, Cilfit e.a., nr. 283/81, Jur., 3415; zgn. theorie van de "acte clair".
25 M.v.T., Gedr.St. Vl. Raad., BZ 1992, nr. 186/1, p. 20.
26 Ibid.
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Voor de kleinverbruikers wordt de heffing berekend louter op grond van het waterver-
bruik27. Hiertoe worden de gegevens van de drinkwatermaatschappijen benut (die krach-
tens artikel 35octies, §5, hun medewerking dienen te verlenen aan verweerster, en die aan 
verweerster, uiterlijk op 1 maart van het heffingsjaar, alle gegevens en inlichtingen moe-
ten verstrekken die nodig zijn voor de vestiging en de inning van de heffing).

Voor de grootverbruikers, categorie waartoe eiseres behoort, wordt de heffing in princi-
pe berekend op basis van metingen en bemonsteringen van de hoeveelheid en samenstel-
ling van het geloosde afvalwater, waarvoor de heffingsplichtige zelf moet instaan28.

Wanneer deze metingen niet voorhanden zijn of onvolledig zijn, wordt de heffing voor 
grootverbruikers berekend via een vereenvoudigde methode, op basis van omzettingscoëf-
ficiënten, in functie van de productiecijfers (volgens de tabel in bijlage bij de Oppervlak-
tewaterenwet) en het jaarwaterverbruik van de heffingsplichtige29.

De kleinverbruikers hebben wel het recht om de toepassing te vragen van één van de 
berekeningsmethoden op basis van meet- en bemonsteringsresultaten30 of op basis van 
omzettingscoëfficiënten31, voorzover zij beschikken over de gegevens vereist voor de toe-
passing van deze berekeningsmethoden32.

3.2.2.3. De decreetgever beoogt finaal de waterverontreiniging te treffen, in hoofde van 
de veroorzaker van deze vervuiling, in toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt".

Het begrip "vervuiler" wordt voor de toepassing van dit beginsel ruim opgevat. Over-
eenkomstig de aanbeveling van de Raad 75/436/EEG van 3 maart 1975 betreffende de 
toekenning der kosten en het optreden van de overheid op milieugebied33, die de decreet-
gever inspireerde bij het uitwerken van de heffingsregeling, is de vervuiler "degene die di-
rect of indirect schade toebrengt aan het milieu of de voorwaarden schept die deze schade 
veroorzaken"34.

De heffingsregeling in de Oppervlaktewaterenwet laat in principe alle heffingsplichti-
gen toe de berekening van de heffing op basis van meting en bemonstering van het debiet 
en de samenstelling van het door hen geloosde afvalwater, te eisen35. Aldus biedt de de-
creetgever elke heffingsplichtige de mogelijkheid om op basis van de werkelijke lozing en 
vervuiling te worden belast. De heffingsplichtigen dienen wel zelf te zorgen voor de nodi-
ge meet- en bemonsteringsresultaten36.

Aangezien  deze  werkwijze,  die  het  beste  aansluit  bij  de  werkelijk  veroorzaakte 
waterverontreiniging,  niet  voor  alle  heffingsplichtigen  haalbaar  is,  is  de  wetgever 
uitgegaan van een aantal vermoedens die redelijkerwijze toelaten aan te nemen dat er een 
bepaalde graad van watervervuiling wordt veroorzaakt.

De loutere afname van water van een openbaar waterdistributie-net, of het beschikken 
over een eigen waterwinning, creëert voor de decreetgever het vermoeden van lozing van 
verontreinigd water. De heffingsplicht zoals omschreven in artikel 35bis, §3, eerste lid, 
van de Oppervlaktewaterenwet, vereist geenszins het daadwerkelijk bewijs van lozing van 
het water noch van vervuiling ervan.

27 art. 35quater.
28 art. 35quinquies
29 art. 35septies.
30 art. 35quinquies
31 art. 35septies
32 art. 35quater, §2
33 PB. L. 194 dd. 25 juli 1975, p. 1.
34 zie de Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de toerekening van de kosten en 
het optreden van de overheid op milieugebied, in bijlage aan voornoemde aanbeveling, sub 3.
35 cfr. art. 35quater, §2 en 35quinquies.
36 art. 35quater, §2, eerste lid, in fine; art. 35quinquies, §4.
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Zowel de berekening van de heffing louter op basis van het water-verbruik37, als de be-
rekening van de heffing op basis van omzettingscoëfficiënten38, vereisen evenmin het be-
wijs van lozing van water of vervuiling ervan. De daadwerkelijke lozing en vervuiling 
dienen slechts bewezen te worden bij toepassing van de berekeningsmethode op basis van 
meet- en bemonsteringsresultaten39.

Te dezen werd de litigieuze heffing lastens eiseres gevestigd om-dat zij water afnam 
van een openbare waterdistributiemaatschappij (B.I.W.M.)40, en omdat zij onweerlegbaar 
vermoed wordt heffingsplichtige te zijn terzake het aan haar door de B.I.W.M. gefactu-
reerde waterverbruik41. De heffing werd berekend op basis van omzettingscoëfficiënten42.

Om te vermijden dat de lasten van de heffing zouden gedragen worden door diegene 
die niet de eindverbruiker en/of lozer is van het afgenomen water, heeft de decreetgever 
uitdrukkelijk voorzien dat de heffingsplichtige die ingevolge het onweerlegbaar vermoe-
den van heffingsplicht geacht wordt de heffingsplichtige te zijn43, een recht van verhaal 
heeft "op de werkelijke verbruiker van het water". 

In de voorbereidende werken van het decreet van 25 juni 1992 wordt in dit verband on-
dermeer het volgende opgemerkt: "Voorts wordt in paragraaf 3 een onweerlegbaar ver-
moeden  ingesteld  dat  degene  aan  wie  het  waterverbruik  wordt  gefactureerd  door  een 
openbare watervoorzieningsmaatschappij een heffingsplichtige is, dit is een persoon die 
water heeft verbruikt en/of geloosd, onverminderd het verhaal van de `gefactureerde' op 
de werkelijke verbruiker van het water. Het in dit decreet uitdrukkelijk voorziene verhaal 
vormt de juridische basis voor de `gefactureerde' tot invordering van de heffing bij de 
werkelijke verbruiker van het water"44.

De  door  de  decreetgever  uitgewerkte  heffingsregeling  treft  dan  ook  uiteindelijk  de 
vervuiler. Deze uitlegging is volledig in overeenstemming met de doelstellingen van de 
decreetgever,  en  is  bovendien  conform  aan  het  Europees  gemeenschapsrecht  dat  als 
inspiratiebron voor deze heffingsregeling diende.

Te dezen heeft eiseres krachtens artikel 35bis, §3, tweede lid, van de Oppervlaktewate-
renwet het recht de lastens haar gevestigde heffing te verhalen op de concessiehouders 
van het luchthaventerrein, in zoverre eiseres niet zelf de verbruiker en/of lozer is van het 
afgenomen water, en deze concessiehouders de "werkelijke verbruikers" zijn, zoals ook 
terecht door het bestreden arrest aangenomen45.

3.2.2.4. Er dient derhalve besloten te worden dat de duidelijke tekst van artikel 35bis, 
§3, eerste en tweede lid van de Oppervlaktewaterenwet, niet toelaat de heffingsplichtige te 
omschrijven op de door het eerste onderdeel van het enig middel voorgehouden wijze.

Zelfs indien onduidelijkheid zou bestaan over de draagwijdte  van artikel 35bis,  §3, 
eerste en tweede lid van de Oppervlaktewaterenwet, quod non, vereist het principe "de 
vervuiler betaalt", zoals dit blijkt uit artikel 130, R.2 van het E.G.-Verdrag, en zoals het 
uitdrukkelijk door de decreetgever als grondslag van de heffing werd genomen, geenszins 
dat  artikel  35bis,  §3,  eerste  en tweede lid  van de Oppervlaktewaterenwet  op de door 
eiseres voorgehouden wijze zou worden geïnterpreteerd, nu dit principe afdoende wordt 
gerealiseerd  door  de  toepassing  van  de  heffing  op  de  wijze  aangenomen  door  het 

37 zoals toegepast voor kleinverbruikers: art. 35quater, §1.
38 art. 35septies.
39 art. 35quinquies.
40 art. 35bis, §3, eerste lid.
41 art. 35bis, §3, tweede lid.
42 van sector 55, "niet hoger vermelde bedrijfsactiviteiten", volgens de bijlage bij de Oppervlaktewa-
terenwet.
43 art. 35bis, §3, tweede lid.
44 Gedr.St. Vl.Raad. BZ 1992, nr. 186/1, p. 20.
45 arrest folio 490, eerste alinea.
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bestreden arrest.
De door eiseres in het eerste onderdeel voorgehouden interpretatie faalt dan ook naar 

recht.
3.3. Voor zover eiseres in dit onderdeel aanvoert dat in zoverre artikel 35bis §3, eerste 

lid en tweede lid van de Oppervlaktewaterenwet "niet anders kan geïnterpreteerd worden 
dan in een zin strijdig met artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag"46, het algemeen rechts-
beginsel van het primaat van bepalingen met rechtstreekse werking van het internationaal 
recht en communautair recht op bepalingen van nationaal recht, het algemeen rechtsbegin-
sel van het verbod van toepassing door de rechter van een beslissing, met name een norm, 
waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, en, voor zoveel als nodig, artikel 159 van 
de Grondwet, worden geschonden, kan het evenmin aangenomen worden.

Zoals hoger toegelicht kan de heffingsregeling conform de principes van het Europees 
milieurecht  worden  uitgelegd,  zodat  de  vraag  naar  de  niet-toepasselijkheid  van  de 
nationale  norm  wegens  strijdigheid  met  het  communautair  recht  zich  niet  stelt.  Het 
onderdeel  waarin  wordt  uitgegaan  van  een  strijdigheid  van  de  door  het  arrest 
voorgehouden  interpretatie  van  artikel  35bis,  §3,  eerste  en  tweede  lid,  van  de 
Oppervlaktewaterenwet, met artikel 130.R.2 van het E.G.-Verdrag, faalt ook op dit punt 
naar recht.

4. Het tweede onderdeel verwijt het arrest het verweer van eiseres te hebben verworpen 
waarin de wettelijkheid van "het beleid” van verweerster werd bekritiseerd, erin bestaande 
in  hoofde  van  sommige  heffingsplichtigen  een  heffing  te  vestigen,  en  in  hoofde  van 
anderen niet, naargelang door hen een aangifte werd ingediend of niet.

"Het  beleid”  van  vestiging  van  de  heffing  in  hoofde  van  alleen  diegenen  die  een 
aangifte doen, en van vestiging van de verschuldigde heffing in hoofde van eiseres, met 
als gevolg dat het aan eiseres toekomt om de heffing te verhalen van de heffingsplichtigen 
die geen aangifte hebben verricht, is volgens eiseres onwettig.

Het  onderdeel  omschrijft  dit  beleid  van verweerster  als  een  "gedoogbeleid",  omdat 
heffingsplichtigen verplicht zijn een aangifte in te dienen, en verweerster op grond van de 
Oppervlaktewaterenwet  beschikt  over  alle  wettelijke  middelen  om  in  hoofde  van  de 
werkelijke verbruikers en lozers de verschuldigde heffing te vestigen en te innen.

Door te beslissen dat verweerster niet verplicht is  zich te wenden tot de werkelijke 
verbruikers van het door eiseres, via haar waterdistributienetwerk geleverd water, schendt 
het bestreden arrest,  naar het oordeel van eiseres,  artikel 172 van de Grondwet en de 
artikelen  35octies,  §1,  35novies,  35decies  en  35duodecies,  §1,  1°  en  2°  van  de 
Oppervlaktewaterenwet, alsmede de algemene rechtsbeginselen van gelijkheid voor de 
openbare lasten, en voor zoveel als nodig, van gelijkheid en van niet-discriminatie, zoals 
verwoord in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

In  zoverre  het  "gedoogbeleid”  van  verweerster  zijn  wettelijke  basis  zou  vinden  in 
artikel 35bis,  §3, tweede lid,  van de Oppervlaktewaterenwet,  zou het bestreden arrest, 
naar  het  oordeel  van  eiseres,  door  aan  artikel  35bis,  §3,  tweede  lid  van  de 
Oppervlaktewaterenwet een draagwijdte  te geven die strijdig is  met artikel  130,  R,  2. 
(oud) E.G.-Verdrag en met artikel 172 van de Grondwet, artikel 159 van de Grondwet en 
het algemeen rechtsbeginsel van het primaat van bepalingen met rechtstreekse werking 
van het internationaal recht  en communautair  recht  op bepalingen van nationaal recht 
alsmede het algemeen rechtsbeginsel van het verbod van toepassing door de rechter van 
een  beslissing,  met  name  een  norm,  waarbij  een  hogere  bepaling  wordt  geschonden, 
schenden.

Door de houding van verweerster te beamen die nagelaten heeft de artikelen 35octies, 

46 voorziening p. 9, vijfde alinea en p. 10, voorlaatste alinea.
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§1, 35novies en 35decies van de Oppervlaktewaterenwet toe te passen evenmin als artikel 
35duodecies, §1, 1° en 2° van de Oppervlaktewaterenwet, zou het aangevochten arrest het 
algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, inzonderheid de zorgvuldigheidsplicht, 
schenden.

5. Beoordeling.
5.1. Het bestreden arrest stelt ter zake vast:
-  dat  verweerster  op  grond  van  artikel  35bis,  §3,  eerste  lid,  van  de 

Oppervlaktewaterenwet de mogelijkheid had om zowel eiseres, als de concessiehouders 
aan wie eiseres water leverde, als heffingsplichtigen te beschouwen, m.n. eiseres op grond 
van  het  feit  dat  zij  water  van  het  openbaar  waterdistributienet  afnam,  en  de 
concessiehouders op grond van het feit dat zij water loosden;

- dat verweerster de mogelijkheid had de volledige heffing te vorderen van eiseres en 
aan eiseres de zorg te laten om zich te keren tegen "de werkelijke verbruikers" van het 
water47;

- dat de werkwijze van verweerster, die erin bestaat de haar ingevolge aangifte bekende 
verbruikers (Sabena en Sheraton) te belasten, ook al is zij hiertoe wettelijk niet verplicht, 
eiseres van de zorg ontlast regres uit te oefenen tegen de werkelijke verbruikers48.

Het bestreden arrest beschouwt de werkwijze van verweerster niet als een "inconse-
quente of arbitraire houding", maar wel als "een praktische regeling, door een wettekst 
mogelijk gemaakt49.

De mogelijkheid die verweerster, op grond van artikel 35bis, §3, tweede lid, van de Op-
pervlaktewaterenwet, heeft om de heffing te vestigen ten laste van de persoon waaraan 
een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest factu-
reert en die onweerlegbaar vermoed wordt de heffingsplichtige te zijn terzake van het aan 
hem gefactureerde waterverbruik, wordt door het arrest verder omschreven "als een be-
langrijk instrument van vereenvoudiging"50.

In dit verband benadrukt het bestreden arrest ook:
- dat het voor de noden van de belasting noodzakelijk is bepaalde vereenvoudigingen 

door te voeren;
- dat het onweerlegbaar vermoeden van artikel 35bis, §3, tweede lid, van de Oppervlak-

tewaterenwet "in overeenstemming is met de meest voorkomende situatie waarbij gefactu-
reerd wordt aan de afnemer, die meestal ook de verbruiker is", en "dat aldus vermeden 
wordt dat voor de inning van de belasting door (verweerster) moet onderzocht worden wie 
de werkelijke verbruiker van het gefactureerde water is, en zij zich op de door de wetge-
ver gewilde vereenvoudiging mag steunen om zich enkel te wenden tot diegene aan wie 
gefactureerd werd, en niet verplicht is onderzoek naar de werkelijke verbruikers te doen".

Rekening houdende met de omstandigheid dat verweerster op grond van artikel 35bis, 
§3, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet, de mogelijkheid had de volledige heffing 
lastens eiseres te vestigen, wordt de omstandigheid dat verweerster niettemin "toch be-
paalde werkelijke verbruikers heeft belast, ook al is zij hier wettelijk niet toe verplicht, en 
andere niet”, door het arrest geenszins beschouwd als een miskenning van het gelijkheids-
beginsel51.

Samengevat oordeelt het bestreden arrest derhalve dat verweerster gerechtigd was de 
heffing te vestigen ten laste van eiseres, m.n. de heffingsplichtige aan wie het waterver-

47 art. 35bis, §3, tweede lid, Oppervlaktewaterenwet.
48 arrest folio 487, vierde alinea.
49 Ibid.
50 arrest folio 488, voorlaatste alinea.
51 arrest folio 488, laatste alinea.
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bruik werd gefactureerd52, zonder verplicht te zijn enig onderzoek naar de werkelijke ver-
bruikers  te  verrichten53,  en  dat  verweerster  niettemin  bepaalde  werkelijke  verbruikers 
(rechtstreeks) mocht belasten, m.n. de verbruikers die aangifte hebben gedaan, en zich al-
dus aan verweerster kenbaar hebben gemaakt als heffingsplichtigen zonder dat hiertoe na-
der onderzoek door verweerster nodig was54.

5.2. Deze beslissing is, om de hierna aangehaalde redenen, naar recht verantwoord.
Zoals toegelicht in het antwoord op het eerste onderdeel, laat de Oppervlaktewateren-

wet verweerster toe de heffing op de waterverontreiniging te vestigen lastens eiseres in 
haar hoedanigheid van "afnemer van water van een openbare waterdistributienet”55,  en 
haar  hoedanigheid  van  rechtspersoon  waaraan  "een  openbare  watervoorzieningsmaat-
schappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest in het jaar voorafgaand aan het heffings-
jaar (factureert)"56.

Artikel 35bis, §3, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet brengt ook met zich dat 
verweerster  te  dezen  niet  tevens  diende  te  bewijzen  dat  eiseres  ook  de  (werkelijke) 
verbruiker of lozer was van het water, en dat eiseres zich niet aan de heffingsplicht kon 
onttrekken  door  het  bewijs  dat  zij  niet  de  "werkelijke  verbruiker"  was.  Uit  hetzelfde 
artikel  blijkt  dat  de  wetgever  het  recupereren  van  de  heffing  bij  "de  werkelijke 
verbruiker", heeft overgelaten aan de heffingsplichtige zelf.

Uit de heffingsregeling blijkt ook dat verweerster de heffing niet kan vestigen ten laste 
van zowel de afnemer van het water als de werkelijke verbruikers van ditzelfde water. 
Gelet op het uitdrukkelijk door de decreetgever aan de afnemer van het water toegekende 
verhaalsrecht tegen de werkelijke verbruiker, zou de werkelijke verbruiker aldus immers 
finaal dubbel belast worden, wat geenszins de bedoeling is geweest van de decreetgever, 
die uiteindelijk slechts de werkelijke verbruiker heeft wil treffen via het door de afnemer 
van het water uitgeoefend verhaal.

Wanneer  verweerster  te  dezen  niettemin  bepaalde  werkelijke  verbruikers, 
concessiehouders  op  het  luchthaventerrein,  heeft  belast  op  grond  van  de  gegevens 
vermeld in hun aangifte, en de andere concessiehouders, die geen aangifte indienden, niet 
heeft belast, paste zij de heffingsregeling correct toe.

Verweerster vestigde enerzijds geen dubbele belasting aangezien zij het water dat door 
eiseres  aan  de  concessiehouders  werd  geleverd  die  afzonderlijk  werden  belast,  in 
mindering bracht op het lastens eiseres in aanmerking genomen watervolume voor de 
berekening van de heffing. Hetzelfde water werd dan ook niet dubbel belast (bij afname 
en bij verbruik/lozing).

Anderzijds kende verweerster geen vrijstelling toe aan de concessiehouders die geen 
aangifte  indienden  en  niet  afzonderlijk  werden  belast:  deze  concessiehouders  dragen 
immers, in het systeem van de heffingsregeling en de doelstelling van de decreetgever, 
finaal  de  heffing  die  lastens  eiseres  werd  gevestigd  ingevolge  het  uitdrukkelijk  door 
artikel 35bis, §3, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet voorziene verhaalsrecht.

Dat verweerster voor de vestiging van de heffing ten laste van de persoon aan wie een 
openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik factureerde, niet tevens moet na-
gaan wie de werkelijke verbruikers zijn van dit afgenomen water57, maar anderzijds, inge-
volge de artikelen 35novies en 35decies van de Oppervlaktewaterenwet over opsporings-
mogelijkheden beschikt om de juiste heffing te vestigen lastens de heffingsplichtige, en 

52 art. 35bis, §3, tweede lid.
53 arrest folio 488, voorlaatste alinea.
54 arrest folio 489, eerste alinea, in fine.
55 art. 35bis, §3, eerste lid.
56 art. 35bis, §3, tweede lid.
57 art. 35bis, §3, tweede lid.
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dat de "werkelijke verbruikers", op grond van de ruime omschrijving van heffingsplichti-
gen in artikel 35bis, §3, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet zelf rechtstreeks hef-
fingsplichtig kunnen zijn, en op grond van artikel 35octies, §1, van dezelfde wet aangifte-
plichtig, betekent niet dat verweerster noodzakelijk de heffing rechtstreeks moet vestigen 
lastens de "werkelijke verbruiker", wanneer, zoals te dezen, de werkelijke verbruiker ge-
troffen wordt door het verhaalsrecht van eiseres.

De overweging van het bestreden arrest "dat (verweerster) te dezen toch bepaalde wer-
kelijke verbruikers heeft belast, ook al is zij hier wettelijk niet toe verplicht”58, moet in 
deze context begrepen worden:

- verweerster kon de heffing m.b.t. het door eiseres afgenomen water vestigen ten laste 
van verweerster, die onweerlegbaar vermoed wordt de heffingsplichtige te zijn omdat het 
waterverbruik  haar  gefactureerd  werd  door  de  B.I.M.W.,  een  openbare 
watervoorzieningsmaatschappij;

-  doordat aldus de heffing m.b.t.  dit water werd gevestigd, diende verweerster geen 
verder onderzoek te verrichten naar de werkelijke verbruikers van dit afgenomen water, 
aangezien verweerster op ditzelfde water niet nogmaals de heffing kon vestigen wegens 
lozing ervan;

- artikel 35bis, §3, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet laat verweerster toe de 
vervuilers onrechtstreeks te treffen door de heffing te vestigen lastens eiseres, die een 
recht van verhaal heeft op de vervuilers;

- de werkelijke verbruikers/lozers, hoewel zij in principe tot aangifte verplicht zijn59, 
kunnen niet nogmaals – te weten, eerst onrechtstreeks via het verhaal uitgeoefend door ei-
seres, en vervolgens nogmaals rechtsreeks door verweerster - belast worden wegens het 
verbruik of de lozing van ditzelfde water.

De concessiehouders van eiseres zijn heffingsplichtig, en voldoen aan de heffingsplicht 
doordat tegen hen verhaal kan worden ingesteld door eiseres die belast werd op het afge-
nomen water60.

Twee "werkelijke verbruikers", concessiehouders van eiseres, dien-den een aangifte in, 
Sheraton en Sabena, en werden door eiseres rechtstreeks belast, de eerste op basis van 
omzettingscoëfficiënten, de tweede op basis van meet- en bemonsteringsresultaten61.

Zo verweerster niet de werkelijke verbruikers van het door eiseres afgenomen water 
dient  op  te  sporen,  kan  zij  niettemin  de  heffing  rechtstreeks  vestigen  lastens  deze 
werkelijke  verbruikers  wanneer  deze  zich  via  aangifte  kenbaar  hebben  gemaakt,  in 
zoverre zij het door hen verbruikte water in mindering brengt van het ten aanzien van 
eiseres  belaste  watervolume.  Dat  verweerster  de  overige  "werkelijke  verbruikers"  niet 
heeft opgespoord, en lastens hen geen ambtshalve heffing heeft gevestigd in toepassing 
van artikel 35duodecies, §1, Oppervlaktewaterenwet, is het gevolg van de onrechtstreekse 
vestiging van de heffing lastens deze "werkelijke verbruikers",  via het  verhaal  dat  de 
decreetgever  toekent  aan  eiseres,  waardoor  deze  "werkelijke  verbruikers"  aan  hun 
heffingsplicht hebben voldaan.

Zoals terecht door het bestreden arrest benadrukt kon verweerster rechtstreeks die ver-
bruikers belasten "van wie zij een aangifte ontving en met zekerheid wist dat die aange-
vers heffingsplichtig zijn, en voor het overige zich tot (eiseres) (wenden) met toepassing 
van artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 die (verweerster) ervan ontlast 
te onderzoeken wie de werkelijke verbruikers-heffingsplichtigen zijn"62.

58 arrest folio 488, laatste alinea.
59 art. 35octies, §1.
60 art. 35bis, §3, tweede lid, Oppervlaktewaterenwet.
61 zie eerste beroepsbesluiten verweerster, p. 8.
62 arrest folio 489, tweede alinea.
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Het  onderdeel  berust  dan  ook  op  de  foutieve  veronderstelling  dat  de  houding  van 
verweerster berust op een gedoogbeleid tegenover de concessiehouders die geen aangifte 
indienden:  verweerster  kon,  in  toepassing  van  artikel  35bis,  §3,  tweede  lid,  van  de 
Oppervlaktewaterenwet  volstaan  met  de  vestiging  van  de  heffing  lastens  eiseres,  en 
diende geenszins de "werkelijke vervuilers" op te sporen en hen ambtshalve aan te slaan, 
nu deze vervuilers in de heffingsregeling getroffen worden door het verhaalsrecht van 
diegene die, tegenover verweerster, onweerlegbaar vermoed wordt de heffingsplichtige te 
zijn.

Zoals ook blijkt uit het bestreden arrest bestond "het beleid” van verweerster geenszins 
in een gedogen tegenover de "werkelijke verbruikers" die geen aangifte indienden, maar 
wel in het vestigen van de heffing lastens de "werkelijke verbruikers" die aangifte indien-
den,  hoewel  verweerster  hiertoe wettelijk niet  verplicht was63,  en waardoor zij  eiseres 
"van de zorg (ontlastte) regres uit te oefenen tegen deze werkelijke verbruikers"64.

Het tweede onderdeel kan dan ook niet aangenomen worden nu het volledig berust op 
de foutieve veronderstelling dat de houding van verweerster een gedoogbeleid uitmaakt 
ten aanzien van de concessiehouders die geen aangifte indienden.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent (A.R. nr. 2000/BD/13).
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 130, R.2. van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap (thans, in de geconsolideerde versie artikel 174.2), goedgekeurd bij wet van 
2 december 1957 (B.S., 25 december 1957) zoals in voege vóór de consolidatie te Amster-
dam op 2 oktober 1997 (P.B., C, 10 november 1997), goedgekeurd bij wet van 10 augus-
tus 1998 (B.S., 30 april 1999) (hierna het E.G.-Verdrag);

- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet, de artikelen 10 en 11, voor zoveel 
als nodig;

- de artikelen 35bis, inzonderheid §3 (zoals gewijzigd door artikel 35 van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 22 december 1993), 35octies, inzonderheid §1 en §5, 35novies 
(doch vóór de wijziging door artikel 10 van het decreet van de Vlaamse Raad van 7 mei 
2004), 35decies en 35duodecies, §1, inzonderheid 1° en 3°, van de wet op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging van 26 maart 1971, zoals allen inge-
voegd door artikel 69, §1, van het decreet van de Vlaamse Raad van 21 december 1990 en 
vervangen door artikel 44 van het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1992 (hierna 
de Oppervlaktewaterwet);

- het algemene rechtsbeginsel van het verbod van toepassing door de rechter van een 

63 arrest folio 488, laatste alinea.
64 arrest folio 487, voorlaatste alinea, in medio.
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beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepaling wordt geschonden waaronder 
het rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur;

- het algemene rechtsbeginsel van het primaat van bepalingen met rechtstreekse wer-
king van het internationale recht en van het communautaire recht op bepalingen van het 
nationale recht;

- het algemene rechtsbeginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten en, voor zoveel 
als nodig, het algemene rechtsbeginsel van niet-discriminatie en het algemene rechtsbe-
ginsel van gelijkheid;

- het algemene rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, in het bijzonder van het zorgvul-
digheidsbeginsel.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres gedeeltelijk onge-

grond en bevestigt voor recht dat de verweerster gerechtigd is vanwege de eiseres de vol-
ledige heffing te vorderen zonder verplicht te zijn na te gaan wie de werkelijke verbrui-
kers zijn en zonder zich tot die werkelijke verbruikers te moeten wenden op grond van de 
volgende motieven:

"2.
(...) Dat krachtens artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 de persoon 

waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaams Ge-
west factureert in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, onweerlegbaar wordt ver-
moed de heffingsplichtige te zijn ter zake van het gefactureerde waterverbruik afgenomen 
van een openbare watervoorzieningsmaatschappij, onverminderd diens verhaal op de wer-
kelijke verbruiker van het water;

(...) Dat deze bepaling de stelling van de eiseres tegenspreekt volgens welke enkel de 
eindverbruiker als heffingsplichtige te beschouwen is;

(...) Dat bovendien volgens artikel 35bis, §3, eerste lid, van de wet van 26.3.1971 als 
heffingsplichtige wordt beschouwd elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik 
in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaams Gewest 
water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over 
een eigen waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd ongeacht 
de herkomst van het water;

(...) Dat de rechtsvoorgangster RLW van de eiseres op het grondgebied van het Vlaams 
Gewest water heeft afgenomen van het openbaar distributienet nl. van de BIWM (Brussel-
se Intercommunale Watermaatschappij) en aldus voldoet aan de voorwaarden bepaald bij 
vermeld artikel 35bis, §3, eerste lid, van de wet van 26.3.1971 om als heffingsplichtige te 
worden beschouwd; dat de wet van 26.3.1971 de hoedanigheid van heffingsplichtige niet 
laat afhangen van de vraag of de eiseres al dan niet zelf openbare waterdistributiemaat-
schappij is, of van de vraag of zij al dan niet bepaalde verrichtingen doet zoals het garan-
deren van naleving van wettelijke  bepalingen inzake drinkwaterkwaliteit  en verplichte 
meetprogramma's e.d. meer; dat dergelijke gegevens derhalve zonder invloed zijn op de 
vraag of de eiseres al dan niet heffingsplichtige is;

(...) Dat het integendeel de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is geweest om het 
begrip "heffingsplichtige" zeer algemeen te houden (...);

(...) Dat het bovendien uit artikel 35bis, §3, eerste lid, van de wet van 26.3.1971 volgt 
dat het volstaat dat op het grondgebied van het Vlaams Gewest water is afgenomen van 
het openbaar waterdistributienet om als heffingsplichtige beschouwd te worden, zonder 
dat zou moeten aangetoond worden dat het opgenomen water werd geloosd of niet werd 
geloosd;
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(...) Dat het verder krachtens artikel 35bis, §3, eerste lid, van de wet van 26.3.1971 voor 
de VMM mogelijk was als heffingsplichtigen te beschouwen zowel de eiseres op grond 
van het feit dat zij water van het openbaar waterdistributienet afnam, als de concessiehou-
ders aan de eiseres water leverde op grond van het feit dat zij water loosden; dat de VMM 
de mogelijkheid had de volledige heffing te vorderen van de eiseres (aan wie gefactureerd 
werd door de openbare watervoorzieningsmaatschappij; zie artikel 35bis, §3, tweede lid, 
van de wet van 26.3.1971) en aan de eiseres de zorg over te laten om zich te keren tegen 
de werkelijke verbruikers van het water; dat de werkwijze van de VMM die erin bestaat 
de haar ingevolge aangifte bekende verbruikers (Sabena en Airhotel/Sheraton) te belasten 
de eiseres van de zorg ontlast regres uit te oefenen tegen deze werkelijke verbruikers; dat 
het geen inconsequente of arbitraire houding betreft zoals de eiseres voorhoudt, maar een 
praktische regeling, door een wettekst mogelijk gemaakt, en waaruit niet kan worden af-
geleid dat de VMM daarom aanneemt dat de afnemer maar de heffing zal moeten betalen 
wanneer hij niet kan aantonen dat hij het afgenomen water heeft geloosd; dat dergelijke 
stelling trouwens in strijd is met de hoger aangehaalde bepaling van artikel 35bis, §3, eer-
ste lid, van de wet van 26.3.1971 volgens welk het afnemen van het openbaar waterdistri-
butienet volstaat om heffingsplichtige te zijn, zonder meer;

(...) Dat artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 enkel algemeen gezien 
bepaalt dat degene aan wie gefactureerd wordt, heffingsplichtige is en hij regres kan uit-
oefenen tegen de werkelijke verbruiker, zonder dat de toepassing van deze bepaling gere-
lateerd wordt aan of beperkt wordt tot de situatie van beheerders van appartementsgebou-
wen of vergelijkbare situaties; dat onjuist is de stelling van de eiseres volgens welke de 
regresmogelijkheid bepaald bij artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971, 
enkel zou inhouden dat de heffingsplichtige eventueel, bijvoorbeeld op basis van contrac-
tuele afspraken met diegenen die water van hem afnemen, de fiscale kost zou kunnen ver-
halen; dat daarentegen de zinsnede: "onverminderd diens verhaal op de werkelijke ver-
bruiker van het water" voor degene aan wie het water gefactureerd werd, de juridische ba-
sis vormt voor de invordering van de heffing bij de werkelijke verbruiker van het water 
(...);

(...) Dat de VMM krachtens artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 ge-
rechtigd is de volledige heffing te vorderen van de eiseres zonder verplicht te zijn na te 
gaan wie de werkelijke verbruikers zijn en voor hoeveel, en of zij al dan niet water lozen;

3.
(...) Dat de eiseres de schending aanvoert van het realiteitsbeginsel en stelt dat zij niet 

kan belast worden op water dat zij in realiteit niet heeft verbruikt;
(...) Dat de VMM krachtens artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 ge-

rechtigd is de volledige heffing te vorderen van de eiseres zonder verplicht te zijn zich te 
wenden tot de werkelijke verbruikers; dat het realiteitsbeginsel tegen deze wetsbepaling 
niet kan worden ingeroepen;

4.
(...) Dat de eiseres de schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert volgens haar be-

gaan door de VMM door enkel de heffing in te vorderen van de concessiehouders die een 
aangifte hebben gedaan en niet van zij die geen aangifte hebben gedaan;

(...) Dat voor de noden van de belasting het noodzakelijk is bepaalde vereenvoudigin-
gen door te voeren (...); dat aldus wat de oppervlaktewaterenheffing betreft de facturatie 
door de waterdistributiemaatschappij als een belangrijk instrument van vereenvoudiging 
wordt gehanteerd; dat artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 aldus be-
paalt dat de persoon aan wie wordt gefactureerd, vermoed wordt de heffingsplichtige te 
zijn; dat dit in overeenstemming is met de meest voorkomende situatie waarbij gefactu-
reerd wordt aan de afnemer, die meestal ook de verbruiker is; dat aldus vermeden wordt 
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dat voor de inning van de belasting door de VMM moet onderzocht worden wie de werke-
lijke verbruiker van het gefactureerde water is, en zij (...) op de door de wetgever gewilde 
vereenvoudiging mag steunen om zich enkel te wenden tot diegene aan wie gefactureerd 
werd, en niet verplicht is onderzoek naar de werkelijke verbruikers te doen;

(...) Dat de VMM te dezen toch bepaalde werkelijke verbruikers heeft belast, ook al is 
zij hier wettelijk niet toe verplicht, en andere niet; dat zij echter enkel die verbruikers 
heeft belast die een aangifte hebben gedaan; dat wanneer de eiseres stelt dat de VMM ook 
de andere werkelijke verbruikers moest belasten op risico van schending van het gelijk-
heidsbeginsel, zij een vergelijking maakt tussen twee verschillende categorieën van perso-
nen, nl. zij van wie de VMM maar door onderzoek kan weten of zij wel heffingsplichtige 
zijn (ook al doet de eiseres hieromtrent mededelingen) en zij die zich door middel van een 
aangifte met zekerheid rechtstreeks kenbaar gemaakt hebben als heffingsplichtigen, zodat 
nader onderzoek niet nodig is;

(...) Dat deze twee categorieën personen zich in een verschillende en niet-vergelijkbare 
situatie bevinden; dat het niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel dat de VMM enkel 
rechtstreeks belast die verbruikers van wie zij een aangifte ontving en derhalve met zeker-
heid weet dat die aangevers heffingsplichtigen zijn, en voor het overige zich tot de eiseres 
wendt met toepassing van artikel 35bis, §3, tweede lid, van de wet van 26.3.1971 die de 
VMM ervan ontlast te onderzoeken wie de werkelijke verbruikers-heffingsplichtigen zijn;

5.
(...) Dat de eiseres de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur aanvoert en 

meer bepaald van het zorgvuldigheidsbeginsel, stellend dat de VMM op arbitraire wijze 
heffingen oplegt, er geen werkelijk verbruik is in hoofde van de rechtsvoorganger RLW 
en op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de werkelijke hoeveelheid gebruikt 
water;

(...)  Dat, zoals reeds bij herhaling aangehaald, de VMM krachtens artikel 35bis,  §3, 
tweede lid, van de wet van 26.3.1971 de heffing vestigt ten laste van de persoon aan wie 
een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest factu-
reert;

(...) Dat de grief van de eiseres erin bestaat dat in toepassing van de beginselen van be-
hoorlijk bestuur deze wettekst niet zou mogen toegepast worden; dat de beginselen van 
behoorlijk  bestuur  het  grondwettelijk  wettelijkheidsbeginsel  (uitgedrukt  in  artikel  159 
Grondwet/1994) niet in het gedrang kunnen brengen;

6.
(...) Dat de eiseres aanvoert dat het opleggen van een heffing aan de RLW voor het wa-

ter dat door de openbare waterdistributiemaaatschappij aan RLW wordt gefactureerd, een 
inbreuk uitmaakt op het principe 'de vervuiler betaalt';

(...) Dat te dezen de eiseres belast werd in toepassing van artikel 35septies van de wet 
van 26.3.1971 (berekening van de vuilvracht op basis van omzettingscoëfficiënten); dat 
het belaste water aan de eiseres werd gefactureerd; dat krachtens artikel 35bis, §3, tweede 
lid, van de wet van 26.3.1971 de eiseres onweerlegbaar wordt vermoed de heffingsplichti-
ge te zijn voor het gefactureerde water, maar een verhaal heeft op de werkelijke verbrui-
ker van het water; dat, in acht genomen deze laatste verhaalsmogelijkheid, het bij verhaal 
van de eiseres op haar concessiehouders, de werkelijke verbruiker of vervuiler is die de 
kosten van vervuiling draagt (bedoeling is immers dat 'men de vervuilers de kosten van de 
strijd tegen de door hen veroorzaakte vervuiling laat dragen', zie de bespreking van het 
toenmalige artikel 130, R.2. E.G.-verdrag van 25.3.1957 en de Aanbeveling van de Raad 
75/436/EEG van 3 maart 1975 in Gedr. St. Vl. R., zitting 1990-91, 424/1, p. 9); dat voor 
wat betreft het water dat de eiseres stelt niet zelf te verbruiken maar levert aan haar con-
cessiehouders de eiseres enkel in eerste instantie de heffing betaalt, maar uiteindelijk niet 
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draagt (indien zij hiertoe de nodige stappen zet naar haar concessiehouders toe), zodat het 
principe 'de vervuiler betaalt' niet geschonden wordt; dat de concessiehouders aldus nog 
steeds worden aangemoedigd niet te vervuilen".

Grieven
Eerste onderdeel
1.1. Artikel 35bis, §3, eerste lid, van de Oppervlaktewaterwet stelt dat "voor de toepas-

sing van dit decreet (...) als een aan de heffing onderworpen heffingsplichtige (wordt) be-
schouwd, elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand 
aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaams Gewest water heeft afgenomen 
van een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen waterwinning 
heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het 
water".

Om aan de heffing te worden onderworpen moet doch is het voldoende dat men zich in 
één van de drie door artikel 35bis, §3, lid 1, geviseerde situaties bevindt:

- water hebben afgenomen van een openbaar waterdistributienet op het grondgebied 
van het Vlaams Gewest;

- water hebben afgenomen tengevolge van eigen waterwinning op het grondgebied van 
het Vlaams Gewest;

- water te hebben geloosd op het grondgebied van het Vlaams Gewest.
Alhoewel de wetgever uiteindelijk alleen het lozen van water viseert, werd, teneinde te 

vermijden dat door de verweerster het bewijs zou moeten geleverd worden van elke af-
zonderlijke lozing van water door elke individuele verbruiker van water, ervan uitgegaan 
dat elke afnemer van water, hetzij van een openbaar waterdistributienetwerk, hetzij door 
eigen waterwinning, dit water afneemt om het te verbruiken en dit verontreinigd water 
loost.

Zo meteen volgt uit dit artikel dat de waterleveringen aan en door een openbare water-
voorzieningsmaatschappij geen door de Oppervlaktewaterwet geviseerde heffingssituatie 
is omdat deze waterleveringen - per definitie - geen enkel verbruik en a fortiori lozing van 
water op het grondgebied het weze van het Vlaamse grondgebied of elders tot gevolg heb-
ben.

Deze interpretatie van artikel 35bis, §3, lid 1, van de Oppervlaktewaterwet is overigens 
in harmonie met de Europese wetgeving inzake milieu: zo stelt artikel 130, R.2. van het 
E.G.-Verdrag dat "de Gemeenschap (...) in haar milieubeleid naar een hoog niveau van 
bescherming streeft, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende 
regio's van de Gemeenschap" en verder dat het beleid van de Gemeenschap "berust op het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantas-
tingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervui-
ler betaalt".

Al deze in artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag geciteerde rechtsregels strekken ertoe 
de verbruikers van water in hun hoedanigheid van vervuilers te belasten teneinde hen aan 
te zetten tot een zuinig en verantwoord waterverbruik: de bron van de vervuiling gebeurt 
bij de verbruikers zodat het deze laatsten zijn die dienen geviseerd te worden door de fi-
nanciële punctie (heffingen, bijdragen of belastingen) waardoor wordt gehoopt dat het 
hen, in de toekomst, zal aanzetten tot het nemen van voorzorgsmaatregelen en het voeren 
van een beleid van preventie teneinde minder het milieu te vervuilen tengevolge van hun 
waterverbruik.

De door de verweerster geponeerde en daarbij door het aangevochten arrest bijgetreden 
interpretatie van de Oppervlaktewaterwet en, meer in het bijzonder artikel 35bis, §3, leden 
1 en 2 van dito wet, genomen in uitvoering van het milieubeleid uitééngezet in titel XVI 
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oud van het E.G.-Verdrag, is derhalve strijdig met artikel 130, R.2 van het E.G.-Verdrag.
Immers, alleen het verbruik van water door de verbruiker heeft lozing en, bijgevolg, 

vervuiling van het milieu tot gevolg doch niet het louter transport en de levering van wa-
ter door een aanéénschakeling van openbare waterdistributienetten gerund door openbare 
watervoorzieningsmaatschappijen, waaronder de eiseres.

Inzoverre artikel 35bis, §3, lid 1, van de Oppervlaktewaterwet niet anders kan geïnter-
preteerd worden dan in een zin strijdig met artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag, dient, 
krachtens het algemene rechtsbeginsel van het primaat van bepalingen met rechtstreekse 
werking van het internationale recht en communautaire recht op bepalingen van nationaal 
recht minstens krachtens het algemene rechtsbeginsel van het verbod van toepassing door 
de rechter van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepaling wordt ge-
schonden, voorrang te worden gegeven aan artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag boven 
artikel 35bis, §3, lid 1, van de Oppervlaktewaterwet.

1.2. Het onweerlegbaar wettelijke vermoeden opgenomen in de tweede paragraaf van 
artikel 35bis, §3, lid 2, van de Oppervlaktewaterwet, stellende dat "de persoon waaraan 
een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaams Gewest factu-
reert in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, onweerlegbaar vermoed (wordt) de hef-
fingsplichtige te zijn terzake van het aan hem gefactureerde waterverbruik afgenomen van 
een openbare watervoorzieningsmaatschappij, onverminderd diens verhaal op de werkelij-
ke verbruiker van het water", moet en kan eveneens op een wijze worden geïnterpreteerd 
dat het in harmonie wordt begrepen en toegepast met de beleidslijnen inzake milieu zoals 
geponeerd door het E.G.-Verdrag.

Daarom dient de in het tweede lid van de derde paragraaf van dit artikel gebezigde term 
"persoon" te worden geïnterpreteerd in die zin dat deze rechtsadressaat effectief ook een 
verbruiker is van water dat naderhand (na verbruik) door deze persoon wordt geloosd. De 
term "persoon" mag echter niet worden uitgebreid tot de waterleveringen tussen openbare 
watervoorzieningsmaatschappijen onderling noch tot de belevering, door deze openbare 
watervoorzieningsmaatschappijen,  van  water  aan  hun  afnemers-verbruikers:  dit  water 
wordt immers niet door de openbare watervoorzieningsmaatschappijen verbruikt en, bij-
gevolg, evenmin, door deze laatsten als vervuild water geloosd. Alleen de verbruiker loost 
het door hem verbruikt en dus vervuild water.

Aldus geïnterpreteerd heeft het tweede lid van artikel 35bis, §3, van de Oppervlaktewa-
terwet tot logisch gevolg dat wanneer het transport en de levering van het water gebeuren 
en gefactureerd worden door de laatste in de rij van openbare watervoorzieningsmaat-
schappijen aan de eerste verbruiker van het water, deze eerste verbruiker onweerlegbaar 
vermoed wordt heffingsplichtige te zijn zodat zowel de door de Vlaamse wetgever beoog-
de efficiëntie in het raam van de vestiging van de heffingen als het respect van de doel-
stellingen van de hogere normgever, in casu de Europese wetgever, alleen de vervuilers 
financieel te treffen, beiden worden nageleefd.

Paragraaf 5 van artikel 35octies van de Oppervlaktewaterwet stelt overigens dat "de ge-
meentelijke regies, intercommunales en alle andere maatschappijen die instaan voor een 
openbare watervoorziening, (...) hun medewerking (verlenen) en (...) aan (de verweerster), 
uiterlijk op 1 maart van het heffingsjaar, alle gegevens en inlichtingen (verstrekken) die 
nodig zijn voor de vestiging en inning van de heffing" hetgeen bevestigt dat ook de natio-
nale wetgever oog had voor de bijzondere positie van, onder meer, de maatschappijen, zo-
als de eiseres, die instaan voor een openbare watervoorziening: immers beschikken deze, 
gelet op de specificiteit van hun tussenkomst die er één is van doorleveren en leveren van 
water zonder dit water echter te verbruiken en, bijgevolg, te vervuilen noch te lozen, over 
de gegevens van wie dit normaliter wel doet. Welnu, deze gegevens dienen zij ter be-
schikking te stellen van de verweerster opdat deze laatste de heffingen kan vestigen en in-
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nen in hoofde van deze in water beleverde verbruikers en dus ook vervuilers en lozers.
Dit artikel bevestigt dus het bijzondere statuut van de openbare watervoorzieningsmaat-

schappijen alsmede van de coherentie van de door de eiseres geponeerde interpretatie.
Inzoverre artikel 35bis, §3, lid 2, van de Oppervlaktewaterwet niet anders kan geïnter-

preteerd worden dan in een zin strijdig met artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag, dient, 
krachtens het algemene rechtsbeginsel van het primaat van bepalingen met rechtstreekse 
werking van het internationale recht en communautaire recht op bepalingen van nationaal 
recht minstens krachtens het algemene rechtsbeginsel van het verbod van toepassing door 
de rechter van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepaling wordt ge-
schonden, voorrang te worden gegeven aan artikel 130, R.2. van het E.G.-Verdrag boven 
artikel 35bis, §3, lid 2, van de Oppervlaktewaterwet.

2. Zonder nergens de hoedanigheid van waterdistributiemaatschappij in hoofde van de 
eiseres te betwisten, doch, integendeel, te bevestigen door te stellen dat de eiseres water 
"verdeelde aan derden" (arrest, nr. 9), beslist het aangevochten arrest dat de verweerster 
de eiseres als heffingsplichtige vermocht te beschouwen louter op grond van de vaststel-
ling dat  zij  water van het openbaar waterdistributienet  van de BIWM afnam ("dat  de 
rechtsvoorgangers van de eiseres en de eiseres zelf op het grondgebied van het Vlaams 
Gewest water hebben afgenomen van het openbaar distributienet nl. van de BIWM") en 
niettegenstaande de vaststellingen dat zij aan de concessiehouders water leverde en dat het 
deze laatsten waren die het geleverde water loosden ("als heffingsplichtigen te beschou-
wen zowel de eiseres op grond van het feit dat zij (en haar rechtvoorgangers) water van 
het openbaar waterdistributienet afnam, als de concessiehouders aan (de eiseres) (en haar 
rechtsvoorgangers) water leverde op grond van het feit dat zij water loosden").

3. Door te beslissen dat de eiseres heffingsplichtige is in de zin van artikel 35bis, §3, lid 
1, van de Oppervlaktewaterwet ongeacht de omstandigheid of de eiseres water heeft ver-
bruikt en heeft geloosd of niet, doch op grond van het loutere feit dat de eiseres op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest water heeft afgenomen, schendt het aangevochten 
arrest artikel 130, R.2. oud van het E.G.-Verdrag evenals artikel 35bis, §3, lid 1, van de 
Oppervlaktewaterwet; minstens schendt het aangevochten arrest, door aan artikel 35bis, 
§3, lid 1, van de Oppervlaktewaterwet een draagwijdte te geven strijdig met artikel 130, 
R.2. van het E.G.-Verdrag, het algemene rechtsbeginsel van het primaat van bepalingen 
met rechtstreekse werking van het internationale recht en communautaire recht op bepa-
lingen van nationaal recht alsmede het algemene rechtsbeginsel van het verbod van toe-
passing door de rechter van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere bepa-
ling wordt geschonden en, voor zoveel als nodig, artikel 159 van de Grondwet.

Door te beslissen dat de eiseres heffingsplichtige is in de zin van artikel 35bis, §3, lid 1, 
van de Oppervlaktewaterwet ongeacht de omstandigheid of de eiseres een openbare wa-
tervoorzieningsmaatschappij is of niet, doch op grond van het loutere feit dat aan de eise-
res door de BIWM in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water werd geleverd en 
gefactureerd, schendt het aangevochten arrest artikel 130, R.2. oud van het E.G.-Verdrag 
even zoals artikel 35bis, §3, lid 2, juncto artikel 35octies, §5 van de Oppervlaktewaterwet, 
minstens schendt het aangevochten arrest, door aan artikel 35bis, §3, lid 2 juncto artikel 
35octies, §5, van de Oppervlaktewaterwet een draagwijdte te geven strijdig met artikel 
130, R.2. oud van het E.G.-Verdrag, het algemene rechtsbeginsel van het primaat van be-
palingen met rechtstreekse werking van het internationale recht en communautaire recht 
op bepalingen van nationaal recht algemene rechtsbeginsel van het verbod van toepassing 
door de rechter van een beslissing, met name een norm, waarbij  een hogere bepaling 
wordt geschonden en, voor zoveel als nodig, artikel 159 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
1. Artikel 172 van de Grondwet verbiedt dat inzake belastingen "voorrechten worden 
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ingevoerd" en beveelt dat "geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden in-
gevoerd dan door een wet".

Het gebruik van het woord "wet" betekent niet dat de bevoegdheid om in vrijstellingen 
of  belastingverminderingen te  voorzien aan de federale wetgever wordt  voorbehouden 
doch wel dat niemand aan een belasting kan worden onderworpen of van die belasting kan 
worden vrijgesteld  dan krachtens een door een democratisch verkozen beraadslagende 
vergadering uitgevaardigde regel.

In lijn met de Grondwet bepaalt artikel 35octies, §1 van de Oppervlaktewaterwet dat 
elke heffingsplichtige "verplicht (is) voor 15 maart van elk heffingsjaar een aangifte bij 
(de verweerster) in te dienen met de nodige gegevens voor de berekening van de vuil-
vracht".

De bedoeling van de wetgever is dus duidelijk dat in hoofde van elke heffingsplichtige 
de wettelijk verschuldigde heffing zou worden gevestigd en geïnd en met het oog daarop 
stelt de nationale wetgever een resem van wettelijke middelen ter beschikking van de ver-
weerster.

Zo stelt artikel 35novies, §1, van de Oppervlaktewaterwet dat "de ambtenaren van (de 
verweerster) belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van 
de heffing (...) van rechtswege gemachtigd (zijn) zowel bij de heffingsplichtige als der-
den, alle inlichtingen te nemen, op te zoeken en in te zamelen die kunnen leiden tot de 
juiste heffing ten laste van de heffingsplichtige" en dat deze laatste alsmede elke derde 
"die over de gevraagde inlichtingen beschikt, (...) verplicht (is) deze inlichtingen te ver-
strekken op ieder verzoek van deze ambtenaren".

Op grond van de tweede paragraaf van dit laatste artikel zijn "de ambtenaren van (de 
verweerster) belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van 
de heffing (...) van rechtswege gemachtigd zowel bij de heffingsplichtige als bij derden 
alle boeken, stukken en registers op te vragen die kunnen leiden tot de juiste heffing van 
de heffingsplichtige" en zijn de heffingsplichtige en de derde "die over de gevraagde boe-
ken, stukken of registers beschikt (...) verplicht deze voor te leggen op ieder verzoek van 
deze ambtenaren" die ze kunnen "meenemen tegen afgifte van een ontvangstbewijs".

De paragrafen 3 en 4 van artikel 35nocies van de Oppervlaktewaterwet houden nog an-
dere opsporingsmogelijkheden in.

De verweerster kan, luidens artikel 35decies van de Oppervlaktewaterwet, "overtredin-
gen (...) alsmede feiten die de verschuldigdheid van een heffing of van een administratie-
ve boete aantonen of ertoe bijdragen, [bewijzen] (...) volgens alle door het gemene recht 
toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed".

De verweerster beschikt in de door artikel 35duodecies van de Oppervlaktewaterwet in 
paragraaf 1 opgesomde gevallen, ten slotte, over de mogelijkheid om over te gaan tot een 
heffing van ambtswege, onder meer, wanneer de heffingsplichtige nagelaten heeft "indien 
hij daartoe verplicht is, een aangifte of melding in te dienen binnen de in artikel 35octies, 
§1 en §2, bepaalde termijn" of "in overeenstemming met artikel 35novies, §1, van het de-
creet de gevraagde inlichtingen te verstrekken of de bescheiden voor te leggen binnen de 
vastgestelde termijn".

Uit deze artikelen volgt tevens dat verweerster en haar ambtenaren met een taak van 
openbaar bestuur en meer bepaald met de vestiging en de inning van een met een belas-
ting geapparenteerde bijdrage (in de tekst van de Oppervlaktewaterwet heffing genoemd) 
zijn belast.

De heffing geviseerd in de Oppervlaktewaterwet vormt immers niet de betaling of ver-
goeding van een dienst die door de overheid wordt geleverd als tegenprestatie voor een 
bijzondere dienst die de overheid in het persoonlijk belang van de heffingsplichtigen heeft 
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geleverd, of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan en 
dat in redelijke verhouding moet staan tot het belang van de verstrekte dienst.

Aan de verweerster dringen zich dus de algemene rechtsbeginselen inzake publiek en 
administratief recht en inzake fiscaal recht op.

Zo komt in casu meer bepaald in aanmerking het algemene rechtsbeginsel van de ge-
lijkheid voor de openbare lasten en, voor zoveel als nodig, het algemene rechtsbeginsel 
van de niet-discriminatie en het algemene rechtsbeginsel van de gelijkheid, zoals ver-
woord in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarvan het algemene rechtsbeginsel van 
de gelijkheid voor de openbare lasten en artikel 172 van de Grondwet zelf toepassingen 
van zijn.

Vervolgens, komt in het toepassingsgebied van huidige zaak het algemene rechtsbegin-
sel van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel dat door elke instan-
tie, belast met de uitoefening van een deel van het openbare gezag, in aanmerking dient te 
worden genomen.

Telkens komt daarbij eveneens in aanmerking het algemene rechtsbeginsel van het ver-
bod van toepassing door de rechter van een beslissing, met name een norm, waarbij een 
hogere bepaling wordt geschonden waaronder het algemene rechtsbeginsel van behoorlijk 
bestuur.

Dit algemene rechtsbeginsel vormt een bredere toepassing van de rechtsregel die in ar-
tikel 159 van de Grondwet staat verwoord.

Deze algemene rechtsbeginselen evenals artikel 172 van de Grondwet werden in onder-
havige zaak geschonden doordat het aangevochten arrest, niettegenstaande de hierboven 
opgesomde wetsbepalingen, het verweer van de eiseres dat de wettelijkheid bekritiseerde 
van het beleid van de verweerster erin bestaande in hoofde van sommige heffingsplichti-
gen een heffing te vestigen en in hoofde van de anderen niet naargelang door hen een aan-
gifte werd ingediend of niet, verwierp.

De eiseres beschikt over het vereiste belang om de onwettigheid van dergelijk beleid op 
te werpen omdat het resultaat ervan is dat zij de kost van het voorschieten van de heffin-
gen dient te dragen en het risico van de insolvabiliteit van de heffingsplichtigen draagt.

Dit beleid van vestiging van de heffing in hoofde van alleen diegenen die een aangifte 
doen en van vestiging van de verschuldigde heffing in hoofde van de eiseres met als ge-
volg dat het aan deze laatste toekomt om de heffing te verhalen van de heffingsplichtigen 
die geen aangifte hebben verricht, is onwettig om de volgende redenen.

1.1. Vooreerst is het strijdig met artikel 172 van de Grondwet alsmede met het algeme-
ne rechtsbeginsel dat de gelijkheid voor de openbare lasten poneert.

De heffingsplichtigen ten gevolge van het waterverbruik op de luchthaven van Brussel-
Nationaal en de daarbij gepaard gaande vervuiling en lozing ervan, vormen een zelfde ca-
tegorie waarin een gedooghouding van de verweerster, geen onderscheid vermag te ma-
ken.

De door de verweerster aangenomen houding maakt ten aanzien van heffingsplichtigen 
die geen aangifte verrichten, wel degelijk een gedoogbeleid uit: heffingsplichtigen zijn 
immers luidens artikel 35octies, §1, van de Oppervlaktewaterwet "verplicht voor 15 maart 
van elk heffingsjaar een aangifte bij (de verweerster) in te dienen met de nodige gegevens 
voor de berekening van de vuilvracht" en de verweerster beschikt op grond van de artike-
len 35octies, 35novies, 35decies en 35duodecies van de Oppervlaktewaterwet over alle 
wettelijke middelen om in hoofde van de werkelijke verbruikers en lozers van vervuild 
water de verschuldigde heffingen te vestigen en te innen.

Dergelijk onderscheid louter gesteund op een gedoogbeleid vanwege de verweerster, in 
haar hoedanigheid van persoon gelast met de uitoefening van een deel van de openbare 
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macht, vermag echter niet strijdig te zijn met hogere normen.
Zoals in het eerste onderdeel al aangetoond, is dergelijk gedoogbeleid niet alleen in 

strijd met de draagwijdte van artikel 130, R. 2. (oud) van het E.G.-Verdrag maar heeft het 
ook tot gevolg dat diegene, waarvan het nochtans de wil is van zowel de communautaire 
als de nationale wetgever dat hij bezwaard wordt met een heffing tengevolge van een be-
paalde handeling (in casu het verbruiken van water met de lozing op het grondgebied van 
het Vlaams Gewest van vervuild water tot gevolg), al was het maar op een in de tijd uitge-
stelde wijze of met een verhoogd risico daaraan ontsnapt, met als gevolg een schending 
van artikel 172 van de Grondwet en van het algemene rechtsbeginsel van de gelijkheid 
voor de openbare lasten en van, voor zoveel als nodig, het algemene rechtsbeginsel van de 
gelijkheid en het algemene rechtsbeginsel van de niet-discriminatie, zoals verwoord in de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Inzoverre dit gedoogbeleid haar wettelijke basis zou vinden in de Oppervlaktewaterwet, 
volgens het aangevochten arrest in artikel 35bis, §3, lid 2, ervan, deze wettelijke bepalin-
gen alsdan strijdig zijn met artikel 130, R.2. (oud) van het E.G.-Verdrag, met artikel 172 
van de Grondwet en met het algemene rechtsbeginsel van de gelijkheid voor de openbare 
lasten en, voor zoveel als nodig, met het algemene rechtsbeginsel van de gelijkheid en met 
het algemene rechtsbeginsel van de niet-discriminatie, zoals verwoord in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet.

Deze schendingen uiten zich niet alleen in de categorie van de heffingsplichtigen on-
derling, met name tussen diegenen die een aangifte hebben verricht en diegenen die dat 
niet hebben gedaan, doch ook tussen de heffingsplichtigen die geen aangifte hebben ge-
daan, enerzijds, en de eiseres, anderzijds, die de door de verweerster lastens haar gelegde 
heffing niet alleen moet voorschieten doch eveneens de lasten moet dragen om het op de 
heffingsplichtigen die geen aangifte hebben gedaan te verhalen en ondertussen het solva-
biliteitsrisico van deze heffingsplichtigen moet dragen.

1.2. Vervolgens is dergelijk beleid van de verweerster in strijd met het algemene rechts-
beginsel van het verbod van toepassing door de rechter van een norm, waarbij een hogere 
bepaling wordt geschonden waaronder het rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur.

Zoals in het eerste onderdeel en hierboven sub 1.1. aangegeven, staat het gedoogbeleid 
van de verweerster haaks op hogere communautaire verdragsbepalingen, zoals artikel 130, 
R.2. (oud) van het E.G.-Verdrag en op grondwettelijke normen, zoals artikel 172 van de 
Grondwet, schendt daarom het algemene rechtsbeginsel van de het primaat van bepalin-
gen met rechtstreekse werking van het internationale recht en communautaire recht op be-
palingen van nationaal recht, alsmede het algemene rechtsbeginsel van het verbod van 
toepassing door de rechter van een beslissing, met name een norm, waarbij een hogere be-
paling wordt geschonden waarvan artikel 159 van de Grondwet een toepassing van is.

Inzoverre zou geoordeeld worden dat het gedoogbeleid van de verweerster niet strijdig 
zou zijn met de aangegeven artikelen van het E.G.-Verdrag en de Grondwet, blijft het 
strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel dat, ten aanzien van een met de openbare macht 
beklede openbare instelling zoals de verweerster, moet worden beschouwd als een hogere 
norm.

Het algemene rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur inzonderheid het zorgvuldigheids-
beginsel alsmede artikel 35duodecies van de Oppervlaktewaterwet leggen aan de verweer-
ster, in haar hoedanigheid van instantie die met de uitoefening van een deel van de open-
bare macht is belast en meer bepaald met de inning van lasten (heffingen genoemd), de 
verplichting om, na alle maatregelen geboden door de artikelen 35octies, 35novies, 35de-
cies en 35duodecies van de Oppervlaktewaterwet te hebben aangewend, over te gaan "tot 
een heffing van ambtswege op grond van de gegevens die zij beschikt, in de gevallen 
waarin de heffingplichtige nagelaten heeft" onder meer "een aangifte of een melding in te 
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dienen binnen de in artikel 35octies, §1 en §2, bepaalde termijn" of nog voorzover de door 
de eiseres aan de verweerster meegedeelde informatie onvoldoende zou zijn geweest "in 
overeenstemming met artikel 35novies, §1, van het decreet de gevraagde inlichtingen te 
verstrekken of de bescheiden voor te leggen binnen de vastgestelde termijn".

2. Het gedoogbeleid van de verweerster dat erin bestaat slechts een heffing te vestigen 
in hoofde van de concessiehouder-verbruikers die een aangifte hebben ingediend doch in 
hoofde van de eiseres een heffing te vestigen voor het overige waterverbruik op de lucht-
haven van Brussel-Nationaal en daaruit voortvloeiende lozing door de concessie-houders-
verbruikers die geen aangifte hebben verricht en aldus de eiseres op te zadelen met de uit-
oefening van het regres tegen deze laatste categorie van verbruikers niettegenstaande het 
tussen partijen geen betwist feit was dat de verweerster over alle gegevens beschikte om 
rechtstreeks een heffing te vestigen in hoofde van deze verbruikers, wordt door het aange-
vochten arrest geldig bevonden op grond van de vaststelling dat het "een belangrijk instru-
ment van vereenvoudiging" is en "in overeenstemming is met de meest voorkomende situ-
atie waarbij gefactureerd wordt aan de afnemer, die meestal ook de verbruiker is" zodat 
aldus "vermeden wordt dat voor de inning van de belasting door (de verweerster) moet 
onderzocht worden wie de werkelijke verbruiker van het gefactureerde water is, en zij 
zich op de door de wetgever gewilde vereenvoudiging mag steunen om zich enkel te wen-
den tot diegene aan wie gefactureerd werd, en niet verplicht is onderzoek naar de werke-
lijke verbruikers te doen".

3. Door te beslissen dat de verweerster niet verplicht is zich te wenden tot de werkelijke 
verbruikers  van het  door  de eiseres,  via  haar  waterdistributienetwerk,  geleverd  water, 
schendt het aangevochten arrest artikel 172 van de Grondwet en de artikelen 35octies, §1, 
35novies, 35decies en 35duodecies, §1, 1° en 2°, van de Oppervlaktewaterwet alsmede de 
algemene rechtsbeginselen van gelijkheid voor de openbare lasten en, voor zoveel als no-
dig, van gelijkheid en van niet-discriminatie, zoals verwoord in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, minstens, mocht artikel 35bis, §3, lid 2, van de Oppervlaktewaterwet een 
wettelijke basis uitmaken voor het door verweerster gevoerde gedoogbeleid, schendt het 
aangevochten, door aan artikel 35bis, §3, lid 2, van de Oppervlaktewaterwet een draag-
wijdte te geven strijdig met artikel 130, R.2. (oud) van het E.G.-Verdrag en met artikel 
172 van de Grondwet, artikel 159 van de Grondwet en het algemene rechtsbeginsel van 
het  primaat  van bepalingen met  rechtstreekse werking van het  internationale  recht  en 
communautaire recht op bepalingen van nationaal recht alsmede het algemene rechtsbe-
ginsel van het verbod van toepassing door de rechter van een beslissing, met name een 
norm, waarbij een hogere bepaling wordt geschonden.

Door de houding van de verweerster te beamen die nagelaten heeft de artikelen 35oc-
ties, §1, 35novies en 35decies van de Oppervlaktewaterwet toe te passen evenmin als arti-
kel 35duodecies, §1, 1° en 2°, van de Oppervlaktewaterwet, schendt het aangevochten ar-
rest het algemene rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, inzonderheid de zorgvuldigheids-
plicht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De eiseres legt niet uit waarom de appelrechters artikel 159 van de Grond-

wet hebben geschonden. 
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
2. Artikel 35bis, §3, eerste lid, van de wet van 26 maart 1971 op de bescher-

ming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (Oppervlakte-waterwet), 
zoals gewijzigd door het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1992, bepaalt 
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dat voor de toepassing van dit decreet, als een aan de heffing onderworpen hef-
fingsplichtige wordt beschouwd, elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig 
ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het 
Vlaams Gewest water heeft afgenomen van een openbaar distributienet of op dit 
grondgebied over een eigen waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied 
water heeft geloosd, ongeacht de oorsprong van het water.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat voor de toepassing van dit decreet de 
persoon waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in 
het Vlaams Gewest factureert in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, on-
weerlegbaar vermoed wordt de heffingsplichtige te zijn terzake van het aan hem 
gefactureerde  waterverbruik  afgenomen  van  een  openbare  watervoorzienings-
maatschappij, onverminderd diens verhaal op de werkelijke verbruiker van het 
water.

3. Artikel 130 R van het E.G.-Verdrag, zoals in voege voor de consolidatie te 
Amsterdam op 2 oktober 1997, bepaalt onder 2. dat de Gemeenschap in haar mi-
lieubeleid streeft naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met 
de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Gemeenschap en dat 
haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief han-
delen en op het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen 
te worden bestreden, en op het beginsel dat de vervuiler betaalt.

4. Voormeld artikel 35bis, §3, Oppervlaktewaterwet laat de hoedanigheid van 
heffingsplichtige, die voortvloeit uit de afname van water op het grondgebied 
van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, niet afhangen van de 
omstandigheid dat de afnemer het afgenomen water heeft gebruikt of geloosd, 
noch van de  omstandigheid dat  de  afnemer  een openbare  watervoorzienings-
maatschappij is of niet.

5. Aangezien een aantal doelstellingen en beginselen van artikel 130 R oud 
EG-Verdrag, tegen elkaar moeten worden afgewogen en wegens de ingewikkeld-
heid van de toe te passen criteria, de rechterlijke toetsing noodzakelijk moet be-
perkt blijven tot de vraag, of de wetgever de voorwaarden voor de toepassing 
van artikel 130 R kennelijk verkeerd heeft beoordeeld (Arrest Hof van Justitie, 
14 juli 1998, in de zaak C-341/95, randnummer 35).

6. De interpretatie die het bestreden arrest heeft gegeven, is conform de be-
woordingen van artikel 35bis, §3, Oppervlaktewaterwet en is niet kennelijk in 
strijd met artikel 130 R.2 oud EG-Verdrag. De heffingsregeling heeft het begin-
sel van het verdrag "de vervuiler betaalt" als uitgangspunt, zoals blijkt uit de par-
lementaire  voorbereiding.  De regeling  verwezenlijkt  dit  beginsel  hetzij  recht-
streeks wanneer de heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrecht-
streeks wanneer de onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet de werkelijke 
verbruiker is of zoals hier slechts ten dele de werkelijke verbruiker is, doordat de 
heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke verbruiker, waar-
door deze uiteindelijk de heffing draagt.

7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de interpretatie van het bestreden 
arrest strijdig is met artikel 35bis, §3, Oppervlaktewaterwet en met artikel 130 R 
oud EG-Verdrag, zoals het destijds bestond, faalt het naar recht.
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8. De aangevoerde miskening van het algemeen rechtsbeginsel van het primaat 
van de bepalingen met rechtstreekse werking van het internationaal en commu-
nautair recht en van het algemeen rechtsbeginsel dat het de rechter verboden is 
een norm toe te passen die in strijd is met een hogere norm, is volledig afgeleid 
uit de vergeefs aangevoerde strijdigheid tussen artikel 130 R oud EG-Verdrag, 
zoals het destijds bestond, en artikel 35bis, §3, Oppervlaktewaterwet.

9. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
10. Indien de heffing op de waterverontreiniging wordt gevestigd ten name 

van de onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige, is deze gehouden tot betaling 
van de heffing. De heffingsplichtige kan de heffing echter verhalen op de werke-
lijke verbruiker indien hij zelf niet de werkelijke verbruiker is. De werkelijke 
verbruiker wordt niet vrijgesteld van de heffing wanneer deze heffing niet te zij-
nen laste wordt gevestigd.

De werkelijke verbruiker  die niet  rechtstreeks wordt  belast,  geniet dan ook 
geen voorrecht, zodat het bestreden arrest dat de wettelijkheid van de wijze van 
heffing overeenkomstig artikel  35bis,  §3,  Oppervlaktewaterwet  erkent,  artikel 
172 van de Grondwet niet schendt.

11. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
12. Het onderdeel  legt niet uit waardoor de aangevochten beslissing artikel 

35octies en artikel 35decies Oppervlaktewaterwet schendt.
13. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
14. Uit hetgeen hiervoor onder randnummer 10 is uiteengezet, volgt dat de 

verweerster geen "gedoogbeleid" voert ten aanzien van de verbruiker die geen 
aangifte doet en derhalve niet rechtstreeks wordt belast.

Het onderdeel dat voor het overige geheel ervan uitgaat dat dit wel het geval 
is, mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 oktober 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Lefebvre.

Nr. 500

1° KAMER - 20 oktober 2006

1º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - FACTUUR - INPANDGEVING - 
ENDOSSEMENT - VOORWAARDEN
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2º PAND - SCHULDVORDERING - FACTUUR - ENDOSSEMENT - VOORWAARDEN

1º en 2° De toepassing van de bepaling die voorschrijft dat elke schuldvordering ontstaan  
uit een beroeps-, handels- of burgerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur 
wordt vastgesteld mag worden afgestaan of in pand gegeven worden door endossement 
van deze factuur of van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan, is niet beperkt tot  
facturen over goederen die reeds geleverd of prestaties die reeds volbracht zijn. (Art. 13, 
eerste lid, Wet 25 okt. 1919) 

(B. T. DEXIA BANK BELGIE n.v.,  e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0347.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 25, van titel IV, van boek I, van het Wetboek van Koophandel;
- artikel 13, van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een han-

delszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de 
rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming zegt voor recht dat de verweerders NV Seca, thans 

NV Concophillips Belgium en NV Bestfoods Belgium elk de som van 750.000 BEF die-
nen te betalen aan de NV Bacob, en niet aan de eiseres B.I. op volgende gronden: De eise-
res betwist de regelmatigheid van de facturen die geëndosseerd werden. Zij houdt voor 
(weerom vooral in de conclusies genomen in eerste aanleg) dat een factuur enkel zou kun-
nen worden opgesteld voor reeds verkochte goederen die in de factuur beschreven wor-
den. Terecht betwist de bank deze stelling. Een factuur kan evenzeer slaan op diensten als 
op goederen (Dirix, E. en Ballon G., De factuur, p. 9). Geen enkele bepaling verbiedt een 
factuur op te stellen, of te endosseren, voor goederen en diensten die nog moeten geleverd 
worden. Natuurlijk zal de schuldenaar een vooraf opgestelde factuur maar moeten betalen 
op de contractueel afgesproken datum, maar dat doet niet af aan de geldigheid van de fac-
tuur. Ook dit tweede argument van B.I. kan niet aanvaard worden. Aangezien zowel de 
facturen als het endossement regelmatig zijn en dateren van voor het tijdstip, waarop de 
bank, Seca en Bestfoods moesten weten dat T. noch zijn vennootschap betalingen in ont-
vangst mochten nemen, heeft de bank, recht op de betaling van de geëndosseerde factu-
ren.

Grieven
(...)
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Tweede onderdeel
Artikel 13 van de wet van 25 oktober 1919 bepaalt dat elke schuldvordering ontstaan 

uit een beroeps-, handels- of burgerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur 
wordt vastgesteld mag afgestaan of in pand gegeven worden door endossement van deze 
factuur en dat de factuur moet gedagtekend zijn, de eenzelvigheid van de schuldeiser en 
schuldenaar vermelden, alsmede de prijs van elke levering of prestatie die de schuldvor-
deringen hebben doen ontstaan alsmede het globaal bedrag van de vordering. Deze bepa-
ling is van openbare orde en dient restrictief geïnterpreteerd te worden, en uit de bewoor-
dingen van artikel 13 voormeld volgt dat enkel wettig kan geëndosseerd worden de fac-
tuur waarvan de goederen geleverd zijn of de prestaties volbracht, zodat het bestreden ar-
rest ten onrechte heeft beslist dat de kwestieuze facturen voor goederen of diensten die 
nog moeten geleverd worden wettig konden geëndosseerd worden (schending van de arti-
kelen 6, van het Burgerlijk Wetboek, 13, van de wet van 25 oktober 1919, 25, van titel IV, 
van boek I, van het Wetboek van Koophandel).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
(...) 
Tweede onderdeel
9. Artikel 13, eerste lid, van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in 

pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur alsmede de 
aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het gebruik gedane leverin-
gen, bepaalt dat elke schuldvordering ontstaan uit een beroeps-, handels- of bur-
gerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur wordt vastgesteld, mag 
worden afgestaan of in pand gegeven door endossement van deze factuur of van 
een voor eensluidend verklaard afschrift ervan.

10. Dit artikel is niet beperkt tot facturen over goederen die reeds geleverd zijn 
of prestaties die reeds volbracht zijn.

11. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum 
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 oktober 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Waûters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 501

VERENIGDE KAMERS - 23 oktober 2006
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1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEID - OVERWERK - LOON - NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE - 
HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - DUUR - ARBEID - 
OVERWERK - LOON - NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE - HERSTELPLICHT - VORDERING IN 
RECHTE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

3º MISDRIJF — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEID - OVERWERK - LOON - NIET-
BETALING - SCHADE - HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERJARING - TERMIJN - DUUR

4º LOON — BESCHERMING - MISDRIJF - ARBEID - OVERWERK - NIET-BETALING - SCHADE 
- HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - 
TERMIJN - DUUR

5º ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - ARBEIDSTIJDEN - OVERWERK - 
LOON - NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE - HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - TERMIJN - DUUR

6º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEID - OVERWERK - LOON - 
NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE - HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Wanneer de niet-betaling van het loon voor overwerk een misdrijf  
vormt, kan de werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte  
schade instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het  
loon zelf, en zelfs al vormt de niet-betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan  
de verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde 
zaak in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de  
V.T.Sv. bepaalde voorschriften1. (Art. 26, V.T.Sv.) 

(S. T. POMPES FUNEBRES MICHEL, n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 16 oktober 2003 en 17 

augustus 2004 op verwijzing zijn gewezen door het Arbeidshof te Luik, ten ge-
volge van het arrest van het Hof van 12 oktober 1998.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

1 Zie grotend. gelijkl. concl. O.M. 
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- de artikelen 1319, 1320, 1322, 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 16 oktober 2003 verklaart eisers rechtsvordering, strekkende 

tot betaling van het bedrag van 425.362,72 euro, en van het subsidiair gevorderde bedrag 
van 127.603,42 euro en van het aanvullend subsidiair bedrag van 63.331,98 euro, ver-
jaard, met name op de volgende gronden:

"Op 2 augustus 1991 dagvaardt [de eiser] zijn werkgever voor het eerst, waarbij hij van 
hem een schadevergoeding van 2.015.970 BEF vordert, wat overeenkomt met 19 maan-
den loon, en 42.913 BEF 'loon dat ten onrechte van zijn loon is afgehouden';

Laatstgenoemde post wordt als volgt gemotiveerd:
'Overwegende dat de [eiser], in de loop van zijn tewerkstellingsperiode, betaald werd 

op grond van een salaris, voor een bedrag dat laatst 71.931 BEF bedroeg, verhoogd met 
een maandelijks bedrag van 20.000 BEF voor de door hem gepresteerde wachtdiensten;

Overwegende dat er met die vergoeding geen rekening is gehouden bij de berekening 
van het vakantiegeld en van de eindejaarspremie; dat er op initiatief van de inspectiedienst 
van de sociale wetgeving een rechtsvordering tot regularisatie is ingesteld;

Overwegende dat de [verweerster], van het bedrag dat ten gevolge van die rechtsvorde-
ring betaald diende te worden, 'kassaldo's' en 'voorschotten van klanten' heeft afgehouden 
voor een totaalbedrag van 42.913 BEF, die volgens haar in [eisers] bezit zijn gebleven;

Overwegende dat laatstgenoemde ontkent dat bedrag te hebben behouden; dat de af-
houding niet gerechtvaardigd is; dat de [verweerster] in gebreke is gesteld om dat bedrag 
terug te betalen, wat zij niet gedaan heeft';

Die procedure is niet bespoedigd, onder andere 'wegens [...] de betaling van achterstal-
lige lonen' (syntheseconclusie na cassatie, p. 5)",

en:
"A. Contractuele grondslag voor de rechtsvordering - Verjaring
[De eiser] geeft in zijn hoofdvordering een contractuele grondslag aan zijn rechtsvorde-

ring;
[De verweerster] werpt vervolgens de bij artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet 

voorgeschreven verjaring op, luidens hetwelk 'de rechtsvorderingen die uit de overeen-
komst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na 
het feit waaruit de rechtsvordering is ontstaan, zonder dat laatstgenoemde termijn één jaar 
na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden';

Er moet immers worden vastgesteld dat de rechtsvordering is ingesteld bij dagvaarding 
van 6 oktober 1992, terwijl [de eiser] de arbeidsovereenkomst bij brief van 24 juni 1992, 
dus méér dan een jaar vóór de dagvaarding, beëindigd heeft;

[De eiser] beroept zich tevergeefs op een stuiting of schorsing van de eenjarige verja-
ring door de eerste dagvaarding van 2 augustus 1991. Die eerste dagvaarding heeft im-
mers betrekking op andere vorderingen (vakantiegelden en eindejaarspremies) dan de in 
deze zaak ingestelde vorderingen (achterstallige lonen voor overuren), zoals onbetwist-
baar blijkt uit de omschrijving van de eerste dagvaarding (cf. uiteenzetting van de feiten 
van dit arrest);

In  zijn  syntheseconclusie  na  cassatie  erkent  [de  eiser]  overigens  zelf  dat  de  eerste 
rechtsvordering niet is voortgezet omdat de daarin gevorderde achterstallige lonen zijn 
uitbetaald, wat betekent dat hem alles is uitbetaald wat hij in de eerste dagvaarding wat 
dat betreft gevorderd heeft;
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Indien [de eiser] daar anders over denkt moet daarenboven de vraag gesteld worden 
waarom hij een tweede dagvaarding uitgebracht heeft, terwijl de eerste zaak nog steeds 
hangende was (en is);

De rechtsvordering met een contractuele grondslag is verjaard;
Aangezien de verjaring betrekking heeft op de grond van de zaak en niet op de ontvan-

kelijkheid, is de oorspronkelijke rechtsvordering, in zoverre ze op een contractuele grond-
slag steunt, ontvankelijk maar niet gegrond;

Bijgevolg is het hoger beroep, waarin aan de oorspronkelijke vordering een contractue-
le grondslag gegeven wordt, eveneens niet gegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiser betoogde in de conclusie die hij aan de appelrechters heeft voorgelegd en die 

aan het bestreden arrest van 16 oktober 2003 voorafging:
"De dagvaarding van 2 augustus 1991 spreekt van de 'vertraging bij de regularisatie van 

het loon en van andere pesterijen, zoals het verstrekken van foute inlichtingen aan de be-
lastingadministratie', om uiteindelijk een schadevergoeding van meer dan twee miljoen 
frank te vorderen, onder elk voorbehoud (van verhoging of verlaging in de loop van het 
geding); het lijkt weinig aannemelijk te betogen dat 'die eerste dagvaarding geenszins be-
trekking had op een klacht over achterstallige lonen', tenzij ervan uitgegaan wordt dat 
'loon regulariseren' niet begrepen mag worden als 'achterstallige lonen regulariseren'; de 
tweede dagvaarding, in elk geval, heeft met name uitdrukkelijk betrekking op het niet uit-
betalen van overuren".

Door het voorwerp van de eerste dagvaarding niet met het voorwerp van de tweede 
dagvaarding te vergelijken, en door met name niet te onderzoeken of de eerste dagvaar-
ding, zoals de eiser betoogde, betrekking had op achterstallige lonen, d.w.z. op de uitbeta-
ling van een door de verweerster verschuldigd loon, en, zoals de eiser eveneens betoogde, 
de tweede dagvaarding met name betrekking had op het niet  uitbetalen van overuren, 
d.w.z. de betaling van door de verweerster verschuldigd loon, laat het bestreden arrest van 
16 oktober 2003 die conclusies onbeantwoord en schendt het derhalve artikel 149 van de 
Grondwet.

Tweede onderdeel
De dagvaarding van 2 augustus 1991, bedoeld in het bestreden arrest van 16 oktober 

2003, strekte met name tot betaling van de lonen die door de verweerster verschuldigd 
maar door haar gedeeltelijk onbetaald waren gebleven, en tot herstel van de schade ten ge-
volge van de vertraging bij de regularisatie van het verschuldigde loon en van de vergoe-
ding van de schade uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de partijen we-
gens de aan de verweerster verweten zware fout.

De dagvaarding van 6 oktober 1992 tot inleiding van het geding dat resulteerde in de 
uitspraak van het bestreden arrest van 16 oktober 2003, strekte tot vergoeding van presta-
ties die tijdens overuren waren geleverd, loon dat volgens de eiser onbetaald was geble-
ven.

Het bestreden arrest van 16 oktober 2003, dat beslist dat de dagvaarding van 2 augustus 
1991 betrekking heeft op andere vorderingen (vakantiegelden en eindejaarspremies) dan 
die welke geformuleerd werden in de dagvaarding van 6 oktober 1992 (achterstallige lo-
nen voor overuren), verzuimt vast te stellen dat de dagvaarding van 2 augustus 1991 be-
trekking had op achterstallige lonen en vermeldt dus dat die dagvaarding geen vermelding 
bevat die er wel in voorkomt. Het schendt bijgevolg de bewijskracht van die eerste dag-
vaarding.
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Derde onderdeel
Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt 

dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van 
deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zon-
der dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, 
betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting 
vormt. Artikel 2247 van hetzelfde wetboek bepaalt dat indien de dagvaarding nietig is uit 
hoofde van een gebrek in de vorm, de stuiting voor niet bestaande gehouden wordt.

Het bestreden arrest van 16 oktober 2003 stelt vast dat er geen enkele beslissing is uit-
gesproken over de rechtsvordering die werd ingesteld bij op 2 mei (lees: augustus) 1991 
aan de verweerster betekende dagvaarding.

De dagvaarding van 2 mei (lees: augustus) 1991 en de dagvaarding van 6 oktober 1992 
hebben beide, althans gedeeltelijk, betrekking op de betaling van lonen die de verweer-
ster, volgens de eiser, niet heeft uitbetaald, zodat de verjaring van eisers rechtsvordering 
tot betaling van de onbetaalde lonen bijgevolg door de eerste dagvaarding is gestuit. Bij 
gebrek aan een rechterlijke beslissing die de bij de dagvaarding van 2 mei (lees: augustus) 
1991 ingestelde vordering heeft verworpen, is de stuitende werking van die vordering op 
zijn minst tot 6 oktober 1992, datum van de tweede dagvaarding, blijven voortduren, zo-
dat eisers vordering op die datum, in zoverre ze gegrond was op de arbeidsovereenkomst, 
niet verjaard was.

Het bestreden arrest, dat de dagvaarding van 2 mei (lees : augustus) 1991 de door de ei-
ser aangevoerde verjaringsstuitende werking ontzegt en op die grond beslist dat de bij 
dagvaarding van 6 oktober 1992 ingestelde rechtsvordering verjaard is, schendt bijgevolg 
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de artike-
len 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering, zoals het van toepassing was vóór de wijziging bij de wet van 10 
juni 1998;

- artikelen 772 tot 775 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 16 oktober 2003, dat uitspraak doet over eisers vordering, wel-

ke steunt op een delictuele grondslag, vermeldt, alvorens de heropening van het debat te 
bevelen, dat

"De eiser vervolgens een delictuele grondslag aan zijn rechtsvordering geeft door te 
steunen op het (vermeende) misdrijf van niet-betaling van het loon en een beroep doet op 
een verjaring van vijf jaar krachtens artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek [van Strafvordering];

Echter, al geeft [de eiser] een delictuele grondslag aan zijn rechtsvordering, toch blijft 
hij van [de verweerster] de betaling van het loon voor de (vermeende) overuren vorderen, 
te verhogen met de wettelijke interest krachtens de wet op de loonsbescherming, en de af-
gifte van de overeenstemmende sociale documenten, d.w.z. de nakoming van de contrac-
tuele verbintenissen en niet de vergoeding van de schade die door het aangevoerde mis-
drijf is berokkend. [Eisers] raadsman heeft dit aan het eind van zijn pleidooi nog beves-
tigd, op uitdrukkelijk verzoek van het [arbeids]hof, hetgeen in het proces-verbaal van de 
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terechtzitting is opgetekend. Volgens het Hof van Cassatie kan de rechter de verjaring van 
artikel 26 van de wet van 17 april 1878 [houdende de] Voorafgaande Titel van het Wet-
boek [van Strafvordering] niet toepassen op een rechtsvordering die, ontstaan uit een ar-
beidsovereenkomst, tot uitvoering van contractuele verbintenissen strekt (Cass., 13 juni 
1994, Bull., 1994, 580; Cass., 12 okt. 1998, Bull., 1998, 1024; Cass., 9 sept. 2002, J.T.T., 
2002, 457);

De heropening van het debat moet worden bevolen om de partijen in staat te stellen te-
genspraak te voeren over de gevolgen van de grondslag die eiser aan het voorwerp van 
zijn vordering gegeven heeft".

Het bestreden arrest van 17 augustus 2004, dat uitspraak doet over dezelfde vordering 
na heropening van het debat, verklaart ze ongegrond, met name om de volgende redenen :

"Wat betreft de juridische problematiek die bij het [arbeids]hof aanhangig is gemaakt in 
het kader van dit geschil, heeft het Hof van Cassatie op 13 juni 1994 in een eerste arrest 
beslist dat de vordering die gegrond is op een misdrijf, moet strekken tot herstel van de 
schade en niet tot de gedwongen uitvoering van contractuele verbintenissen (Cass., 13 
juni 1994, J.T.T., 1994, 406);

Bij de analyse van dit arrest besluit professor F. Kefer, uitstekend deskundige terzake: 
'le travailleur qui réclame des arriérés de rémunération sur une base contractuelle et qui 
désire modifier le fondement de sa demande, et donc introduire une action délictuelle dans 
le but de bénéficier du délai quinquennal de prescription, ne peut se contenter de modifier 
le fondement de sa demande; il doit également modifier l'objet de celle-ci et ne plus récla-
mer d'arriérés de rémunération mais bien l'indemnisation du préjudice résultant du non-
paiement de celle-ci'. Zij vervolgt haar betoog met een citaat van professor Clesse, een an-
der vermaard auteur: 'lorsque le salarié n'a pas qualifié sa demande mais que celle-ci fait 
apparaître l'existence d'une infraction - par exemple le non-paiement d'une prime de fin 
d'année -, le juge peut donner à cette action le fondement le plus adéquat et appliquer le 
délai quinquennal de prescription. Cependant, dans cette hypothèse, si le travailleur n'a 
pas lui-même modifié l'objet de sa demande, le juge ne pourra, sans violer le principe dis-
positif, octroyer au travailleur la réparation de son préjudice' (F. Kefer, 'La prescription de 
l'action délictuelle en droit du travail après la loi du 10 juin 1998', Rev.dr. soc., 1999, 245-
246, en de daarin vermelde verwijzingen);

Beide auteurs bevestigen hun analyse in hun gezamenlijk artikel 'La prescription ex-
tinctive en droit du travail' (J. T. T., 2001, 204);

Op 2 april 2001 heeft het Hof van Cassatie nog beslist dat, indien de werknemer niet de 
vergoeding van zijn schade maar de uitvoering van een contractuele prestatie vordert, het 
arbeidshof de verjaringsregels miskent indien het artikel 26 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering toepast in plaats van artikel 15 van de wet van 3 juli 
1978 (Cass., 2 april 2001, J.T.T., 2001, 477).

Die  rechtspraak  wordt  gevolgd  door  de  bodemgerechten  en  met  name  door  dit 
[arbeids]hof (Arbeidshof Luik, 19 maart 2001, J.T.T., 2002, 98; Arbeidshof Luik, 18 juni 
2001, A.R. nr. 28.496/99, niet gepubliceerd).

In een nog recenter arrest heeft het Hof van Cassatie zijn rechtspraak bevestigd volgens 
welke de rechter de verjaring, bedoeld in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, niet mag toepassen op een rechtsvordering die, ontstaan uit 
de arbeidsovereenkomst, tot uitvoering van contractuele verbintenissen strekt (Cass., 9 
september 2002, J.T.T. , 2002, 457) .

Op basis van de voormelde argumentatie die door dit [arbeids]hof overgenomen wordt, 
is het hoger beroep, in zoverre de oorspronkelijke rechtsvordering op een culpoze grond-
slag steunt, niet gegrond".
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Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de rechters in de zaken die aan 

hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak mogen doen bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking, verbiedt de rechter om zijn beslissing te motiveren door aan 
één of meerdere rechterlijke beslissingen, die in andere zaken door andere gerechten of 
door hemzelf zijn gewezen, een algemene draagwijdte te verlenen, zonder de redenen op 
te geven waarom het uitspraak doet met overname van de in die beslissingen vermelde ar-
gumentatie.

Door te verwijzen naar de argumentatie die vervat is in arresten die in andere zaken zijn 
uitgesproken door het Hof van Cassatie en door het Arbeidshof te Luik, en door alleen te 
vermelden dat "die argumentatie door dit [arbeids]hof overgenomen wordt", zonder de re-
denen op te geven waarom het die argumentatie overneemt, verleent het bestreden arrest 
van 17 augustus 2004 aan die argumentatie, en derhalve aan de rechterlijke beslissingen 
waarin deze vervat is, een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt het bij-
gevolg artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering, zoals het van kracht was op de datum van de dagvaarding van 6 
oktober 1992, bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, door 
verloop van vijf jaren verjaart, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, 
zonder echter te kunnen verjaren vóór de strafvordering. Behoudens het ongrondwettelijk 
karakter van die bepaling, in zoverre ze de verjaringstermijn tot vijf in plaats van dertig 
jaar beperkte, moet deze toegepast worden wanneer de toepassing ervan door de werkne-
mer uitdrukkelijk aangevoerd wordt wegens het wederrechtelijk karakter van de niet-beta-
ling van lonen die bepaald zijn in een bij koninklijk besluit verbindend verklaarde collec-
tieve arbeidsovereenkomst.

De eiser heeft inderdaad verklaard dat hij zijn rechtsvordering met name grondt op het 
misdrijf van de niet-betaling van lonen die bepaald zijn in een bij koninklijk besluit ver-
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en heeft zich uitdrukkelijk beroepen 
op de toepassing van de vijfjarige verjaring, ingevoerd bij artikel 26 van de wet van 17 
april 1878. De bestreden arresten, en op zijn minst het tweede, waarin beslist wordt dat de 
rechtsvordering verjaard is alleen op grond van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten, schenden bijgevolg de in het middel opgegeven wet-
telijke bepalingen.

Derde onderdeel
Een vordering met een geldsom als voorwerp, kan op meerdere verschillende rechtsre-

gels gegrond zijn. Een vordering die ertoe strekt een bedrag te verkrijgen dat overeen-
stemt met een contractueel verschuldigd maar niet uitbetaald loon en waarvan de niet-be-
taling een misdrijf vormt, kan gegrond zijn hetzij op de schending, door de werkgever, 
van de arbeidsovereenkomst, en in dat geval heeft ze een contractuele grondslag, hetzij op 
het bestaan van schade die berokkend werd door het aldus door de werkgever gepleegde 
misdrijf, en in dat geval heeft ze een culpoze grondslag, met name de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

De eiser heeft in zijn regelmatig aan de appelrechters voorgelegde conclusie betoogd 
dat zijn rechtsvordering met name gegrond was op het wederrechtelijk karakter van de 
niet-betaling van het door de verweerster verschuldigde loon, dat die rechtsvordering dus 
tot herstel van de door dat misdrijf berokkende schade strekte en dat zijn vordering daar-
om onderworpen was aan de verjaringstermijn van (minstens) vijf jaar, ingevoerd bij arti-
kel 26 van de wet van 17 april 1878.
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Het eerste bestreden arrest stelt vast dat het voorwerp van de rechtsvordering bestond in 
de betaling van de door de eiser van de verweerster gevorderde bedragen.

Het tweede bestreden arrest, waarin beslist wordt dat de rechtsvordering van de eiser, 
waaraan hij met name een delictuele grondslag verleent, uitsluitend betrekking heeft op de 
betaling van lonen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en 
dat om die reden de toepassing van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 weigert, 
schendt bijgevolg die wetsbepaling en schendt daarenboven de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het tweede bestreden arrest, dat daarenboven beslist dat het onderzoek van het voor-
werp van de vordering vreemd is aan de door het eerste bestreden arrest bevolen herope-
ning van het debat, terwijl dat voorwerp, dat na dit arrest niet is gewijzigd, nog steeds be-
trekking had op de betaling van de door de eiser van de verweerster gevorderde bedragen, 
schendt daarenboven de artikelen 772 tot 775 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De beslissing van het bestreden arrest van 17 augustus 2004, dat door het 

tweede onderdeel van het tweede middel bekritiseerd wordt, is niet verenigbaar 
met het verwijzingsarrest van 12 oktober 1998.

Dit onderdeel heeft dezelfde draagwijdte als dat welk door voornoemd arrest is 
aangenomen.

Het cassatieberoep moet bijgevolg worden onderzocht door de verenigde ka-
mers van het Hof.

Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het bestreden arrest van 16 oktober 2003 herhaalt het voorwerp en de rede-

nen van de eerste dagvaarding die, op verzoek van de eiser, op 2 augustus 1991 
aan de verweerster is gegeven, stelt vast dat de daarin gevorderde achterstallige 
lonen "zijn uitbetaald" en beslist vervolgens dat "die eerste dagvaarding betrek-
king h[ad] op andere vorderingen (vakantiegelden en eindejaarspremies) dan de 
vorderingen van deze zaak (achterstallige lonen voor overuren)".

Door die vermeldingen antwoordt het bestreden arrest van 16 oktober 2003 op 
de in dit onderdeel weergegeven conclusie van de eiser.

3. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Op de door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het de wettelijke bepalingen niet aanwijst 
die, gesteld dat dit onderdeel gegrond is, geschonden zijn:

4. Om te voldoen aan de voorschriften van artikel 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek, moet een cassatiemiddel, voor elke afzonderlijke grief die daarin ver-
meld wordt, de wettelijke bepalingen aanwijzen waarvan het de schending aan-
voert.

5. Het onderdeel voert de miskenning van de bewijskracht van een akte aan, 
maar vermeldt geen enkele wettelijke bepaling die, gesteld dat die grief gegrond 
is, zou zijn geschonden.
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6. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Derde onderdeel
7. Hoewel, krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, de dagvaarding 

voor het gerecht de verjaring stuit voor de vordering die ze inleidt en voor de 
vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn, strekt die uitwerking zich niet uit 
tot andere vorderingen.

8. Het bestreden arrest van 16 oktober 2003 stelt vast, zonder rechtsgeldig be-
kritiseerd te worden, dat de vordering die is ingeleid bij de dagvaarding van 2 au-
gustus 1991 en die welke is ingeleid bij de dagvaarding van 6 oktober 1992, niet 
hetzelfde voorwerp hebben, en dat de eiser de tweede vordering bij een andere 
dagvaarding heeft ingesteld terwijl de eerste nog steeds hangende was.

9. Op die grond verantwoordt het bestreden arrest van 16 oktober 2003 zijn be-
slissing naar recht dat de eerste dagvaarding de verjaring van de bij de tweede 
dagvaarding ingestelde vordering niet heeft kunnen stuiten.

10. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Tweede onderdeel
11. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Vooraf-

gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals het op het geschil van 
toepassing is,  verjaart  de burgerlijke rechtsvordering volgend uit  een misdrijf 
door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is ge-
pleegd, zonder echter te kunnen verjaren vóór de strafvordering.

Die  bepaling is  van toepassing  op elke  vordering  die  tot  een  veroordeling 
strekt welke gegrond is op feiten waaruit het bestaan van een misdrijf blijkt, zelfs 
al vormen die feiten tevens een tekortkoming van de contractuele verbintenissen 
van de verweerder en bestaat de gevorderde zaak in de uitvoering van die verbin-
tenissen.

12. Uit het bestreden arrest van 16 oktober 2003 blijkt dat de rechtsvordering 
van eiser strekte tot veroordeling van de verweerster tot betaling van "achterstal-
lige  lonen  voor  overuren"  en  dat  de  eiser  "een delictuele  grondslag aan  zijn 
rechtsvordering [heeft gegeven] door te steunen op het (vermeende) misdrijf van 
niet-betaling van het loon" en zich heeft beroepen op de verjaringstermijn van 
vijf jaar, bedoeld in artikel 26 van de wet van 17 april 1878.

13. Het bestreden arrest van 17 augustus 2004, dat weigert de verjaring van de 
vordering te onderzoeken in het licht van voormeld artikel 26, op grond dat de 
eiser volhardt in het "vorderen [...] [van] de nakoming van de contractuele ver-
bintenissen en niet [van] de vergoeding van de schade die door het aangevoerde 
misdrijf is berokkend", schendt die wetsbepaling. 

14. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De overige grieven
15. Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige punten van het tweede 

onderdeel of van de andere onderdelen van het middel, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie.
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Dictum
Het Hof,
Uitspraak doende in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest van 17 augustus 2004 en dat van 16 oktober 

2003, in zoverre het uitspraak doet over de verjaring van artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-
vordering.

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

nietigde arrest;
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en 

laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen, dat zich zal 

schikken naar de beslissing van het Hof met betrekking tot het rechtspunt dat 
door dit Hof is berecht bij het onderzoek van het tweede onderdeel van het twee-
de middel.

23 oktober 2006 – Verenigde kamers –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck –  Grotendeels gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, 
eerste advocaat-generaal  – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 502

3° KAMER - 23 oktober 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- WETTIGHEID VAN DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN - HOVEN EN RECHTBANKEN - TOEZICHT

2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - ALGEMENE 
OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - VREEMDELINGEN - REGULARISATIEAANVRAAG - WET 22 
DEC. 1999 - VERBOD VAN ELKE MAATREGEL TOT VERWIJDERING - STEUNVERLENING - OMVANG

3º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - REGULARISATIEAANVRAAG - WET 22 
DEC. 1999 - VERBOD OP ELKE MAATREGEL TOT VERWIJDERING - STEUNVERLENING - OMVANG

4º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - ALGEMENE 
OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - GELDSOM

1º  Artikel  159,  Gw.,  luidens  hetwelk  de  hoven  en  rechtbanken  de  besluiten  en  
verordeningen  alleen  toepassen  in  zover  zij  met  de  wetten  overeenstemmen,  is  in  
algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid tussen de erin bedoelde  
administratieve handelingen; die bepaling is ook toepasselijk op de niet verordenende 
beslissingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, zelfs al zijn deze van 
individuele aard1. (Art. 159, gecoörd. Gw. [1994])

1Cass., 24 nov. 1988, AR 8242, nr 180, en noot 1, p. 365; 22 maart 1993, AR 9512, nr 154, met 
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr 154, inz. nr 14 van de concl.; 9 jan. 1997, AR C.96.0066.F, 
nr 20; 2 dec. 2000, AR C.98.0460.N, nr 646; zie Cass., 10 juni 1996, AR S.95.0114.F, nr 227, met 
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr 227, inz. nr 6 van de concl.
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2º  en  3°  De  vreemdeling  die  een  regularisatieaanvraag  op  grond van de  wet  van  22  
december 1999 indient, mag krachtens de wet op het grondgebied van het Koninkrijk  
verblijven; wat de hem te verlenen steun betreft, kan hij, zolang over zijn aanvraag niet is  
beslist, dus niet beschouwd worden als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de  
zin van artikel 57, §2, O.C.M.W.-wet2. (Art. 191, gecoörd Gw. [1994]; Artt. 1 en 57, §1 en 
2, eerste lid, O.C.M.W.-wet; Artt. 2 en 14, Wet 22 dec. 1999)

4º  Maatschappelijke  dienstverlening  kan  in  geldelijke  steun  bestaan.  (Art.  57,  §1, 
O.C.M.W.-wet)

(L. T. O.CM.W. Elsene)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0042.F)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 januari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vijf middelen aan, waarvan het eerste, het derde en het vierde 

gesteld zijn als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn;
- artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 5 en 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie 

van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondge-
bied van het Rijk;

- de artikelen 14 en 17 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad 
van State;

- de artikelen 23, 149 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eiseres op 20 januari 2000 een aanvraag tot regularisatie 

heeft ingediend op grond van de wet van 22 december 1999, dat de minister van Binnen-
landse Zaken op 15 maart 2002 beslist heeft haar het voordeel van de voormelde wet te 
weigeren, dat die beslissing haar werd betekend op 10 juni 2002, samen met een bevel om 
het grondgebied te verlaten, dat die beslissingen de verweerder ertoe hebben aangezet om 
de aan de eiseres verstrekte maatschappelijke dienstverlening stop te zetten en dat laatst-
genoemde, voor de arbeidsgerechten, zich op het onwettig karakter van die beslissingen 
heeft beroepen, en beslist vervolgens dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om, nog 
maar incidenteel, uitspraak te doen over de wettigheid van een beslissing van de minister 
van Buitenlandse Zaken en bevestigt bijgevolg verweerders beslissingen van 11 februari 
en 18 maart 2003, waarbij deze weigert aan de eiseres enige geldelijke maatschappelijke 

2 Zie Cass., 7 juni 2004, volt. terechtz., AR S.03.0008.N, nr 307, met concl. adv.-gen. DE RAEVE; art. 
57, §2, eerste lid, O.C.M.W.-wet, in zijn versie na de wet van 16 juli 1996.
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dienstverlening te verlenen, alsook een schuld van 1.679,45 euro ten aanzien van de maat-
schappij Sibelgaz ten laste te nemen, op grond van alle redenen die vermeld worden in dat 
arrest en in de proceshandelingen waarnaar het verwijst, en die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en in het bijzonder, onder de titel "Toepassing van artikel 159 
van de Grondwet", op de volgende gronden:

"Wat betreft dit welbepaalde punt, sluit het [arbeids]hof zich volledig aan bij de ge-
dachtegang van de eerste rechter, bij de argumenten van de geïntimeerden, inzonderheid 
van de Belgische Staat (zowel van de dienst voor Maatschappelijke Integratie als van Bin-
nenlandse Zaken [...]), en ten slotte bij het advies van het openbaar ministerie [...]. Het 
neemt alle argumenten van die geschreven processtukken over;

De arbeidsgerechten zijn immers niet bevoegd om, zelfs maar incidenteel, uitspraak te 
doen over de wettigheid van een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken, aan-
gezien dergelijk toezicht tot de uitsluitende volstrekte bevoegdheid van de Raad van State 
behoort;

Zoals de Arbeidsrechtbank te Brussel erop wees :
'Indien de arbeidsrechtbank uitspraak deed over de wettigheid van de beslissing van 15 

maart 2002 en die beslissing "terzijde zou laten", zoals de eiseres wenst, dan zou dit daar-
enboven tot gevolg hebben (een op zijn minst eigenaardig gevolg, dat op de terechtzitting 
door de eiseres echter zelf werd verwoord) dat zij opnieuw als eiseres tot verblijfsregulari-
satie beschouwd zou moeten worden, wat de minister van Binnenlandse Zaken zou ver-
plichten om een nieuwe beslissing over die vordering te nemen, en wel ingevolge een 
vonnis van de arbeidsrechtbank!

Bij de verdeling van de bevoegdheden van de Staat zou zoiets tot een ronduit revolutio-
naire chaos aanleiding geven, met als gevolg dat elke overheid incidenteel kennis zou ne-
men van de beslissingen van de andere overheden, met de vernietiging van de Staat zelf 
tot gevolg".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel  23,  eerste lid,  van de Grondwet,  heeft  eenieder het recht om een 

menswaardig leven te leiden; volgens het tweede lid van dit artikel waarborgt de wet, re-
kening houdend met de overeenkomstige plichten, daartoe de economische, sociale en 
culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepaalt; artikel 23, der-
de lid, vermeldt het recht op sociale bijstand uitdrukkelijk als één van de sociale rechten.

Artikel 1, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976 heeft tot doel eenieder in de mogelijk-
heid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; het 
tweede lid van datzelfde artikel gelast de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
dit doel te verwezenlijken. Artikel 57, §1, van dezelfde wet legt het recht op maatschappe-
lijk welzijn onder elke vorm, dus ook materieel, vast.

Bij uitzondering beperkt artikel 57, §2, de taak van de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn tot het verlenen van dringende medische hulp aan vreemdelingen die ille-
gaal in het Rijk verblijven.

Artikel 2 van de wet van 22 december 1999 somt de categorieën op van vreemdelingen 
die daadwerkelijk in België verbleven op 1 oktober 1999 en aldus een aanvraag tot regula-
risatie van verblijf kunnen indienen.

Artikel 14 van die wet bepaalt dat, behalve voor maatregelen tot verwijdering die ge-
motiveerd zijn door de openbare orde of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag 
kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de wet, er niet fei-
telijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de 
dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12. De 
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wetgever, die een nuttig gevolg heeft willen geven aan de mogelijkheid die hij bepaalde 
categorieën van vreemdelingen bood om hun verblijf te regulariseren, heeft aldus, onder 
voorbehoud van de door hem bepaalde uitzonderingen, verboden om tijdens het onder-
zoek van de aanvraag enige verwijderingsmaatregel uit te voeren die de situatie van die 
vreemdelingen, in andere omstandigheden, zou verantwoorden.

De vreemdeling die een aanvraag tot regularisatie indient, wordt door de wet aldus ge-
machtigd om, als oplossing voor moeilijkheden met betrekking tot het beleid inzake toe-
gang  tot  het  grondgebied,  verblijf,  vestiging en verwijdering van  vreemdelingen,  zijn 
nochtans illegaal verblijf op het grondgebied van het Rijk te verlengen zolang de minister 
niet overeenkomstig de wet een beslissing genomen heeft om hem van het voordeel van 
de wet uit te sluiten of om hem van het grondgebied te verwijderen, zodat hem intussen 
het voordeel van de maatschappelijke dienstverlening op grond van artikel 57, §2, eerste 
lid, van de wet van 8 juli 1976, niet kan worden geweigerd.

Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeen-
stemmen. Dit is een algemene bepaling, ze maakt geen enkel onderscheid tussen de daarin 
bedoelde handelingen; ze is ook toepasselijk op de zelfs niet verordenende beslissingen 
van het bestuur en op de individuele administratieve handelingen; ze verplicht de hoven 
en de rechtbanken om op die handelingen zowel een intern als een extern wettigheidstoe-
zicht uit te oefenen. Het beroep tot schorsing, zelfs in geval van uiterst dringende noodza-
kelijkheid, of tot nietigverklaring die de vreemdeling op grond van de artikelen 14 en 17 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan instellen bij de Raad van State, 
doen geen afbreuk aan de bevoegdheid die de hoven en rechtbanken uit artikel 159 van de 
Grondwet halen.

Hieruit volgt dat een negatieve beslissing over de aanvraag van de vreemdeling, ge-
grond op de wet van 22 december 1999, de vreemdeling het voordeel van artikel 14 van 
die wet slechts ontzegt in zoverre die beslissing overeenkomstig de wet is genomen en dat 
de arbeidsgerechten, om te beslissen of een vreemdeling binnen het toepassingsgebied van 
artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 valt en bijgevolg het voordeel van elke maat-
schappelijke dienstverlening, met uitzondering van medische hulp, geweigerd moet wor-
den, de wettigheid moeten nagaan van de beslissing waarbij de toepassing van de wet van 
22  december  1999 geweigerd  wordt,  en van  het  daaruit  voortvloeiende  bevel  om het 
grondgebied te verlaten.

Het arrest, dat beslist dat de arbeidsgerechten niet "bevoegd zijn om, nog maar inciden-
teel, uitspraak te doen over de wettigheid van een beslissing van de minister van Binnen-
landse Zaken", schendt bijgevolg de bepalingen die de respectieve bevoegdheid van de 
rechtbanken van de rechterlijke orde, en inzonderheid van de arbeidsrechtbanken en van 
de Raad van State, regelen (schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 580, 8°, d), 
van het Gerechtelijk Wetboek, 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State) en schendt, door de eiseres het voordeel van de gevorderde geldelijke maatschappe-
lijke dienstverlening te weigeren, derhalve de artikelen 23 van de Grondwet, 1, 57, §1, 
van de wet van 8 juli 1976, 2, 5 en 14 van de wet van 22 december 1999, die de vreemde-
ling, die de regularisatie aanvraagt, het recht op maatschappelijke dienstverlening in al 
haar vormen toekent, zolang geen wettelijke beslissing genomen werd over zijn aanvraag 
tot regularisatie, alsook artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, dat bij ontstentenis van 
die wettelijke beslissing niet kan worden toegepast.

Tweede onderdeel
In zijn advies aan het arbeidshof concludeert het openbaar ministerie dat de arbeidsge-

rechten, krachtens artikel 159 van de Grondwet, geen rekening mogen houden met de be-
slissing van de minister van Binnenlandse Zaken die aan de eiseres het voordeel van de 
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wet van 22 december 1999 weigert en haar beveelt het grondgebied te verlaten, indien die 
beslissing niet conform de wet is. Het openbaar ministerie voert aan dat de rechtbanken 
zich met dit wettigheidstoezicht niet in de plaats van de Raad van State stellen en dat de 
beroepen tot schorsing en tot nietigverklaring geen afbreuk doen aan de bevoegdheid die 
voormeld artikel 159 van de Grondwet aan de hoven en aan de rechtbanken toekent. Het 
verzoekt het arbeidshof bijgevolg om de interne en externe wettigheid van de beslissing 
van de minister van Binnenlandse Zaken na te gaan.

Het arrest beslist dat de arbeidsgerechten geen enkele bevoegdheid hebben om, nog 
maar incidenteel, uitspraak te doen over de wettigheid van een beslissing van de minister 
van Binnenlandse Zaken over het verblijf van vreemdelingen, door zich zowel aan te slui-
ten bij de redenen van het advies van het openbaar ministerie, dat de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten terzake erkent, als bij het beroepen vonnis en bij de proceshandelingen 
van de verweerder en van de Belgische Staat, die deze bevoegdheid daarentegen ontken-
nen. Het arrest neemt aldus strijdige redenen over met betrekking tot de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten om een wettigheidstoezicht over de ministeriële beslissing uit te oefe-
nen, wat gelijkstaat met een gebrek aan motivering. Het schendt bijgevolg artikel 149 van 
de Grondwet.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 2, 5 en 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie 

van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondge-
bied van het Rijk;

- artikel 23 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eiseres op 20 januari 2000 een aanvraag tot regularisatie 

heeft ingediend op grond van de wet van 22 december 1999, dat de minister van Binnen-
landse Zaken op 15 maart 2002 beslist heeft haar het voordeel van de voormelde wet te 
weigeren, dat die beslissing haar werd betekend op 10 juni 2002, samen met een bevel om 
het grondgebied te verlaten, dat die beslissingen de verweerder ertoe hebben aangezet om 
de aan de eiseres verstrekte maatschappelijke dienstverlening stop te zetten en dat laatst-
genoemde, voor de arbeidsgerechten, zich op het onwettig karakter van die beslissingen 
heeft beroepen, en bevestigt vervolgens het beroepen vonnis waarbij, met bevestiging van 
verweerders beslissingen van 11 februari en 18 maart 2003, geweigerd wordt de eiseres 
het voordeel van elke geldelijke maatschappelijke dienstverlening toe te kennen en een 
schuld van 1.679,45 euro ten aanzien van de maatschappij Sibelgaz ten laste te nemen, om 
alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder, 
onder de titel "Toepassing van artikel 159 van de Grondwet", op de volgende gronden :

"Het [arbeidshof] oordeelt dat, zelfs al zou het de ministeriële beslissing van 15 maart 
2002 terzijde moeten laten -  quod non -,  en [de eiseres] geacht zou worden zich nog 
steeds in de fase van aanvraag tot regularisatie te bevinden, zij daarom nog geen aan-
spraak kan maken op geldelijke maatschappelijke dienstverlening;

Immers, hoewel er op grond van artikel 14 van de wet van 22 december 1999 reeds be-
slissingen zijn genomen om maatschappelijke dienstverlening te verstrekken zolang de 
procedure tot regularisatie nog lopende was [...], hebben het Arbitragehof en vele feiten-
rechters geweigerd om uit die bepaling enig recht op maatschappelijke dienstverlening ten 
laste van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn af te leiden;

Voor het overige heeft het [arbeids]hof, wat dat betreft, in twee arresten van 18 en 25 
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september 2003 drie prejudiciële vragen aan het Arbitragehof gesteld. Het Arbitragehof 
heeft in een arrest van 21 december 2004 (nr. 204/2004) op de prejudiciële vragen geant-
woord door zijn arresten van 30 oktober 2001 en 17 januari 2002 te bevestigen. Het [Arbi-
trage]hof heeft bevestigd dat artikel 14 van de wet van 22 december 1999 niet in de weg 
staat aan de toepassing van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 tijdens de regularisa-
tieprocedure. Het was in elk geval niet noodzakelijk om het arrest van het Arbitragehof af 
te wachten aangezien de procedure tot verblijfsregularisatie, in dat geval, met de negatie-
ve beslissing van 15 maart 2002 beëindigd was".

Grieven
Krachtens artikel 23,  eerste  lid,  van de Grondwet,  heeft  eenieder  het  recht  om een 

menswaardig leven te leiden; volgens het tweede lid van dit artikel waarborgt de wet, re-
kening houdend met de overeenkomstige plichten, daartoe de economische, sociale en 
culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepaalt; artikel 23, der-
de lid, vermeldt het recht op sociale bijstand uitdrukkelijk als één van de sociale rechten.

Artikel 1, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976 heeft tot doel eenieder in de mogelijk-
heid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; het 
tweede lid van datzelfde artikel gelast de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
dit doel te verwezenlijken. Artikel 57, §1, van dezelfde wet legt het recht op maatschappe-
lijk welzijn onder elke vorm, dus ook materieel, vast.

Bij uitzondering beperkt artikel 57, §2, de taak van de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn tot het verlenen van dringende medische hulp aan vreemdelingen die ille-
gaal in het Rijk verblijven.

Artikel 2 van de wet van 22 december 1999 somt de categorieën op van vreemdelingen 
die daadwerkelijk in België verbleven op 1 oktober 1999 en aldus een aanvraag tot regula-
risatie van verblijf kunnen indienen.

Artikel 14 van die wet bepaalt dat, behalve voor maatregelen tot verwijdering die ge-
motiveerd zijn door de openbare orde of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag 
kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de wet, er niet fei-
telijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de 
dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12. De 
wetgever, die een nuttig gevolg heeft willen geven aan de mogelijkheid die hij bepaalde 
categorieën van vreemdelingen bood om hun verblijf te regulariseren, heeft aldus, onder 
voorbehoud van de door hem bepaalde uitzonderingen, verboden om tijdens het onder-
zoek van de aanvraag enige verwijderingsmaatregel uit te voeren die de situatie van die 
vreemdelingen, in andere omstandigheden, zou verantwoorden.

De vreemdeling die een aanvraag tot regularisatie indient, wordt door de wet aldus ge-
machtigd om, als oplossing voor moeilijkheden met betrekking tot het beleid inzake toe-
gang  tot  het  grondgebied,  verblijf,  vestiging en verwijdering van  vreemdelingen,  zijn 
nochtans illegaal verblijf op het grondgebied van het Rijk te verlengen zolang de minister 
niet overeenkomstig de wet een beslissing genomen heeft om hem van het voordeel van 
de wet uit te sluiten of om hem van het grondgebied te verwijderen, zodat hem intussen 
het voordeel van de maatschappelijke dienstverlening op grond van artikel 57, §2, eerste 
lid, van de wet van 8 juli 1976, niet kan worden geweigerd.

In zoverre het arrest beslist dat, zelfs al zouden de ministeriële beslissingen wegens on-
wettigheid terzijde moeten worden gelaten en de eiseres bijgevolg nog steeds beschouwd 
zou moeten worden als een vreemdeling die de regularisatie van haar verblijf aanvraagt 
op grond van de wet van 22 december 1999, zij daarom nog geen aanspraak kan maken 
op geldelijke maatschappelijke dienstverlening, schendt het de artikelen 23 van de Grond-
wet, 1, 57, §1 en 2, van de wet van 8 juli 1976, 2, 5 en 14 van de wet van 22 december 
1999, die de vreemdeling, die de regularisatie aanvraagt, het recht op maatschappelijke 
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dienstverlening in al haar vormen toekennen zolang er over die aanvraag geen wettelijke 
beslissing is genomen, alsook artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, dat pas toegepast 
kan worden nadat die beslissing is genomen.

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3, 24.1, 26 en 27 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aan-

genomen te New York op 20 november 1989, en goedgekeurd bij de wet van 25 novem-
ber 1991;

- de artikelen 1 en 57, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn;

- artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de subsidiaire vordering die de eiseres, in haar hoedanigheid van 

wettelijk vertegenwoordigster van haar drie kinderen, had ingesteld teneinde de verweer-
der te doen veroordelen om haar vanaf 1 februari 2003 het voordeel van geldelijke dienst-
verlening toe te kennen teneinde in alle specifieke noden van die kinderen te voorzien 
(huisvesting, voeding, hygiëne, onderwijs en geneeskundige verzorging) en de energie-
schuld van 1.679,45 euro ten laste te nemen, die volgens haar betaald diende te worden 
om haar kinderen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden, op grond van alle re-
denen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid, onder de ti-
tel "Het Verdrag van New York inzake de rechten van het kind", op de volgende gronden 
:

"Het Arbitragehof heeft in zijn arrest van 22 juli 2003 geoordeeld dat de doelstellingen 
opgesomd in het Verdrag inzake de rechten van het kind (artikelen 2, 3, 24.1, 26 et 27), 
die uitsluitend betrekking hebben op de kinderen, verzoend dienden te worden met de 
doelstelling die erin bestaat volwassenen die illegaal op het grondgebied verblijven, niet 
ertoe aan te zetten er te blijven (considerans B. 7. 6);

Daarom heeft het Arbitragehof beslist dat dienstverlening in natura kon worden ver-
strekt, binnen de grenzen van de eigen noden van het kind en onder drie welbepaalde 
voorwaarden, te weten :

- de bevoegde overheden moeten hebben vastgesteld dat de ouders hun onderhouds-
plicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen;

- het moet vaststaan dat de aanvraag betrekking heeft op onontbeerlijke uitgaven voor 
de  ontwikkeling  van het  kind  ten voordele  van wie  die  dienstverlening wordt  aange-
vraagd;

- het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet zich ervan vergewissen dat 
de dienstverlening uitsluitend zal dienen om die uitgaven te dekken (considerans B. 7. 7);

De wetgever heeft zich op dit arrest van het Arbitragehof geïnspireerd en heeft de in-
houd ervan opgenomen in artikel 483 van de programmawet van 22 december 2003, dat 
artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 door de volgende tekst vervangt :

'In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot :

1° het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die 
illegaal in het Rijk verblijft;

2° het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhouds-
plicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreem-
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deling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.
In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële 

hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt 
in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald 
door de Koning';

De tekst van die wet, die op 10 januari 2004 van kracht is geworden, is uitgevoerd bij 
koninklijk besluit van 24 juni 2004. Artikel 3 van dat koninklijk besluit definieert de ta-
ken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als volgt :

'Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gaat op basis van een sociaal on-
derzoek na of alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Inzonderheid gaat het na of:

- het kind jonger is dan 18 jaar;
- het kind en zijn ouders illegaal op het grondgebied verblijven;
- de vereiste verwantschapsband bestaat;
- het kind behoeftig is;
- de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn hun onderhouds-

plicht na te komen';
Dit koninklijk besluit maakt het voorwerp uit van een ministeriële omzendbrief van 16 

augustus 2004 uitgaande van de federale overheidsdienst voor Maatschappelijke Integra-
tie;

Uit die nieuwe bepalingen volgt dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
vanaf 10 januari 2004 niet meer bevoegd zijn om maatschappelijke dienstverlening te ver-
strekken aan de kinderen van vreemdelingen die illegaal in België verblijven. Dergelijke 
dienstverlening wordt voortaan uitsluitend in de federale opvangcentra verstrekt en kan 
slechts in materiële hulp bestaan;

Het [arbeids]hof merkt op dat het verzoekschrift in hoger beroep van [de eiseres] dagte-
kent van 5 januari 2004 en dat haar conclusie dagtekent van 20 april 2004 (dus van na de 
wet van 22 december 2003). Toch bestaat de vordering van [de eiseres] nog steeds in een 
vordering tot betaling van geldsommen, terwijl reeds sinds het arrest van 22 juli 2003 van 
het Arbitragehof duidelijk gold dat slechts 'materiële' dienstverlening verstrekt kon wor-
den aan kinderen wier ouders illegaal op het grondgebied verblijven;

In een recent arrest van 23 december 2004 (A.R.. nr. 44.835) citeert het [arbeids]hof 
volgende passage uit een vonnis van 2 oktober 2002 van de Arbeidsrechtbank te Brussel 
(A.R.. nr. 31.636/02) :

'Men dient er immers nauwgezet voor te zorgen dat ouders geen misbruik maken van de 
algemene omschrijving van belang van het kind, door hun kinderen als schild te gebruiken 
om zich zo te onttrekken aan, enerzijds, de voorschriften die de wetgever heeft opgelegd 
om de toegang en het verblijf op het Belgisch grondgebied te regelen, en anderzijds, de 
regels die de wetgever inzake maatschappelijke dienstverlening heeft ingevoerd, op het 
ogenblik dat er jegens hen een beslissing tot verwijdering werd genomen';

Gelet op het voorgaande kan het hoger beroep van [de eiseres] niet gegrond verklaard 
worden, onder het uiterst gedeeltelijk voorbehoud dat de [verweerder], vanaf 10 januari 
2004, ertoe gehouden kan zijn een maatschappelijk onderzoek in te stellen teneinde te ver-
duidelijken of de kinderen van [de eiseres] voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor 
maatschappelijke dienstverlening (andere dan de dringende medische hulp die in alle ge-
vallen verleend moet blijven worden), zoals omschreven in de hierboven vermelde wette-
lijke en verordenende teksten. [De eiseres] verzoekt echter niet om dit optreden van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zelfs niet subsidiair".

Grieven
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Krachtens de samen gelezen artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, 2, 3, 24.1, 26 en 
27 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, kan, wanneer ouders niet in de moge-
lijkheid verkeren in de behoeften van de hun vergezellende kinderen te voorzien omdat zij 
illegaal in het Rijk verblijven, aan die kinderen geen maatschappelijke dienstverlening ge-
weigerd worden, wanneer die weigering hen zou dwingen in omstandigheden te leven die 
schadelijk voor hun gezondheid en voor hun ontwikkeling zouden zijn. Die bepalingen 
hebben  een  rechtstreekse  uitwerking,  zodat  ze,  in  geval  van  conflict  met  een  interne 
rechtsnorm, voorrang dienen te krijgen.

Eerste onderdeel
Die bepalingen raken de openbare orde en het staat bijgevolg aan de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, in het kader van de taak die hun toevertrouwd wordt bij de 
artikelen 1 en 57, §1, van de wet van 8 juli 1976 en, bij ontstentenis, aan de rechtbanken 
[aangewezen] bij artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek, de subjectieve rechten 
van de kinderen te waarborgen en daartoe de meest geschikte middelen te kiezen.

De omstandigheid alleen dat de eiseres, als vertegenwoordigster van haar minderjarige 
kinderen, om geldelijke dienstverlening vroeg, heeft niet tot gevolg dat hen elke dienst-
verlening geweigerd kan worden. Het arrest, dat de rechtsvordering van de eiseres ver-
werpt op grond dat zij de betaling van geldsommen vordert, schendt de bepalingen van de 
Grondwet en van het verdrag die in het middel bedoeld worden, die de openbare orde ra-
ken en die het recht van de kinderen op maatschappelijke dienstverlening waarborgen, en 
miskent de taak die de artikelen 1 en 57, §1, van de wet van 8 juli 1976 aan de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn toevertrouwen en die welke artikel 580, 8°, d), van 
het Gerechtelijk Wetboek aan de arbeidsgerechten toekent.

Tweede onderdeel
Daarenboven vroeg de eiseres niet alleen geldelijke dienstverlening. Zij verzocht het ar-

beidshof ook om de verweerder te veroordelen teneinde een energieschuld ten aanzien van 
een derde, de maatschappij Sibelgaz, ten laste nemen, op grond dat de betaling van die 
schuld nodig was om haar kinderen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. 
Door een schuld ten aanzien van een derde ten laste te nemen, kunnen de doelstellingen 
bedoeld in de artikelen 2, 3, 24.1, 26 en 27 van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind, samen gelezen met de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, verzoend worden 
met de doelstelling om volwassenen die illegaal op het grondgebied verblijven, niet ertoe 
aan te zetten er te blijven. Het arrest, dat die vordering van de eiseres verwerpt op grond 
dat het geen materiële dienstverlening betreft en dat enkel materiële dienstverlening be-
antwoordt aan het opzet om de in de Grondwet bedoelde doelstellingen te verzoenen met 
de doelstelling om volwassenen die illegaal op het grondgebied verblijven, niet ertoe aan 
te zetten er te blijven, schendt alle in het middel weergegeven bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de alge-

mene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover-
re zij met de wetten overeenstemmen.

De met eigenlijke rechtspraak belaste organen hebben, krachtens deze bepa-
ling, de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid van elke admi-
nistratieve handeling te onderzoeken waarop een vordering, verweer of exceptie 
gegrond is.
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Het arrest stelt vast dat de eiseres voor het arbeidshof, dat kennisneemt van 
een geschil betreffende de toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 be-
treffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarvoor het krach-
tens de artikelen 580, 8°, d), en 607 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is, 
betoogt dat zij weliswaar illegaal in België verbleef, maar dat de beperking van 
het recht op maatschappelijke dienstverlening bepaald in artikel 57, §2, eerste 
lid, van de wet van 8 juli 1976 niet op haar van toepassing was omdat zij een 
aanvraag tot regularisatie van verblijf had ingesteld op grond van de wet van 22 
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde catego-
rieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en dat de 
tegenpartijen zich beroepen op een beslissing van de minister van Binnenlandse 
Zaken die deze vordering verwerpt, en waarvan de eiseres de wettigheid betwist.

Het arrest, dat beslist dat het arbeidshof niet bevoegd is om de wettigheid van 
die ministeriële beslissing na te gaan en aan die beslissing uitwerking verleent 
om te oordelen dat eiseres' aanvraag tot regularisatie van verblijf niet langer on-
derzocht werd en dat er jegens haar bijgevolg een maatregel tot verwijdering uit 
het Rijk genomen kon worden, schendt artikel 159 van de Grondwet.

Het onderdeel is gegrond.
Derde middel
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 8 juli 1976, heeft elke persoon recht 

op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mogelijk-
heid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardig-
heid.

Artikel 57, §1, van dezelfde wet gelast de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn met de taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzeke-
ren waartoe de gemeenschap gehouden is.

Artikel 57, §2, eerste lid, van die wet bepaalt dat, in afwijking van de andere 
bepalingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het 
gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft.

Die bepaling moet samen met de bepaling van artikel 191 van de Grondwet 
gelezen worden, krachtens welke elke vreemdeling die zich op het grondgebied 
van België bevindt, de bescherming geniet verleend aan personen en aan goede-
ren, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. Voormeld artikel 57, §2, 
bepaalt een dergelijke uitzondering voor de personen die illegaal in het Rijk ver-
blijven.

Met die bepaling heeft de wetgever de vreemdelingen die illegaal in België 
verblijven, willen ontmoedigen hun verblijf te verlengen.

Artikel 2 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van 
het  verblijf  van  bepaalde  categorieën  van  vreemdelingen  verblijvend  op  het 
grondgebied van het Rijk, somt de categorieën van vreemdelingen op die, in zo-
verre zij op 1 oktober 1999 daadwerkelijk in België verbleven, een aanvraag tot 
regularisatie van hun verblijf kunnen indienen.

Artikel 14 van die wet bepaalt dat, behalve voor maatregelen tot verwijdering 
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die gemotiveerd zijn door de openbare orde of de nationale veiligheid, of tenzij 
de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9, 
er niet feitelijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening van 
de aanvraag en de dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toe-
passing van artikel 12.

Uit die bepaling volgt dat de wetgever, om een nuttig gevolg te geven aan de 
mogelijkheid die hij bepaalde categorieën van vreemdelingen bood om hun ver-
blijf te regulariseren, onder voorbehoud van de door hem bepaalde uitzonderin-
gen, verboden heeft om tijdens het onderzoek van de aanvraag enige verwijde-
ringsmaatregel uit te voeren die de situatie van die vreemdeling, in andere om-
standigheden, zou verantwoorden. 

De wet machtigt aldus de vreemdeling, die een aanvraag tot regularisatie op 
grond van de wet van 22 december 1999 heeft ingediend, om op het grondgebied 
van het Rijk te verblijven; zolang niet op wettige wijze over zijn aanvraag uit-
spraak is gedaan, kan hij, wat de hem verschuldigde dienstverlening betreft, niet 
beschouwd worden als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van 
artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976. 

Het arrest, dat beslist "dat, zelfs al zou het de ministeriële beslissing van 15 
maart 2002 terzijde moeten laten [...], en [de eiseres] geacht zou worden zich [...] 
in de fase van aanvraag tot regularisatie te bevinden, [zij] daarom nog geen aan-
spraak  kan  maken op  geldelijke  maatschappelijke  dienstverlening",  op  grond 
"dat artikel 14 van de wet van 22 december 1999 niet in de weg staat aan de toe-
passing van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 tijdens de regularisatiepro-
cedure", schendt de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die in het middel 
bedoeld worden.

Het middel is gegrond.
Vierde middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 57, §1, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, heeft het open-

baar centrum voor maatschappelijk welzijn, onverminderd het bepaalde in artikel 
57ter, zoals vermeld tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te ver-
zekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.

Het derde lid van die paragraaf bepaalt dat de dienstverlening van materiële, 
sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard kan zijn.

Uit die bepalingen volgt dat die dienstverlening ook financieel kan zijn.
Het arrest dat de subsidiaire vordering van de eiseres tot verstrekking van pas-

sende sociale dienstverlening om in de behoeften van haar drie minderjarige kin-
deren te voorzien, verwerpt op grond dat "de vordering van [de eiseres] [...] in 
een vordering tot betaling van geldsommen bestaat, terwijl (sinds het arrest van 
22 juli 2003 van het Arbitragehof duidelijk [geldt]) dat slechts 'materiële' dienst-
verlening verstrekt [kan] worden aan kinderen wier ouders illegaal op het grond-
gebied verblijven", schendt voormeld artikel 57, §1.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste 
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middel, of van het tweede onderdeel van het vierde middel, of van het tweede en 
vijfde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet in de zaak tussen 

de eiseres en de verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

23 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries  –Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 503

3° KAMER - 23 oktober 2006

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (CENTRA VOOR) - TAKEN - ALGEMENE TAAK - 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 
VERLATEN - UITVOERBAAR BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - BEGRIP - BEROEP VOOR 
DE RAAD VAN STATE

2º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - BEVEL OM HET GRONDGEBIED 
TE VERLATEN - UITVOERBAAR BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - BEGRIP - BEROEP 
VOOR DE RAAD VAN STATE

1º en 2° De vernietiging van het woord "uitvoerbaar" in het derde en vierde lid van artikel  
57, §2, O.C.M.W.-wet, in zijn versie na de wet van 15 juli 1996, heeft tot gevolg dat die  
bepaling zo moet worden uitgelegd dat ze niet van toepassing is op de vreemdeling die  
gevraagd heeft om als vluchteling te worden erkend, wiens aanvraag is afgewezen en die  
het bevel ontvangen heeft om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij  
voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissaris-generaal 
voor  de  vluchtelingen  en  de  staatlozen  of  tegen  de  beslissing  van  de  vaste  
beroepscommissie  voor  vluchtelingen  niet  zijn  berecht;  in  die  niet-toepassing  is  de  
reglementaire termijn inbegrepen waarover de vreemdeling beschikt  om die beroepen 
voor de Raad van State in te stellen1. (Artt. 10, 11, 23, en 191, gecoörd. Gw. [1994]; Art. 
1, O.C.M.W.-wet; Art. 20, K.B. 9 juli 2000)

(P. T. O.C.M.W.LA LOUVIERE)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 29 maart 1999, S.97.0056.F, nr 186, met concl. O.M.; Arbitragehof, 22 april 1998, nr 
43/98,  B.S. 29 april 1998, tweede uitg.,  p. 13340; art. 20, K.B. 9 juli  2000 houdende bijzondere 
procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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(A.R. S.05.0090.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn;
- artikel 20 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedurere-

geling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

- de artikelen 6.1 en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 10, 11, 23 en 191 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eiser en zijn echtgenote een asielaanvraag hebben ingediend, 

dat hun op 25 oktober 2000 een beslissing tot weigering van verblijf met een bevel om het 
grondgebied te verlaten is betekend, dat zij tegen die beslissing een verzoekschrift hebben 
ingediend bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die de vor-
dering op 31 oktober 2003 niet-ontvankelijk heeft verklaard en dat tegen die beslissing op 
27 november 2003 een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State is inge-
diend, en bevestigt vervolgens, met wijziging van het beroepen vonnis, de bestreden ad-
ministratieve beslissing van 11 december 2003 die de eiser het voordeel van de maat-
schappelijke dienstverlening op 10 november 2003 heeft ontnomen, op grond 

"Dat artikel 57, §2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk [welzijn] de taak van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk [welzijn] ten aanzien van een vreemdeling die illegaal op het grondge-
bied van het Rijk verblijft, tot het verlenen van dringende medische hulp beperkt;

Dat het derde lid van datzelfde artikel definieert wat onder illegaal verblijf moet wor-
den verstaan ingeval de betrokken vreemdeling zich vluchteling heeft verklaard en heeft 
gevraagd om als dusdanig te worden erkend : luidens die bepaling verblijft de kandidaat-
vluchteling illegaal in het Rijk wanneer zijn asielaanvraag is geweigerd en hem een uit-
voerbaar bevel om het grondgebied te verlaten is betekend;

Dat het vierde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat de maatschappelijke dienstverlening 
aan een vreemdeling die werkelijk steuntrekkende was op het ogenblik dat hem een uit-
voerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, met uitzondering van de 
dringende medische hulpverlening, stopgezet wordt de dag dat de vreemdeling daadwer-
kelijk het grondgebied verlaat, en ten laatste de dag van het verstrijken van de termijn van 
het bevel om het grondgebied te verlaten;

Dat het begrip 'uitvoerbaar' in het derde en het vierde lid van voormeld artikel 57, §2, is 
vernietigd bij het arrest nr. 43/98 van 22 april 1998 van het Arbitragehof, en dat die ver-
nietiging tot gevolg heeft dat artikel 57, §2, geïnterpreteerd moet worden als zijnde niet 
van toepassing op de vreemdeling die gevraagd heeft om als vluchteling te worden er-
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kend, wiens verzoek is verworpen en die een bevel heeft gekregen om het grondgebied te 
verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de be-
slissing die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met toepas-
sing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, heeft geno-
men of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, niet zijn 
beslecht;

Dat die vernietiging gemotiveerd wordt door de onevenredige aantasting van de funda-
mentele rechten van een bepaalde categorie van personen, met name het recht op maat-
schappelijke dienstverlening en op de daadwerkelijke uitoefening van een jurisdictioneel 
beroep, zonder dat de aansporing om het bevel te gehoorzamen waarbij de vreemdeling 
het grondgebied op een welbepaalde datum dient te verlaten, op zich een onwettige maat-
regel blijkt te zijn;

Dat, derhalve, noch uit dit vernietigingsarrest noch uit enig ander aangevoerd arrest van 
het Arbitragehof volgt dat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 niet kan worden toe-
gepast op de vreemdeling wiens asielaanvraag is verworpen en aan wie een bevel is bete-
kend om het grondgebied te verlaten, zolang de wettelijke termijn voor het indienen, voor 
de Raad van State, van het beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de Commis-
saris-generaal niet is verstreken;

Dat, te dezen, de bestreden beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn het 
recht op maatschappelijke dienstverlening ontneemt met ingang van 10 november 2003, 
de dag na het verstrijken van de termijn die bepaald is in het bevel om het grondgebied te 
verlaten, en ophoudt uitwerking te hebben de dag vóór het indienen van het verzoekschrift 
tot nietigverklaring van de beslissing van de Commissaris-generaal, aangezien er gelijktij-
dig een beslissing is genomen waarbij de dienstverlening vanaf 27 november 2003 op-
nieuw wordt toegekend;

Dat voor de duur van de termijn om het grondgebied te verlaten, verwezen moet wor-
den naar de op 25 oktober 2000 ter kennis gebrachte beslissing van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken tot weigering van het verblijf, waarin dat bevel gegeven wordt;

Dat, immers, artikel 113quater, §2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen bepaalt dat, in geval van bevestiging van de aangevochten beslis-
sing, de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 
termijn om het grondgebied te verlaten weergeeft, zoals deze in de aangevochten beslis-
sing werd bepaald;

Dat de beslissing tot intrekking bijgevolg regelmatig lijkt".
Grieven
De artikelen 23 van de Grondwet en 1 van de wet van 8 juli 1976 geven eenieder het 

recht om een menswaardig leven te leiden en waarborgen het recht op maatschappelijke 
dienstverlening.

Artikel 20 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 machtigt de asielzoeker om binnen 
de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen, een beroep tot nietigverklaring van die bestreden akte bij 
de Raad van State in te dienen, bij verzoekschrift dat ondertekend is door de partij of door 
haar advocaat en dat, met name, het onderwerp van het beroep en een uiteenzetting van de 
feiten en de middelen bevat. Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden geeft eenieder het recht op een eerlijke en 
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelij-
ke en onpartijdige rechterlijke instantie, terwijl artikel 13 eenieder, wat de bij het verdrag 
erkende rechten en vrijheden betreft, het recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een na-
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tionale instantie waarborgt. Het bij artikel 20 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 be-
paalde recht op daadwerkelijke uitoefening, door de asielzoeker, van het beroep voor de 
Raad van State, houdt tevens het recht in om gebruik te maken van de termijn voor de in-
leiding van dat beroep, teneinde het naar behoren voor te bereiden.

Daarenboven verbieden de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet om de fundamen-
tele rechten op maatschappelijke dienstverlening en op het daadwerkelijk uitoefenen van 
een jurisdictioneel beroep op onevenredige wijze aan te tasten.

Artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, in zoverre het de asielzoeker aan wie kennis 
is gegeven van een bevel om het grondgebied te verlaten, maatschappelijke dienstverle-
ning ontzegt vanaf de dag waarop hij dat grondgebied moet verlaten, al is de wettelijke 
termijn niet verstreken om tegen de beslissing van de Commissaris-generaal een beroep 
tot nietigverklaring bij de Raad van State in te stellen, tast op onevenredige wijze de fun-
damentele rechten op maatschappelijke dienstverlening en op het daadwerkelijk uitoefe-
nen van een jurisdictioneel beroep aan. Temidden van de procedureregels die voor de 
Raad van State toegepast kunnen worden, zijn er immers voldoende bepalingen te vinden 
die het mogelijk maken de dilatoire beroepen tot nietigverklaring op korte termijn te ver-
werpen. Artikel 57, §2, is bijgevolg niet verenigbaar met de artikelen 10, 11, 23 en 191 
van de Grondwet en kan bijgevolg niet worden toegepast.

Het arrest, dat de eiser op grond van artikel 57, §2, van de wet het recht op maatschap-
pelijke dienstverlening ontzegt tussen 10 november 2003, de dag na het verstrijken van 
het bevel om het grondgebied te verlaten, en 26 november 2003, de dag vóór het inleiden 
van het beroep voor de Raad van State, schendt zowel de bepalingen van de Grondwet, 
die verbieden de fundamentele rechten van de asielzoeker op onevenredige wijze te beper-
ken (schending van de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet), als de bepalingen die 
het recht op maatschappelijke dienstverlening vaststellen (schending van de artikelen 23 
van de Grondwet en 1 van de wet van 8 juli 1976) en miskent het recht op een daadwerke-
lijk beroep (schending van de artikelen 6.1 en 13 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en van artikel 20 van het koninklijk 
besluit van 9 juli 2000).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 57, §2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals het op het geschil van toe-
passing is, bepaalt dat, in afwijking van de andere bepalingen van deze wet, de 
taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt is tot het 
verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling 
die illegaal in het Rijk verblijft.

Krachtens  het  derde  en  het  vierde  lid  van  dat  artikel  57,  §2,  verblijft  een 
vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd om als dusda-
nig te worden erkend, illegaal in het Rijk wanneer de asielaanvraag is geweigerd 
en aan de betrokken vreemdeling een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te 
verlaten  is  betekend,  en  wordt  de  maatschappelijke  dienstverlening  aan  een 
vreemdeling die werkelijk steuntrekkende was op het ogenblik dat hem een uit-
voerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, met uitzondering 
van de dringende medische hulpverlening, stopgezet de dag dat de vreemdeling 
daadwerkelijk het grondgebied verlaat, en ten laatste de dag van het verstrijken 
van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Het Arbitragehof heeft bij het arrest nr. 43/98 van 22 april 1998 geoordeeld 
dat, "aangezien er een procedure bestaat om de dilatoire beroepen weg te wer-
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ken, het overdreven is daarnaast nog te bepalen dat het recht op maatschappelijke 
dienstverlening wordt ontnomen aan alle asielzoekers van wie de vordering werd 
verworpen en die om die reden een bevel hebben gekregen om het grondgebied 
te verlaten, terwijl zij de met toepassing van artikel 63/3 van de wet [van 15 de-
cember 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen] genomen beslissing van de Com-
missaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de beslissing van de 
Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen voor de Raad van State hebben aan-
gevochten; [dat] de aangevochten maatregel een onevenredige beperking blijkt in 
te houden van de uitoefening van de fundamentele rechten [...] op maatschappe-
lijke dienstverlening en [...] op het daadwerkelijk uitoefenen van een jurisdictio-
neel  beroep"  en  dat  "hij  derhalve  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet 
schendt".

Dit arrest, dat "in het derde en het vierde lid van artikel 57, §2, van de wet van 
8 juli 1976 het woord 'uitvoerbaar' [...] vernietigt", zegt voor recht dat "die ver-
nietiging tot  gevolg heeft  dat artikel 57,  §2, geïnterpreteerd moet worden als 
zijnde niet van toepassing op de vreemdeling die gevraagd heeft om als vluchte-
ling te worden erkend, wiens verzoek is verworpen en die een bevel heeft gekre-
gen om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad van 
State  heeft  ingesteld  tegen  [die]  beslissing[en]  van  de  Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen [...] of tegen de beslissing van de Vaste 
Beroepscommissie voor vluchtelingen, niet zijn beslecht".

Uit dit arrest volgt dat de fundamentele rechten op maatschappelijke dienstver-
lening en op het  daadwerkelijk uitoefenen van een jurisdictioneel  beroep, die 
vastgesteld worden in de in het middel bedoelde bepalingen, tevens in de weg 
staan aan de toepassing van het voormelde artikel 57, §2, op een vreemdeling die 
zich in de betrokken situatie bevindt tijdens de wettelijke termijn waarover hij 
beschikt om voor de Raad van State de beroepen tegen die beslissingen uit te oe-
fenen. 

Het arrest dat verweerders beslissing om de eiser het recht op maatschappelij-
ke dienstverlening te ontzeggen tussen 10 november 2003, de dag na het verstrij-
ken van het hem betekende bevel om het grondgebied te verlaten, en 26 novem-
ber 2003, de dag vóór het indienen van zijn beroep voor de Raad van State, be-
vestigt door vast te stellen dat "de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 
en de staatlozen [...] op 31 oktober 2003 uitspraak heeft gedaan [...] [over] een 
opschortend beroep [van de eiser en] van zijn echtgenote [tegen] een beslissing 
tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten [...], en de 
vordering niet-ontvankelijk verklaart [...] [bij] beslissing [...] die op 4 november 
2003 is betekend en die het bevel geeft om het grondgebied binnen de vijf dagen 
te verlaten",  en dat  "tegen die beslissing op 27 november 2003 een verzoek-
schrift tot nietigverklaring bij de Raad van State is ingediend", maar oordeelt 
"dat [...] uit [het] vernietigingsarrest [...] nr. 43/98 van 22 april 1998 van het Ar-
bitragehof [niet] [...] volgt dat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 niet kan 
worden toegepast op de vreemdeling wiens asielaanvraag is verworpen en aan 
wie een bevel is betekend om het grondgebied te verlaten, zolang de wettelijke 
termijn voor het indienen, voor de Raad van State, van het beroep tot nietigver-



Nr. 503 - 23.10.06 HOF VAN CASSATIE 2097 

klaring  van  de  beslissing  van  de  Commissaris-generaal  niet  is  verstreken", 
schendt de in het middel bedoelde bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, 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 arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

23 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries –Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

 

Nr. 504

3° KAMER - 23 oktober 2006

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — BESLISSINGEN UIT HUN AARD 
NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VERSTEKBESLISSING - CASSATIEBEROEP 
VAN DE NIET-VERSCHENEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

2º GEESTESZIEKE - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - VONNIS IN HOGER BEROEP - VERZET

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - EISER VEROORDEELD IN DE KOSTEN

4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - PARTIJ - 
BEGRIP

1º Het cassatieberoep van een niet-verschenen partij  tegen de verstekbeslissing is niet  
ontvankelijk,  wanneer tegen de beslissing nog verzet kan worden gedaan.  (Art.  1097, 
Ger.W.)

2º Artikel 30, §1, W. 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke, krachtens hetwelk tegen de vonnissen van de vrederechter geen verzet  
kan worden gedaan, is niet van toepassing op vonnissen die de rechtbank van eerste 
aanleg in hoger beroep heeft gewezen. (Art. 30, §1er, Wet 26 juni 1990 betreffende de 
persoon van de geesteszieke)

3º en 4° De eiser die bij het bestreden vonnis in de kosten is veroordeeld, is partij in de  
beslissing geworden1. 

1 Zie Cass., 9 mei 1927, Bull. en Pas., 1927, I, 221; 6 feb. 1986, AR 4823, AC., 1985-86, nr 364. 
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(T. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0582.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 28 november 2005 in ho-

ger beroep gewezen is door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over  de  grond van  niet-ontvankelijkheid,  die  door  het  openbaar  ministerie 

ambtshalve  aan  het  cassatieberoep  is  tegengeworpen  overeenkomstig  artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek : het cassatieberoep is voorbarig :

Krachtens artikel 1076 van het Gerechtelijk Wetboek loopt de termijn om cas-
satieberoep in te stellen, ten aanzien van de niet verschenen partij eerst vanaf de 
dag waarop verzet tegen de bij verstek gewezen beslissing niet meer toelaatbaar 
is.

Uit die bepaling volgt dat het cassatieberoep van een niet-verschenen partij te-
gen de verstekbeslissing niet ontvankelijk is, wanneer tegen de beslissing nog 
verzet kan worden gedaan.

Artikel 30, §1, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke, dat bepaalt dat tegen de vonnissen door de vrede-
rechter gewezen geen verzet kan worden gedaan, is niet van toepassing op de 
vonnissen die de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep heeft gewezen.

De eiser, die door het bestreden vonnis in de kosten is veroordeeld, is partij in 
de beslissing geworden.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het bestre-
den vonnis, dat jegens hem bij verstek is gewezen, hem ter kennis wordt ge-
bracht en dat de verzettermijn bijgevolg vóór de inleiding van het cassatieberoep 
is beginnen lopen.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas –Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 505
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2° KAMER - 24 oktober 2006

HERZIENING — ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING - NIEUW FEIT - 
ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP - TOETSING DOOR HET HOF - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 445 
SV.

Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het hof 
van  beroep  gedane  onderzoek  of  de  tot  staving  van  de  aanvraag  tot  herziening  
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied  
is overeenkomstig de wet1. 

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1327.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekers vragen de herziening van een arrest op 18 september 2001 ge-

wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, inzake het 
openbaar ministerie tegen de beide verzoekers waarbij deze tot straf en in kosten 
veroordeeld werden wegens fiscale valsheden in geschriften (telastlegging A), 
inbreuken op het BTW-wetboek (telastleggingen B en C) en uitgifte van cheque 
zonder dekking (telastlegging D).

Dat arrest heeft kracht van gewijsde ingevolge het arrest van het Hof van 5 
maart 2002 waarbij het cassatieberoep van de verzoekers werd verworpen.

Bij arrest van 10 februari 2004 heeft het Hof bevolen dat het onderzoek van de 
aanvraag zal worden onderzocht door het Hof van Beroep te Antwerpen, burger-
lijke kamer, ten einde na te gaan of de nieuwe tot staving van de aanvraag aange-
voerde feiten en omstandigheden beslissend genoeg zijn om de zaak te herzien.

Bij arrest van 29 juni 2004 adviseert het Hof van Beroep te Antwerpen na on-
derzoek dat de nieuwe tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde 
feiten en omstandigheden niet beslissend genoeg zijn om het ten laste van de ver-
zoekers gewezen arrest van datzelfde hof van beroep van 18 september 2001 te 
herzien.

De beide verzoekers leggen een nota neer.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het 

door het hof van beroep gedane onderzoek geschied is overeenkomstig de wet.
Het onderzoek is dienovereenkomstig geschied en de voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen.
Dictum
Het Hof,

1 Cass., 26 okt. 1999, AR P.98.0866.N, nr 564; 2 okt. 2001, AR P.00.1379.N, nr 516. 
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Verwerpt de aanvragen tot herziening.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei  –Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en Claeys Boúúaert. 

Nr. 506

2° KAMER - 24 oktober 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER - INVOERRECHTEN - 
LANDBOUWHEFFINGEN - INVORDERING - BEWIJS VAN REGELMATIGHEID VAN HET DOUANEVERVOER 
OF VAN DE PLAATS WAAR DE OVERTREDING OF ONREGELMATIGHEID WERD BEGAAN - TERMIJN VAN 
DRIE MAANDEN WAARBINNEN DIT BEWIJS MOET GELEVERD WORDEN - VERPLICHTING VAN HET 
KANTOOR VAN VERTREK OM DE AANGEVER TE WIJZEN OP DEZE TERMIJN - DRAAGWIJDTE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER - INVOERRECHTEN - 
LANDBOUWHEFFINGEN - INVORDERING - BEWIJS VAN REGELMATIGHEID VAN HET DOUANEVERVOER 
OF VAN DE PLAATS WAAR DE OVERTREDING OF ONREGELMATIGHEID WERD BEGAAN - TERMIJN VAN 
DRIE MAANDEN WAARBINNEN DIT BEWIJS MOET GELEVERD WORDEN - AFWEZIGHEID VAN 
KENNISGEVING VAN DEZE TERMIJN AAN DE AANGEVER - GEVOLG

1º en 2° Inzake communautair douanevervoer moet het kantoor van vertrek de aangever  
verplicht  wijzen  op  de  termijn  van  drie  maanden  waarbinnen  aan  dit  kantoor,  ten 
genoegen van de bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer kan  
worden bewezen of  de plaats waar de overtreding of  onregelmatigheid daadwerkelijk  
werd begaan, zodat de bevoegde autoriteit slechts tot inning kan overgaan nadat hij de 
aangever  er  expliciet  op  gewezen  heeft  dat  hij  over  drie  maanden beschikt  om het  
gevraagde bewijs te leveren en wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn geleverd is1..  
(Art.  36,  lid  3,  van  verordening  (E.E.G)  nr  222/77  van  de  Raad  van  13  dec.  1976 
betreffende  communautair  douanevervoer,  zoals  gewijzigd  bij  verordening  (EEG) 
nr.474/90 van de Raad van 22 februari  1990 met het oog op de afschaffing van het 
inleveren van een kennisgeving van doorgang bij het overschrijden van een binnengrens 
van de Gemeenschap, juncto artikel  11bis van verordening (EEG) nr.1062/87 van de 
Commissie  van  27  maart  1987  houdende  uitvoeringsbepalingen  en 
veeenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, 
zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr.1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990, en 
artikel  34  van  verordening  (EEG)  nr.2726/90  van  de  Raad  van  17  september  1990 
betreffende  communautair  douanevervoer,  juncto  artikel  49  van  verordening  (EEG) 
nr.1214/92 van de Commissie van 21 april  1992 houdende uitvoeringsbepalingen en 
vereenvoudigingsmaatregelen  betreffende  de  regeling  voor  communautair 
douanevervoer)

(R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0698.N)

1 H.v.J.,  6  april  2006,  nr  C-407/05,  Reyniers  &  Sogama  B.V.B.A.  t./  Belgisch  Interventie-  en 
Restitutiebureau en Belgische Staat, http://curia.eu.int.
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I. BESTREDEN BESLISSING 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 20 april 2005 op verwijzing gewezen ingevol-
ge arrest van het Hof van 29 april 2003, dat omwille van een verschrijving verbe-
terd werd bij arrest van het Hof van 30 september 2003.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De eiseres heeft in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aangevoerd.
Het Hof heeft bij arrest van 8 november 2005 de eerste drie middelen die ge-

richt waren tegen de beslissing van het bestreden arrest betreffende de bevoegd-
heid van de tweede verweerster om hier dergelijke rechtsvordering in te stellen, 
reeds afgewezen. 

Het Hof heeft bij hetzelfde arrest van 8 november 2005 een prejudiciële vraag 
gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Hof van 
Justitie  heeft  op deze vraag geantwoord bij  de beschikking van 6 april  2006 
(zaak C-407/05).

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Vierde middel 
Eerste onderdeel 
Het Hof van de Europese Gemeenschappen heeft op de door het Hof gestelde 

prejudiciële vraag voor recht verklaard: 
“Artikel 36, lid 3, van verordening (EEG) nr.222/77 van de Raad van 13 de-

cember 1976 betreffende communautair douanevervoer, zoals gewijzigd bij ver-
ordening (EEG) nr.474/90 van de Raad van 22 februari 1990 met het oog op de 
afschaffing van het inleveren van een kennisgeving van doorgang bij het over-
schrijden van een binnengrens van de Gemeenschap, juncto artikel  11bis van 
verordening (EEG) nr.1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987 houdende 
uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling 
voor  communautair  douanevervoer,  zoals  gewijzigd  bij  verordening  (EEG) 
nr.1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990, en artikel 34 van verordening 
(EEG) nr.2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communau-
tair douanevervoer, juncto artikel 49 van verordening (EEG) nr.1214/92 van de 
Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudi-
gingsmaatregelen  betreffende  de  regeling  voor  communautair  douanevervoer, 
moeten aldus worden uitgelegd dat het kantoor van vertrek de aangever verplicht 
moet wijzen op de termijn van drie maanden waarbinnen aan dit kantoor, ten ge-
noegen van de bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer 
kan worden bewezen of de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daad-
werkelijk werd begaan, zodat de bevoegde autoriteit slechts tot inning kan over-
gaan nadat hij de aangever er expliciet op gewezen heeft dat hij over drie maan-
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den beschikt om het gevraagde bewijs te leveren en wanneer dat bewijs niet  bin-
nen deze termijn geleverd is”. 

Uit dit antwoord blijkt dat, in zoverre het bestreden arrest beslist dat de door 
de verordeningsbepalingen vereiste kennisgeving hier kon blijken uit het feit en 
de omstandigheden van de kennisgeving van de niet-aanzuivering van de betrok-
ken T1-documenten, het deze in het middel aangehaalde verordeningsbepalingen 
schendt. 

Tweede onderdeel 
Het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen 

antwoord meer. 
Dictum
Het Hof, 
Vernietigd het bestreden arrest in zoverre het beslist over de door de door de 

tweede verweerster ingestelde rechtsvordering, behalve in zoverre het oordeelt 
dat de tweede verweerster hier de bevoegdheid had om die rechtsvordering uit te 
oefenen. 

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

deeltelijk vernietigde arrest. 
Veroordeelt de verweerders in de kosten. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

24 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal  – Advocaten:  mrs. Maes en Geinger. 

Nr. 507

2° KAMER - 24 oktober 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN 
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - 
ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN 
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BESLISSING WAARBIJ DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING WORDT VASTGESTELD - DRAAGWIJDTE

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - AANNEMELIJKE SCHADE
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5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GRENZEN - MARGINALE TOETSING

1º en 2° Overeenkomstig artikel 235bis, §1 en 2, Wetboek van Strafvordering kan de kamer  
van inbeschuldigingstelling telkens zij kennis neemt van de zaak, op vordering van het  
openbaar  ministerie  of  op verzoek van een van de partijen,  en zelfs  ambtshalve,  de  
regelmatigheid  van  de  haar  voorgelegde  rechtspleging  onderzoeken:  dit  onderzoek 
betreft  onder  meer  de  instelling van het  gerechtelijk  onderzoek ten  gevolge  van een 
burgerlijke partijstelling. 

3º  Het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorwaarden voor een  
ontvankelijke burgerlijke partijstelling niet  waren vervuld,  doet  geen uitspraak over de  
afwezigheid van bezwaren na gerechtelijk onderzoek. 

4º en 5° Een burgerlijke partijstelling is slechts ontvankelijk wanneer het aanvaardbaar is  
dat  de feiten waarvoor  betrokkene klacht  neerlegt,  ook al  zijn  zij  nog niet  voldoende 
bepaald, hem schade hebben veroorzaakt; de rechter oordeelt daarover onaantastbaar,  
voor zover hij uit de feitelijke gegevens die hij vaststelt, geen gevolg afleidt dat daardoor 
niet kan worden verantwoord1.

(D. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0688.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 april 2006, (KI 517).
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
De eisers II voeren geen middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Overeenkomstig artikel 235bis, §1 en 2, Wetboek van Strafvordering kan de 

kamer van inbeschuldiging telkens zij kennisneemt van de zaak, op vordering 
van het  openbaar  ministerie  of  op verzoek van een van de  partijen,  en zelfs 
ambtshalve, de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoe-
ken. 

Dit onderzoek betreft onder meer de instelling van het gerechtelijk onderzoek 
ten gevolge van een burgerlijkepartijstelling.

5. Het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorwaarden 

1 Cass., 21 sept. 1999, AR P.99.0743.N, nr 475; 22 mei 2001, AR P.99.1655.N, nr 303; 8 okt. 2002,  
AR P.02.0419.N, nr 516. 
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voor een ontvankelijke burgerlijkepartijstelling niet vervuld waren, is geen uit-
spraak over de afwezigheid van bezwaren na gerechtelijk onderzoek.

Het onderdeel dat beide door elkaar haalt, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
6. Een burgerlijkepartijstelling is slechts ontvankelijk wanneer het aanvaard-

baar is dat de feiten waarvoor de betrokkene klacht neerlegt, ook al zijn ze nog 
niet voldoende bepaald, hem schade hebben veroorzaakt.

De rechter oordeelt daarover onaantastbaar, voor zover hij uit de feitelijke ge-
gevens die hij vaststelt, geen gevolg afleidt dat daardoor niet kan worden verant-
woord. 

7. Anders dan het middel stelt, verantwoordt het bestreden arrest met de vast-
stellingen die het doet, de beslissing naar recht over de niet-ontvankelijkheid van 
de burgerlijke partijstelling van de eisers. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

24 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts  –Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Ch. Van Buggenhout, Brussel, H. Van Bavel, Brussel, P. Vander-
veeren, Brussel, P. Monville, Brussel, R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel. 

 

Nr. 508

2° KAMER - 24 oktober 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEHANDELING IN 
RAADKAMER - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OPENBARE 
BEHANDELING - GEVOLG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NIET-OPENBAARHEID 
VAN DE BEHANDELING - DRAAGWIJDTE

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESLISSING OM TOT 
DE BEHANDELING VAN DE ZAAK TE WORDEN TOEGELATEN - BEVOEGDHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VRAAG TOT VOEGING 
VAN ANDERE VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT HANGENDE ZAKEN - BESLISSING OM DE VRAAG TOT 
VOEGING BIJ DE GROND TE VOEGEN - TOELATING VAN DE RAADSLIEDEN VAN DE PARTIJEN IN DE 
ANDERE ZAKEN TOT DE BEHANDELING VAN DE ZAAK



Nr. 508 - 24.10.06 HOF VAN CASSATIE 2105 

6º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - SCHADE - 
AANNEMELIJKHEID

7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - AANNEMELIJKE SCHADE - 
ARTIKEL 63, SV. - ARTIKEL 17, GER.W. - VERENIGBAARHEID - GEVOLG

1º en 2° Overeenkomstig artikel 218 Wetboek van Strafvordering behandelt de kamer van  
inbeschuldigingstelling  de  regeling  van  de  rechtspleging  in  raadkamer,  dit  is  niet  
openbaar; wanneer de regeling van de rechtspleging openbaar wordt behandeld is zij  
nietig1.

3º en 4° De niet-openbaarheid van de behandeling van de regeling van de rechtspleging  
door de kamer van inbeschuldigingstelling houdt in dat enkel de leden van de kamer van  
inbeschuldigingstelling,  de  griffier,  het  openbaar  ministerie,  de  zaalwachter,  het 
personeel dat met de bewaking van de gedetineerden is gelast, de tolken, de verdachten  
en inverdenkinggestelden, de burgerlijke partijen of toekomstige burgerlijke partijen of de 
andere personen die gerechtigd zijn in de regeling van de rechtspleging tussen te komen  
en hun raadslieden,  de behandeling of het deel ervan waarvoor hun aanwezigheid is  
vereist mogen bijwonen; de kamer van inbeschuldigingstelling beslist wie in de wettelijke 
voorwaarden verkeert om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten2.  (Artt. 
217 en 218, Sv.)

5º De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om de vraag tot voeging van  
verschillende voor de kamer van inbeschuldigingstelling hangende zaken bij de grond te  
voegen, verantwoordt de toelating tot de verdere gehele behandeling van de zaak van de  
raadslieden van de partijen in deze andere zaken. 

6º en 7°  Nu de instelling van de strafvordering in de regel het openbaar ministerie toekomt  
en  een  particulier  enkel  uitzonderlijk  de  strafvordering  op  gang  kan  brengen  door 
burgerlijke  partijstelling  voor  de  onderzoeksrechter,  vereist  artikel  63  Wetboek  van 
Strafvordering, wil die burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, dat de benadeelde zijn  
bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk  
maakt;  de  regeling  van  artikel  63  Wetboek  van  Strafvordering  is  in  zoverre  niet  
verenigbaar  met  artikel  17  Gerechtelijk  Wetboek,  dat  dus in  dergelijk  geval  niet  van 
toepassing is in strafzaken3.

(D. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0696.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 april 2006 (KI 515).
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 
De eiser II voert geen middel aan.

1 Cass., 12 okt. 1976, Arr. Cass., 1977, 169 met concl. adv.-gen LENAERTS; DECLERCQ, R., Beginselen 
van Strafrechtspleging, 3de ed., 2003, p. 264, nr 511. 
2 Zie Cass., 21 dec. 1993, AR P.93.1353.N, nr 539; VERSTRAETEN, R., "De ontvankelijkheid van de 
burgerlijke partijstelling en de beoordeling ervan in de onderzoeksfase", R.W., 1994-95, p. 777-781.
3 Zie Cass., 8 okt. 2002, AR P.02.0419.N, nr 516. 
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 218 Wetboek van Strafvordering behandelt de ka-

mer van inbeschuldigingstelling de regeling van de rechtspleging in raadkamer, 
dit is niet openbaar. Wanneer de regeling van de rechtspleging openbaar wordt 
behandeld, is de beslissing nietig.

De niet-openbaarheid van de behandeling houdt in dat enkel de leden van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, de griffier, het openbaar ministerie, de zaal-
wachter, het personeel dat met de bewaking van de gedetineerden is gelast, de 
tolken, de verdachten en inverdenkinggestelden, de burgerlijke partijen of toe-
komstige burgerlijke partijen of de andere personen die gerechtigd zijn in de re-
geling van de rechtspleging tussen te komen en hun raadslieden, de behandeling 
of het deel ervan, waarvoor hun aanwezigheid is vereist, mogen bijwonen. De 
kamer van inbeschuldingstelling beslist wie in de wettelijke voorwaarden ver-
keert om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten.

2. Het proces-verbaal van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 4 oktober 2005 vermeldt dat de rechtspleging met gesloten deuren 
verloopt en dat de raadslieden van partijen in andere voor de kamer van inbe-
schuldingstelling hangende zaken ter terechtzitting verschijnen "Gezien de vraag 
tot voeging van de bundels". 

Het proces-verbaal van de terechtzitting vermeldt verder: "Er is geen verzet te-
gen hun aanwezigheid. [De kamer van inbeschuldigingstelling] voegt de vraag 
tot voeging bij de grond en stelt de zaak voor sluiten debatten op 15 november 
2005 om 9 uur".

3. De beslissing de vraag tot voeging bij de grond te voegen, verantwoordt de 
toelating tot de verdere gehele behandeling van de zaak van de raadslieden van 
de partijen in andere voor de kamer van inbeschuldigingstelling hangende zaken.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. Ingevolge artikel 1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering wordt 

de strafvordering in de regel uitgeoefend door het openbaar ministerie of door 
ambtenaren die de wet daarmee belast. 

Artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering erkent dat de bur-
gerlijke rechtsvordering tot herstel van de schade uit een misdrijf behoort aan de 
benadeelde. 

Artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering laat de benadeelde 
toe zijn burgerlijke rechtsvordering te vervolgen voor de strafrechter. 

5. Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering kan hij die beweert 
door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, zich zowel voor de onder-
zoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht burgerlijke partij stellen, zonder dat 
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hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, 
van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte 
ten laste gelegde misdrijf. 

6. De instelling van de strafvordering komt in de regel het openbaar ministerie 
toe. Door de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter kan uitzonderlijk 
een particulier  de strafvordering op gang brengen.  Daarom vereist  artikel  63 
Wetboek van Strafvordering, wil die burgerlijkepartijstelling ontvankelijk zijn, 
dat de benadeelde zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou 
hebben geleden, aannemelijk maakt.

7. De regeling van artikel 63 Wetboek van Strafvordering is in zoverre niet 
verenigbaar met artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat dus in dergelijk geval niet 
van toepassing is in strafzaken.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

24 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts  –Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Ch. Van Buggenhout, Brussel, H. Van Bavel, Brussel en Geinger.  

NR. 509

2° KAMER - 24 oktober 2006

HERZIENING – VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES – AANVRAAG TOT 
HERZIENING GESTEUND OP ONVERENIGBARE BESLISSINGEN – BEWEERDE ONVERENIGBAARHEID 
TUSSEN DE VEROORDELING VAN ÉÉN BEKLAAGDE EN DE VRIJSPRAAK VAN EEN ANDERE BEKLAAGDE – 
ONTVANKELIJKHEID

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening, die gesteund is op artikel 443, eerste lid, 1°,  
Wetboek van Strafvordering, wanneer de beweerde onverenigbaarheid geen betrekking  
heeft  op  verschillende  veroordelingen  die  wegens  een  zelfde  feit  bij  onderscheiden  
arresten of vonnissen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden al dan niet op 
tegenspraak  zijn  uitgesproken  waarbij  het  bewijs  van  de  onschuld  van  een  der  
veroordeelden  uit  de  tegenstrijdigheid  van  die  beslissiingen  volgt,  maar  op  de 
veroordeling van een van de beschuldigden of beklaagden en de vrijspraak van een  
andere beschuldigde of beklaagde.  

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.0859.N)

I. BESLISSING WAARVAN DE HERZIENING WORDT GEVRAAGD
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De aanvraag tot herziening heeft betrekking op een arrest op 26 juni 2003 ge-
wezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.

Dat arrest heeft kracht van gewijsde ingevolge het arrest van het Hof op 2 de-
cember 2003 gewezen, waarbij het cassatieberoep van de verzoeker werd ver-
worpen.

De verzoeker licht in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de aan-
vraag toe. 

De verzoeker heeft drie met redenen omklede gunstige adviezen neergelegd, 
ondertekend door advocaten die tien jaar zijn ingeschreven op het tableau van de 
Orde van advocaten.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De verzoeker werd vervolgd wegens de telastleggingen A.I.a tot en met g, 

en C.I-III (inbreuken op het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de 
handel in slaap- en verdovende middelen).

Hij werd schuldig verklaard en veroordeeld wegens de telastlegging A.I.c. 
De aanvraag is gestoeld, enerzijds, op artikel 443, eerste lid, 1°, Wetboek van 

Strafvordering, anderzijds, op artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvor-
dering.

Aanvraag gesteund op artikel 443, eerste lid, 1°, Wetboek van Strafvordering
2. Artikel 443, eerste lid, 1°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat herzie-

ning van in kracht van gewijsde gegane veroordelingen in criminele of correctio-
nele zaken kan worden aangevraagd wanneer onverenigbaarheid bestaat tussen 
veroordelingen die wegens een zelfde feit bij onderscheidene arresten of vonnis-
sen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden al dan niet op tegenspraak 
zijn uitgesproken, en het bewijs van onschuld van een der veroordeelden uit de 
tegenstrijdigheid van de beslissingen volgt.

3. De aanvraag tot herziening is gesteund op de beweerde onverenigbaarheid 
tussen, enerzijds, het arrest op 26 juni 2003 gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen,  correctionele  kamer,  waarbij  verzoeker  werd veroordeeld wegens 
voornoemde telastlegging, en anderzijds, het arrest op 14 april 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, waarbij E.V. werd 
vrijgesproken wegens inbreuken op het koninklijk besluit van 31 december 1930 
omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen.

Gelet op de vrijspraak van E.V. bestaat er geen onverenigbaarheid tussen ver-
oordelingen die wegens een zelfde feit bij onderscheiden arresten of vonnissen 
tegen verschillende beschuldigden of beklaagden al dan niet op tegenspraak zijn 
uitgesproken.

De aanvraag tot herziening is in zoverre zij gesteund is op artikel 443, eerste 
lid, 1°, Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk.

Aanvraag gesteund op artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering
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4. De aanvraag is gesteund:
- enerzijds, op de vrijspraak van E.V.bij arrest van 14 april 2004. De verzoeker 

werd schuldig verklaard aan het feit van de telastlegging A.I.c op grond van de 
verklaring van E.V. die geloofwaardig werd geacht omdat zij “haar eigen schuld 
bekende en verklaarde gehandeld te hebben in opdracht van (verzoeker)”,

- anderzijds, op basis van het cognossement met betrekking tot de betrokken 
container, opgesteld op 7 augustus 1994 in Marokko, en de verkoopfactuur van 
de firma Dedo aan de bvba Asterix van 11 augustus 1994, waaruit zou blijken 
dat de feiten zich onmogelijk hebben kunnen voordoen op het ogenblik dat door 
het bestreden arrest werd in aanmerking genomen op basis van de verklaringen 
van M.S.

Eerste grond
5. De vrijspraak van E.V.is een feit dat zich voorgedaan heeft sedert de veroor-

deling van de verzoeker.
Het bewijs van de onschuld van de verzoeker zou kunnen blijken uit dit feit.
In zoverre is de aanvraag tot herziening ontvankelijk. 
Tweede grond
6. Uit het arrest waarvan de herziening wordt gevraagd, blijkt niet dat het be-

palen van de tijdsomschrijving binnen dewelke de verzoeker het feit van de te-
lastlegging A.I.c waaraan hij schuldig werd verklaard, zou hebben gepleegd, ge-
steund werd op een verklaring van M.S. 

De grond tot herziening van de bestreden beslissing steunt derhalve op een fei-
telijk gegeven dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. 

In zoverre is de aanvraag niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verklaart de aanvraag tot herziening op grond van artikel 443, eerste lid, 3°, 

Wetboek van Straf vordering, ontvankelijk in zoverre zij gesteund is op de vrij-
spraak van E.V. bij arrest van 14 april 2004. 

Beveelt dat de aanvraag in die mate zal worden onderzocht door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, burgerlijke kamer, voorgezeten door de eerste voorzitter, 
ten einde na te gaan of het nieuwe tot staving van de aanvraag aangevoerde feit 
beslissend genoeg lijkt te zijn om de zaak te herzien.

Verklaart de aanvraag tot herziening voor het overige niet ontvankelijk.
Houdt de beslissing over de kosten aan.

24 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt  –Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Verbist.
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Nr. 510

2° KAMER - 24 oktober 2006

OPLICHTING - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - AANWENDING VAN BEDRIEGLIJKE MIDDELEN OM 
ZICH EEN ZAAK TE DOEN AFGEVEN - LISTIGE KUNSTGREEP - VOLMACHT OP BANKREKENING VAN EEN 
DERDE - MISBRUIK VAN DE VOLMACHT – TOEPASSING

De enkele omstandigheid dat een persoon houder is van een volmacht en zich krachtens  
deze volmacht gelden of waarden laat overhandigen, sluit niet uit dat het misbruik of  
oneigenlijk  gebruik van die volmacht een listige kunstgreep als bedoeld in artikel 496  
Strafwetboek kan uitmaken1. 

(S. e.a. T. D.)

ARREST

(A.R. P.06.0960.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 23 mei 2006.
De eiser voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
1. De enkele omstandigheid dat een persoon houder is van een volmacht en 

zich krachtens deze volmacht gelden of waarden laat overhandigen, sluit niet uit 
dat het (misbruik of oneigenlijk) gebruik van deze volmacht een listige kunst-
greep, als bedoeld in artikel 496 Strafwetboek, kan uitmaken.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht.

2. Op grond van de feitelijke gegevens die het op het vijfde tot het elfde blad 
vermeldt, oordeelt het arrest dat de eisers met malafide bedoelingen een sfeer 
van vertrouwen hebben gecreëerd en dat zij met bedrieglijk opzet de hen in ver-
trouwen verleende volmacht op de rekeningen van de verweerster hebben mis-
bruikt om zich gelden van de burgerlijke partij toe te eigenen. 

Aldus stelt het arrest het bestaan van een listige kunstgreep als constitutief be-
standdeel van het misdrijf oplichting vast en oordeelt het wettig dat de eisers 
schuldig zijn aan het misdrijf oplichting. 

In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
3. Anders dan het middel aanvoert, stelt het arrest het bestaan van een listige 

kunstgreep vast. 
Aldus beantwoordt het ook eisers verweer dat zij als volmachthouders kunnen 

1 Zie Cass., 5 feb. 1951, AC., 1951, 306. 
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beschikken over de tegoeden op de rekeningen in kwestie en er geen sprake kan 
zijn van het gebruik van valse namen, valse hoedanigheden of het aanwenden 
van listige kunstgrepen. 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 
(...)

Ambtshalve onderzoek

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei –Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 511

2° KAMER - 25 oktober 2006

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - COLLECTIEF MISDRIJF - MISDRIJVEN BEDOELD IN ARTIKEL 21BIS, EERSTE LID, V.T.SV. 
- VERSCHILLENDE SLACHTOFFERS - VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN - GEVOLG

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - MISDRIJVEN BEDOELD IN ARTIKEL 21BIS, EERSTE LID, V.T.SV. - GRENZEN

3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - COLLECTIEF MISDRIJF - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN, WAARVAN SOMMIGE BEDOELD IN 
ARTIKEL 21BIS, EERSTE LID, V.T.SV. - GEVOLG

1º  Uit  geen  enkele  wetsbepaling  volgt  dat,  in  geval  van  een  collectief  misdrijf  met  
verschillende inbreuken die binnen het toepassingsgebied van artikel 21bis, eerste lid,  
V.T.Sv.  vallen,  de  verjaringstermijn  van de strafvordering pas zou beginnen te lopen 
vanaf de dag waarop het jongste slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt.  (Art. 
21bis, V.T.Sv.)

2º  Artikel  21bis,  eerste  lid,  V.T.Sv.,  dat  een  bijzondere  wijze  van  berekening  van  de  
verjaring invoert, is alleen van toepassing op de daarin op beperkende wijze opgesomde  
misdrijven. (Art. 21bis, V.T.Sv.)

3º Wanneer een collectief misdrijf uit verschillende misdrijven bestaat, waarvan sommige  
bedoeld  zijn  in  artikel  21bis,  eerste  lid,  V.T.Sv.,  en  andere  niet,  valt  ieder  van  die  
misdrijven, wat de aanvang van de verjaring betreft, onder de regeling die hem eigen is.  
(Art. 21bis, V.T.Sv.)
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(M. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0518.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
J. M., M. en P. S. hebben op 15 december 2005 cassatieberoep ingesteld tegen 

een arrest, op 2 december 2005 gewezen door de correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Brussel. De twee eerstgenoemden hebben op 30 maart 2006 
ook cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest en tegen een op 17 maart 2006 door 
datzelfde hof gewezen arrest. 

De eisers J. M. en M. S. voeren twee middelen aan in een memorie waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Op de cassatieberoepen die J. M. en M. S. op 15 december 2005 tegen het 

arrest van 2 december 2005 en op 30 maart 2006 tegen dat van 17 maart 2006 
hebben ingesteld:

(...)
4. In zoverre de cassatieberoepen van J. M. en M. S. gericht zijn tegen het ar-

rest van 2 december 2005 waarbij het hof van beroep zich wegens verjaring on-
bevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen die 
de eisers hebben ingesteld op grond van de telastleggingen A, B.1, C.1, C.2 en 
C.3 van zaak I, C en D.1 van zaak II :

Over het eerste middel :
De eerste verweerder werd in de zaak I vervolgd wegens verkrachting (telast-

legging  A),  aanrandingen  van  de  eerbaarheid  (telastleggingen  B,  1  tot  3)  en 
openbare zedenschennis (telastleggingen C, 1 tot 3).

Het arrest vermeldt dat de feiten zijn gepleegd in 1988, 1989 en 1991, dat zij 
een collectief misdrijf vormen wegens eenheid van opzet en dat het laatste feit is 
gepleegd op 14 december 1991.

Niettegenstaande de eenheid van opzet die aan de dader wordt toegeschreven, 
hebben de appelrechters niet beslist dat de verjaring was beginnen te lopen vanaf 
een voor alle feiten gemeenschappelijke datum.

Het arrest beslist immers dat, terwijl de verjaring betreffende de telastleggin-
gen van zedenschennis is beginnen te lopen vanaf de datum van het laatste feit, 
zodat die telastleggingen zijn verjaard, de verjaringstermijn voor de verkrachting 
en de aanranding van de eerbaarheid daarentegen pas is beginnen te lopen vanaf 
de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Aangezien het slachtoffer van de in de telastleggingen A en B.1 bedoelde fei-
ten volgens het arrest achttien jaar was geworden op 15 december 1995, zijn die 
telastleggingen door de appelrechters eveneens verjaard verklaard vanaf 15 de-
cember 2000, bij gebrek aan stuiting of schorsing van de verjaring voor die da-
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tum.
De telastleggingen B.2 en B.3 daarentegen zijn niet  verjaard verklaard met 

name op grond dat de slachtoffers van de daarin omschreven feiten pas in 1999 
en 2002 achttien jaar geworden zijn.

Het middel verwijt aan het arrest dat het, door verschillende tijdstippen in aan-
merking te nemen waarop het de termijn van verjaring doet ingaan van de we-
gens een collectief misdrijf  ingestelde strafvordering, de artikelen 65 van het 
Strafwetboek en 21bis, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering schendt.

Volgens de eisers hebben de appelrechters bepaalde bestanddelen van het col-
lectief misdrijf niet verjaard kunnen verklaren, terwijl andere niet verjaren en er 
tussen elk van die bestanddelen geen langere termijn dan die van de verjaring is 
verlopen.

In strijd met wat het middel aanvoert, hebben de appelrechters uitspraak kun-
nen doen zoals zij gedaan hebben.

Enerzijds immers volgt uit geen enkele wetsbepaling dat, in geval van een col-
lectief misdrijf dat verschillende inbreuken op de artikelen 372 tot 377, 379, 380, 
409 en 433quinquies, §1, eerste lid, 1°, van het Strafwetboek omvat, de verja-
ringstermijn van de strafvordering pas zou beginnen te lopen vanaf de dag waar-
op het jongste slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Anderzijds is artikel 21bis, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wet-
boek van Strafvordering, dat een bijzondere wijze van berekening van de verja-
ring invoert, alleen van toepassing op de daarin op beperkende wijze opgesomde 
misdrijven.

Wanneer een collectief misdrijf uit verschillende misdrijven bestaat, waarvan 
sommige bedoeld zijn in voormeld artikel 21bis, eerste lid, en andere niet, valt 
ieder van die misdrijven wat het aanvangstijdstip van de verjaring betreft onder 
de regeling die aan dat misdrijf eigen is.

Door die specifieke regeling niet uit te breiden tot andere misdrijven dan die 
welke daaronder vallen, antwoorden de appelrechters op de conclusie van de ei-
sers door ze te verwerpen, en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
De appelrechters hadden kennis genomen van de burgerlijke rechtsvorderingen 

die de eisers tegen de tweede verweerder hadden ingesteld op grond van de te-
lastleggingen A.1, A.2 en A.4 (verkrachtingen), B.1 en B.2 (verkrachtingen), C 
(verkrachting), D.1, D.2, D.3 en D.5 (openbare zedenschennis) van zaak II.

In zoverre het middel vermeldt dat de appelrechters de strafvordering betref-
fende de telastlegging A4 verjaard hebben verklaard, ofschoon zij hebben beslist 
(bladzijde 15) dat de aldaar omschreven feiten niet bewezen waren, berust het op 
een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.

Voor het overige vermeldt het arrest dat de feiten zijn gepleegd tussen 9 febru-
ari 1986 en 31 januari 1995, dat zij, gesteld dat zij bewezen waren, wegens een-
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heid van opzet een collectief misdrijf zouden opleveren ten aanzien van de twee-
de verweerder, dat de verschillende samenstellende misdrijven door geen langere 
termijn dan de verjaringstermijn van elkaar gescheiden zijn en dat het laatste feit 
is gepleegd op 31 januari 1995.

Niettegenstaande de eenheid van opzet die aan de dader wordt toegeschreven, 
hebben de appelrechters niet beslist dat de verjaringstermijn voor alle feiten van-
af hetzelfde tijdstip begon te lopen.

Het arrest beslist immers dat de telastleggingen C en D.1 verjaard zijn omdat 
het slachtoffer van die feiten de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt op 15 de-
cember 1995 en dat tijdens de vijf jaar die op die datum zijn gevolgd geen enkele 
verjaringstuitende of -schorsende daad is verricht.

De overige telastleggingen zijn niet verjaard, met name op grond dat de slacht-
offers van de daarin omschreven feiten pas in 1999, 2002 en 2003 achttien jaar 
geworden zijn.

In het tweede middel uiten de eisers op die beslissing dezelfde kritiek als in het 
eerste middel.

Zoals hierboven gezegd volgt evenwel uit geen enkele wetsbepaling dat, in ge-
val van een collectief misdrijf dat bestaat uit verschillende misdrijven die onder 
toepassing vallen van artikel 21bis, eerste lid, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, de verjaringstermijn van de strafvordering pas zou 
beginnen te lopen vanaf de dag waarop het jongste slachtoffer de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt.

Door uitspraak te doen zoals zij hebben gedaan, antwoorden de appelrechters 
op de conclusie van de eisers door ze te verwerpen en verantwoorden zij hun be-
slissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep dat op 15 december 2005 

door J. M. is ingesteld tegen het arrest van 2 december 2005 dat de uitspraak 
over de door haar op grond van de telastleggingen B.2 en B.3 van zaak I inge-
stelde burgerlijke rechtsvordering aanhoudt.

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van P.S. tegen het arrest 
van 2 december 2005 dat de uitspraak over de door haar op grond van de telast-
legging B.3 van zaak I ingestelde burgerlijke rechtsvordering aanhoudt.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

25 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal1 – Ad-

1 Het openbaar ministerie heeft tot vernietiging met verwijzing geconcludeerd op grond, met name, 
dat het bestreden arrest de conclusie van de eisers niet beantwoordde die uit de eenheid van opzet 
naar recht afleidden, dat geen van de feiten verjaard kon worden verklaard. 



Nr. 511 - 25.10.06 HOF VAN CASSATIE 2115 

vocaat: mr. Oosterbosch. 

Nr. 512

2° KAMER - 25 oktober 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
35 - DRONKENSCHAP - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - HERSTEL - VOORWAARDEN - 
GENEESKUNDIG EN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - GEDEELTELIJK UITSTEL VAN DE 
TENUITVOERLEGGING VAN HET VERVAL - GEVOLG

In geval van overtreding van artikel 35, Wegverkeerswet, moet het herstel in het recht tot  
sturen  afhankelijk  worden  gemaakt  van  het  slagen  voor  het  geneeskundig  en  
psychologisch onderzoek, zelfs indien voor de straf van verval van het recht tot sturen  
uitstel  van  tenuitvoerlegging  wordt  verleend,  voor  het  gedeelte  dat  niet  door  de  
onmiddellijke intrekking wordt gedekt,  en de beklaagde bijgevolg geen effectieve straf  
van verval van het recht tot sturen meer moet ondergaan na het tijdstip van het vonnis  
waarbij  het  verval  wordt  uitgesproken.  (Artt.  35,  38,  §4,  vierde  lid,  en  41, 
Wegverkeerswet)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0549.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 januari 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het tweede middel :
Het bestreden vonnis vermeldt "dat de eerste rechter de strafwet ten aanzien 

van de [eiser] juist heeft toegepast, aangezien de straf rechtvaardig en wettig is, 
onder voorbehoud dat hij verzuimd heeft het herstel in het recht tot sturen afhan-
kelijk te maken van een geneeskundig en psychologisch onderzoek; dat immers, 
wat ook de uitvoeringsmodaliteiten van het verval van het recht tot sturen mogen 
zijn, dit verval effectief is, waarbij artikel 41 van de Wegverkeerswet overigens 
bepaalt dat een minimum effectief gedeelte van acht dagen moet worden opge-
legd".

Door die vermeldingen beantwoorden de appelrechters de in het middel be-
doelde conclusie en omkleden zij hun beslissing regelmatig met redenen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
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Over het eerste middel :
Krachtens artikel 38, §4, vierde lid, van de wetten betreffende de politie over 

het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968, moet in 
geval van overtreding van artikel 35, het herstel in het recht tot sturen afhanke-
lijk worden gemaakt van het slagen voor de geneeskundige en psychologische 
onderzoeken.

Naar luid van artikel 41 van dezelfde wetten, in de gevallen waarin de rechter 
een verval van het recht tot sturen uitspreekt, moet hij, indien hij gebruik wenst 
te maken van artikel 8, §1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschor-
ting, het uitstel en de probatie een minimum effectief gedeelte opleggen van acht 
dagen.

Enerzijds veroordeelt het bestreden vonnis de eiser, met name, wegens over-
treding van artikel 35 van de voormelde gecoördineerde wetten, tot een straf van 
verval van het recht om een motorvoertuig te besturen voor een duur van drie 
maanden en zegt dat voor die straf drie jaar uitstel van tenuitvoerlegging wordt 
verleend voor het gedeelte van het verval dat niet door de onmiddellijke intrek-
king van vijftien dagen is gedekt, anderzijds, maakt het het herstel in het recht tot 
sturen afhankelijk van het slagen voor de geneeskundige en medische onderzoe-
ken.

Het middel dat aanvoert dat de rechter de bij de wet bepaalde veiligheidsmaat-
regel alleen moet bevelen in het geval de beklaagde nog een effectieve straf van 
verval van het recht tot sturen moet ondergaan na het door hem uitgesproken 
vonnis, voegt iets aan de wet toe en faalt bijgevolg naar recht.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

25 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Ph. Roosens, Bergen en R. Van Vooren, Brussel. 

Nr. 513

2° KAMER - 25 oktober 2006

1º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - ARTIKEL 23, 5° - MISLEIDENDE 
RECLAME - RECLAME DIE NIET ALS ZODANIG KAN WORDEN HERKEND - BEGRIP

2º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - ARTIKEL 23, 2° - MISLEIDENDE 
RECLAME - RECLAME DIE KAN MISLEIDEN OMTRENT EEN DIENST - BEGRIP
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1º Het arrest dat als materieel bestanddeel van het misdrijf vaststelt dat het reclamestuk  
dat de beklaagde had verspreid, vanwege de globale indruk ervan, niet onmiskenbaar als  
reclame kon worden herkend, omkleedt de schuldigverklaring van de beklaagde wegens  
het  misdrijf  dat  bij  artikel  23,  5°,  Wet  handelspraktijken  is  bepaald,  regelmatig  met  
redenen en verantwoordt haar naar recht. (Art. 23, 5°, Handelspraktijkenwet 1991)

2º Het arrest dat als materieel bestanddeel van het misdrijf vaststelt dat de beweringen,  
gegevens of  voorstellingen die door eiser  zijn  gebruikt,  kunnen misleiden omtrent  de  
identiteit, de aard of de kenmerken van de door hem aangeboden dienst, omkleedt de  
schuldigverklaring  van  de  beklaagde  wegens  het  misdrijf  dat  bij  artikel  23,  2°,  Wet  
handelspraktijken is bepaald, regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht.  
(Art. 23, 2°, Handelspraktijkenwet 1991)

(M. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0727.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiseres voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het eerste middel:
De eiseres verwijt het arrest dat het de artikelen 149 van de Grondwet en 23, 

5°, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument, schendt.

In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 
wegens het ontoereikend karakter van de motivering, hoewel die bepaling alleen 
een vormvereiste voorschrijft, zonder verband met de kwaliteit van de redenen, 
faalt het naar recht.

Het voormelde artikel 23, 5°, verbiedt elke reclame die, vanwege de globale 
indruk, met inbegrip van de presentatie, niet onmiskenbaar als zodanig kan wor-
den herkend, en die niet leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermel-
ding "reclame" draagt.

Het arrest doet opmerken dat de boodschap aan de verweerders bedrieglijke re-
clame is. In zoverre vermeldt het met name "dat de algemene indruk die het be-
twiste stuk als geheel uitstraalt [...] die van een factuur is; dat het zich namelijk 
als een te vereffenen factuur voordoet met vermelding van de identiteit van de 
geadresseerde, een klantnummer en een beknopte beschrijving van de dienst. Het 
vermeldt de prijs, BTW inbegrepen, en gaat samen met een voorgedrukt en af-
scheurbaar stortingsformulier [...]; gelet op die gelijkenissen, zijn de twee ver-
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meldingen die aangeven dat het om een aanbod gaat, te dezen onvoldoende om 
de aandacht van de geadresseerde te vestigen op het feit dat het reclame en geen 
factuur betreft".

Door die overwegingen stellen de appelrechters als materieel bestanddeel van 
het misdrijf vast dat het reclamestuk dat de eiseres had verspreid, door de totaal-
indruk ervan, niet onmiskenbaar als reclame kon worden herkend.

Zij hebben aldus dienaangaande de schuldigverklaring van de eiseres regelma-
tig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De eiseres verwijt het arrest dat het de artikelen 149 van de Grondwet en 23, 

2°, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument, schendt.

In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert 
wegens het ontoereikend karakter van de motivering, ofschoon die bepaling al-
leen een vormvereiste voorschrijft, zonder verband met de kwaliteit van de rede-
nen, faalt het naar recht.

Het voormelde artikel 23, 2°, verbiedt elke reclame die beweringen, gegevens 
of voorstellingen bevat die kunnen misleiden omtrent de identiteit, de aard, de 
samenstelling, de oorsprong, de hoeveelheid, de beschikbaarheid, de wijze en de 
datum van vervaardiging, of de kenmerken van een dienst.

Nadat de appelrechters hebben vermeld "dat  [de eiseres] geenszins een on-
rechtmatig gebruik van het merk 'Gele Gids' wordt verweten", kunnen zij, zonder 
zichzelf tegen te spreken, oordelen dat "het bedrieglijk karakter van de identiteit 
van de dienstverlener alsook van de aard of de kenmerken van de dienst (vermits 
de verspreiding van de Gouden Gids van Promedia die van de Gele Gids BE van 
[de eiseres] ver overschrijdt) [werd] aangetoond door het feit dat talrijke hande-
laars naar aanleiding hiervan deze met Promedia verwarden".

Zij stellen eveneens dat het "alle aanwijzingen samen zijn en niet de ene of 
gene afzonderlijk die talrijke consumenten hebben misleid, gaande van de gele 
kleur van het document, de term Gele Gids, de gelijkenis qua uitzicht met de do-
cumenten van Promedia, alsook het identieke bedrag dat werd gevorderd".

Door die overwegingen stellen de appelrechters als materieel bestanddeel van 
het misdrijf vast dat de beweringen, gegevens of voorstellingen die door de eise-
res zijn gebruikt kunnen misleiden omtrent de identiteit, de aard of de kenmerken 
van de haar aangeboden dienst.

Zij hebben aldus dienaangaande de schuldigverklaring van de eiseres regelma-
tig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
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lijke rechtsvorderingen die door de verweerders zijn ingesteld :
Over het derde middel:
De eiseres voert aan dat het arrest niet antwoordt op haar conclusie waarin zij 

het bedrag van de schade betwist die door de verweerders is geleden.
Enerzijds had zij aangevoerd dat de dienst hun althans gedeeltelijk werd gele-

verd.
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert, 

wegens het ontoereikend karakter van de redengeving, ofschoon die bepaling al-
leen een vormvereiste voorschrijft, zonder verband met de kwaliteit van de rede-
nen, faalt het naar recht.

Voor het overige, door te vermelden "dat het bewezen is dat de [verweerders] 
het bedrag van 298,87 euro hebben betaald in ruil voor een publicatie in een gids 
genaamd 'Gele Gids BE', een dienst die niet als dusdanig werd geleverd; dat niet 
is aangetoond, zoals [de eiseres] blijft beweren, dat de betaling door de betrok-
ken [verweerders] gebeurde na ontvangst van de mailing van terechtzetting", be-
antwoordt het arrest de conclusie van de eiseres en omkleedt het zijn beslissing 
regelmatig met redenen.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Anderzijds had de eiseres aangevoerd dat  aangezien de verweerders BTW-

plichtig zijn, de schadevergoeding waarop zij aanspraak konden maken met die 
heffing diende te worden verminderd.

Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op dit verweer.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt om aan de 

verweerders een vergoeding, BTW inbegrepen, te betalen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in negen tienden en de verweerders in het overige tien-

de van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. E. Wéry, Brussel. 

Nr. 514

2° KAMER - 25 oktober 2006
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1º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN - EEN ENKELE STRAFBARE 
GEDRAGING - GEWIJZIGDE STRAFWET - ZWAARSTE STRAF - TOEPASSING

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE TIJD - MISDRIJVEN - EEN ENKELE STRAFBARE 
GEDRAGING - GEWIJZIGDE STRAFWET - ZWAARSTE STRAF - TOEPASSING

3º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN - EÉN ENKELE STRAFBARE 
GEDRAGING - ARTIKEL 65, SW. - STRAFFEN VAN VERBEURDVERKLARING - TOEPASSING

4º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID 
- WETTELIJKE BEPALINGEN WAARBIJ EEN NIEUWE STRAFBAARSTELLING WORDT INGEVOERD - FEITEN 
GEPLEEGD VÓÓR DE INWERKINGTREDING ERVAN - HOOFDSTRAFFEN NAAR RECHT VERANTWOORD 
DOOR ANDERE BEWEZEN VERKLAARDE TELASTLEGGINGEN - BIJKOMENDE STRAF 
VERBEURDVERKLARING TER BESTRAFFING VAN FEITEN GEPLEEGD VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN 
DE NIEUWE STRAFBAARSTELLING

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WETTELIJKE BEPALINGEN WAARBIJ EEN 
NIEUWE STRAFBAARSTELLING WORDT INGEVOERD - FEITEN GEPLEEGD VÓÓR DE INWERKINGTREDING 
ERVAN - HOOFDSTRAFFEN NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR ANDERE BEWEZEN VERKLAARDE 
TELASTLEGGINGEN - BIJKOMENDE STRAF VERBEURDVERKLARING TER BESTRAFFING VAN FEITEN 
GEPLEEGD VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE STRAFBAARSTELLING - WETTIGHEID

1º en 2° Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet 
vormen,  maar  in  het  tijdvak  van  het  plegen  van  die  misdrijven,  de  wet  die  de  straf  
bepaalt,  gewijzigd  werd,  moet  de  bij  de  nieuwe  wet  gestelde  straf  worden  
toegepast1.(Artt. 2 en 65, Sw.)

3º Artikel 65, Sw., is niet van toepassing op de straffen van bijzondere verbeurdverklaring2.  
(Artt. 64 en 65, Sw.)

4º en 5°  Het arrest dat wettelijke bepalingen toepast waarbij een nieuwe strafbaarstelling  
wordt ingevoerd om met een bijkomende straf van verbeurdverklaring feiten te bestraffen  
die vóór de inwerkingtreding van die wettelijke bepalingen zijn gepleegd, schendt artikel  
2,  Sw.,  zelfs  indien  de  hoofdstraffen  naar  recht  verantwoord  zijn  door  andere  
telastleggingen die bewezen zijn verklaard. (Art. 2, Sw.)

(V. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0751.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, nr 516, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.
2 Cass., 23 sept. 1957 (Bull. en Pas., 1958, I, 27)
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II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het eerste middel:
Het middel verwijt het arrest dat het artikel 65, tweede lid, van het Strafwet-

boek, retroactief toepast door de eiser tot een straf te veroordelen hoewel het de 
vervolgingen niet ontvankelijk diende te verklaren.

Wanneer de feitenrechter, naar luid van het voormelde artikel, zoals gewijzigd 
bij artikel 45 van de wet van 11 juli 1994, in werking getreden op 31 juli 1994, 
vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp zijn geweest van een eindbeslis-
sing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat 
zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste 
misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde mis-
dadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken 
straffen. Indien deze hem voor een juiste bestraffing van de totaliteit van de mis-
drijven voldoende lijken, spreekt hij zich uit over de schuldvraag en verwijst hij 
in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straffen.

Door de rechter de mogelijkheid te bieden om, wanneer hij vaststelt dat mis-
drijven die reeds het voorwerp zijn geweest van een eindbeslissing en andere fei-
ten die bij hem aanhangig zijn gemaakt en die, in de veronderstelling dat zij be-
wezen zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, bij 
de straftoemeting rekening te houden met de reeds uitgesproken straffen en, in-
dien deze hem voor een juiste bestraffing van de totaliteit van de misdrijven vol-
doende lijken, zich over de schuldvraag uit te spreken in plaats van de vervolgin-
gen niet ontvankelijk te verklaren, voert de wetgever strengere straffen in dan die 
welke onder het vroegere artikel 65 van het Strafwetboek toepasselijk waren.

Wanneer evenwel verschillende misdrijven een collectief misdrijf door een-
heid van opzet vormen, maar in het tijdvak van het plegen van die misdrijven, de 
wet die de straf bepaalt, werd verzwaard, moet de bij de nieuwe wet gestelde 
straf worden toegepast.

De incriminatieperiode die de appelrechters in aanmerking nemen strekt zich 
uit van 27 februari 1992 tot 29 juli 2000. Het arrest oordeelt dat de verschillende 
misdrijven die bij het hof van beroep aanhangig waren gemaakt, een collectief 
misdrijf door eenheid van opzet vormen met deze waarvoor de eiser bij eindbe-
slissingen van 17 februari 1993 en 8 januari 1996 werd veroordeeld. Na vermel-
ding dat de reeds uitgesproken straffen onvoldoende zijn voor een juiste bestraf-
fing van de totaliteit van de misdrijven, spreekt het een straf uit.

Aangezien de feiten die het voorwerp van de telastleggingen uitmaken zowel 
vóór als na de inwerkingtreding van artikel 65 van het Strafwetboek zijn ge-
pleegd, zoals gewijzigd bij de Wet van 11 juli 1994, is die bepaling toepasselijk 
op de totaliteit ervan.

Hieruit volgt dat de appelrechters de artikelen 2 en 65, tweede lid, van het 
Strafwetboek niet schenden.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 65 van het Strafwetboek schendt door 

een straf van verbeurdverklaring uit te spreken wegens de misdrijven van wit-
wassing die in de telastlegging 5 zijn bedoeld, na te hebben vastgesteld dat het 
geheel van de misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vorm-
den. Hij voert aan dat aangezien de zwaarste straf deze is voor de telastleggingen 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, de aanvullende straf die 
met toepassing van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, en derde lid, van hetzelfde 
wetboek, wordt uitgesproken, onwettig is.

Krachtens artikel 64 van het Strafwetboek worden de straffen van bijzondere 
verbeurdverklaring wegens verscheidene misdaden, wanbedrijven of overtredin-
gen, altijd samen opgelegd. Hieruit volgt dat artikel 65 van hetzelfde wetboek 
niet toepasselijk is op de verbeurdverklaring.

Het middel faalt naar recht.
Over het derde middel:
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 2 en 505 van het Strafwetboek 

schendt door de eiser tot de verbeurdverklaring van de bedragen van 257.809,26 
euro en 101.000 Amerikaanse dollar te veroordelen hoewel de feiten van de te-
lastleggingen op grond waarvan die straf is uitgesproken gedeeltelijk dagtekenen 
van vóór de toepassing van het voormelde artikel 505 zoals gewijzigd bij de Wet 
van 7 april 1995.

Nadat  de  appelrechters  de  misdrijven  van  witwassing,  gepleegd  "in  1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998", bewezen verklaren, veroordelen zij de 
eiser tot verbeurdverklaring van de bedragen van "10.400.000 Belgische frank 
omgezet in 257.809,26 euro, en van 101.000 Amerikaanse dollar" waarvan uit 
het  arrest  blijkt  dat  "de voormelde bedragen [voortkwamen] uit  verscheidene 
misdrijven die door [de eiser] in het kader van het dossier 21.06.100483/94 van 
de notities van het parket van Verviers, zijn gepleegd".

De misdrijven die in artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, van het Strafwetboek zijn 
bepaald, werden ingevoerd bij artikel 7 van de Wet van 7 april 1995, in werking 
getreden op 20 mei 1995.

Door toepassing te maken van die bepalingen om met een aanvullende straf 
van verbeurdverklaring feiten te bestraffen die vóór die laatste datum zijn ge-
pleegd, schendt het arrest artikel 2 van het Strafwetboek.

In zoverre is het middel gegrond.
In zoverre het middel de appelrechters verwijt die telastleggingen bewezen te 

hebben verklaard, kan het, ook al is het gegrond, niet tot vernietiging leiden en is 
het bijgevolg niet ontvankelijk. De eiser werd immers tot een gevangenisstraf 
van vierentwintig maanden en tot een geldboete van 2.478,93 euro veroordeeld, 
waarbij die straffen naar recht verantwoord zijn door het geheel van de overige 
bewezen verklaarde misdrijven. Hij heeft er bijgevolg geen belang bij om kritiek 
te oefenen op de schuldigverklaring wegens de misdrijven van witwassing. 

Ambtshalve toezicht
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Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen de 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:

De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser tot de verbeurdverklaring 

van  de  bedragen  van  10.400.000  BEF,  omgezet  in  257.809,26  euro,  en  van 
101.000 Amerikaanse dollar, veroordeelt.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drie vierden van de kosten en laat het overige vierde 

ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe  –Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 515

2° KAMER - 25 oktober 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - INSTELLEN VAN EEN RECHTSMIDDEL TEGEN 
IEDERE RECHTERLIJKE BESLISSING

2º VORDERING IN RECHTE - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - WETTIGE HOEDANIGHEID 
EN BELANG

3º BURGERLIJKE PARTIJ - ANDERE PARTIJEN - VERSCHILLEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - GELIJKE WAPENS - 
GELIJKHEID TUSSEN DE PARTIJEN IN HET PROCES - DRAAGWIJDTE - PARTIJEN MET VERSCHILLENDE 
HOEDANIGHEDEN EN BELANGEN - RECHTSMIDDELEN

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

1º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat een rechtsmiddel mogelijk maakt tegen 
iedere rechterlijke beslissing1. 

1 Zie Cass., 27 feb. 2002, AR P.02.0164.F, nr 144. 
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2º  In  de  regel  kan  niemand  in  rechte  optreden  of  een  rechtsmiddel  instellen  zonder  
hoedanigheid of wettig belang. 

3º  Er  bestaan  fundamentele  verschillen  tussen  de  burgerlijke  partij  en  het  openbaar  
ministerie, enerzijds, en tussen de burgerlijke partij en de vervolgde persoon, anderzijds, 
aangezien  de burgerlijke partij  de strafvordering  niet  uitoefent  en zich daartegen niet  
verweert. 

4º Het recht op een eerlijk proces, waaronder het recht op gelijke wapens valt, houdt alleen 
in dat iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen moet kunnen aanwenden 
en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van stukken en gegevens die aan het 
oordeel worden voorgelegd van de rechter die van de zaak kennis neemt; daaruit volgt  
niet  dat partijen met een verschillende hoedanigheid en belang, steeds over dezelfde  
mogelijkheden moeten beschikken om rechtsmiddelen in te stellen2. (Art. 6.1,  E.V.R.M.)

5º  De  burgerlijke  partij  kan  alleen  cassatieberoep  instellen  tegen  de  beschikkingen  
betreffende haar burgerlijke belangen; wanneer zij  niet werd veroordeeld in de kosten  
van de strafvordering, heeft zij geen belang om cassatieberoep in te stellen tegen de 
strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde of de beschuldigde3.  (Art. 373, derde lid, 
Sv.)

(A. e.a. T  F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 16 en 21 juni 2006 ge-

wezen door het Hof van Assisen van de provincie Luxemburg. 
De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de strafrechtelijke veroor-

deling van de verweerder:
Het hof van assisen stelt vast dat de jury de verweerder schuldig heeft ver-

klaard aan verschoonbare doodslag.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat een rechtsmiddel mogelijk maakt 

tegen iedere rechterlijke beslissing.
In de regel kan niemand in rechte optreden of een rechtsmiddel instellen zon-

der hoedanigheid en wettig belang.
Er bestaan fundamentele verschillen tussen de burgerlijke partij en het open-

baar ministerie, enerzijds, en tussen de burgerlijke partij en de vervolgde per-
soon, anderzijds, aangezien de burgerlijke partij de strafvordering niet uitoefent 
en zich daartegen niet verweert.

2 Zie Cass., 24 sept. 2002, AR P.02.0718.N, nr 473.
3 Zie Cass.,  30 okt.  2002, AR P.02.0975.F, nr 575. Het hof van assisen had verweerder wegens 
moord veroordeeld, maar had voor hem de verschoningsgrond uitlokking aangenomen.
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Het recht op een eerlijk proces, waaronder het recht op gelijke wapens valt en 
dat ondermeer door artikel 6.1. EVRM wordt gewaarborgd, houdt alleen in dat 
iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen moet kunnen aanwen-
den en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van stukken en gegevens die 
aan het oordeel worden voorgelegd van de rechter die van de zaak kennis neemt. 
Daaruit  volgt  niet  dat partijen met een verschillende hoedanigheid en belang, 
steeds over dezelfde mogelijkheden moeten beschikken om rechtsmiddelen in te 
stellen.

Krachtens artikel 373, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan de 
burgerlijke partij de eis tot cassatie slechts instellen ten opzichte van de beschik-
kingen betreffende haar burgerlijke belangen.

Aangezien zij zonder belang zijn, zijn de cassatieberoepen ingesteld door de 
burgerlijke partijen die niet in de kosten werden veroordeeld, niet ontvankelijk.

B. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de bur-
gerlijke rechtsvorderingen:

Over het middel:
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de jury in de loop van de be-

raadslaging over de schuld, verzocht heeft om over een strafwetboek te beschik-
ken, noch dat de jury iets over de discussie betreffende artikel 71 van dat wet-
boek heeft meegedeeld.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

25 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,  advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Ch. Marchand, Brussel en D. Alamat, Brussel. 

Nr. 516

1° KAMER - 26 oktober 2006

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - BETALING

Betaling  is  een  rechtshandeling  waarop  de  bewijsregel  van  artikel  1341,  B.W.  van 
toepassing is1. (Art. 1341, B.W.)

(N. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0167.F)

1 Zie Cass., 6 dec. 2002, AR C.00.0099.N, nr 654
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 8 april 2003 en 23 maart 

2004 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1341, inzonderheid eerste lid, 1347, 1348, inzonderheid eerste lid, 1353 

en 1993 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 8 april 2003 zegt voor recht dat eiseres recht kreeg op de ma-

chines-werktuigen door de betaling door verweerder van hun overeengekomen waarde 
van 250.000 BEF werd voldaan, zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden 
hier integraal te zijn weergegeven, en meer bepaald, op grond:

" dat uit alle neergelegde stukken en door de partijen afgelegde verklaringen blijkt dat:
- de partijen van eind 1988 tot 1991, met onderbrekingen, samengewoond hebben;
-  de  partijen  tijdens  het  samenwonen geen  beroepsinkomsten  hadden,  (verweerder) 

werd betaald [door het] O.C.M.W. en (eiseres) had een werkloosheidsuitkering;
- de erkenning van de schuld van 300.000 BEF, terugbetaalbaar bij een betere financië-

le toestand (van verweerder) of bij zijn overlijden, door zijn nalatenschap, en [...] van de 
eigendom van gereedschap van (eiseres) dat zich in een gebouw bevond dat toebehoorde 
aan een lid van (verweerders) familie (Trou du Renard, 1, te Amay) op 1 december 1998 
werd opgesteld en ondertekend;

- (eiseres) op 1 januari 1989 (verweerder) een algemene volmacht heeft verleend;
- (eiseres) bij authentieke akte van 3 november 1989 op lijfrente, voor het enkele be-

drag van 100.000 BEF het pand in de Trou du Renard overgenomen heeft dat toebehoorde 
aan M.L., weduwe G.; de akte preciseert dat de meerwaarde van de werkzaamheden aan 
de verhuurster is verworven;

- de verhuurster M.L., weduwe G., (eiseres) en (verweerder) bij een niet gedateerde te-
genbrief erkend hebben dat 'het werk in het verhuurde pand uitgevoerd is, door [eiseres], 
enerzijds, en [verweerder]; bijgevolg zal de meerwaarde aan het gebouw ten gevolge van 
dat werk, voor de helft toekomen aan [eiseres], enerzijds, en, voor de andere helft, [aan 
verweerder]';

- de factuur voor de benodigdheden van een serre (14.280 BEF) op 5 februari 1991 ten 
name van (eiseres) op het adres van de Trou du Renard werd opgemaakt;

de getuigen die werden ondervraagd in het raam van het geseponeerde strafdossier erop 
wijzen dat:

- (eiseres) een eigen pand zou hebben gekocht in de rue du Roua, 52 te Amay;
- (verweerder), zijn zoon Eric en anderen en 1991 en 1992 in dat pand werkzaamheden 

hebben uitgevoerd;
- de drie andere mensen die er voor de verbouwingen hadden gewerkt, 'bezoldigd' wer-

den, waarbij de ene, aldus zijn verklaringen, van (eiseres) 20.000 BEF had gekregen en de 
twee andere, gratis gebruik mochten maken van een garage van (eiseres) met een huur-



Nr. 516 - 26.10.06 HOF VAN CASSATIE 2127 

waarde van 60.000 BEF;
- de machines op verzoek van (eiseres) werden verkocht;
- bepaalde bedragen door (verweerder) werden overhandigd aan (eiseres) of aan de le-

veranciers van het materieel;
dat de partijen samengewoond hebben;
dat de partijen, toen zij gingen samenwonen, een geschrift hebben opgemaakt dat er uit-

zag als een schulderkenning die een inbreng van (eiseres) bewijst die eigen en recupereer-
baar blijft;

dat de partijen het in de daaropvolgende maand eens zijn geworden over de wijze waar-
op de onverdeeldheid zou werden beheerd door (verweerder) aan wie (eiseres) volmacht 
heeft gegeven;

dat de partijen, enkele maanden nadien, het ook eens zijn geworden, in de tegenbrief bij 
de authentieke akte van 3 december 1989, over de wijze waarop de meerwaarden die door 
hun werk werden aangebracht aan het pand in de Trou du Renard dat toebehoorde aan een 
familielid (van verweerder), zouden worden vereffend;

dat de partijen geen overeenkomst hebben opgemaakt betreffende hun bijdrage in de 
huishoudkosten noch betreffende de bijdrage in de vereffening van de meerwaarde van 
het pand dat (eiseres) als eigen goed heeft verworven;

dat de rechtspraak van oordeel is dat samenwonenden, bij gebrek aan schriftelijke over-
eenkomsten, geacht worden te hebben bijgedragen in de gemeenschappelijke lasten ten 
belope van hun mogelijkheden en elkaar wederzijds decharge te hebben verleend, net zo-
als met scheiding van goed(eren) gehuwden die geen schriftelijke boekhouding voeren;

dat de aanschaf van een goed tijdens het samenwonen ten name van een van de samen-
wonenden als titel van volle eigendom van dat goed geldt; dat genoemd eigendomsbewijs 
onweerlegbaar is en dat de andere samenwonende daarboven of daartegen niet kan plei-
ten;

dat, na het samenwonen, elk der samenwonenden in rechte kan optreden;
dat zowel de vordering tot betaling van een eigen inbreng in geld of in roerende goede-

ren die vastgesteld is bij een geschrift dat opgemaakt is bij het begin van het samenwonen, 
als de schriftelijk overeengekomen verdeling van de meerwaarden op een goed en de ra-
ming van de feitelijke verrijking door de inbreng van een samenwonende in het vermogen 
van de andere, deel uitmaken van de vereffening van de feitelijke onverdeeldheid die tus-
sen de samenwonenden bestond zolang zij samenwoonden;

dat de samenwonenden, net zoals met scheiding van goed(eren) gehuwden, in hun ver-
effening rechten kunnen doen gelden die zowel ontstaan uit hun oorspronkelijke schrifte-
lijke overeenkomsten, als uit het feitelijke beheer zonder schriftelijke boekhouding dat na 
verloop van tijd ontstaat, ofwel door vertrouwen, onverschilligheid of gewoonte;

dat de eventuele aanbreng in geld of in natura door de andere samenwonende die leidt 
tot een meerwaarde van een eigen goed, mits het bewijs ervan geleverd is, vereffend kan 
worden in het raam van een volledige vereffening;

dat het geschrift, op grond waarvan (eiseres) optreedt, voldoende haar inbreng bewijst 
die als eigen goed kan worden behouden, namelijk 300.000 BEF en machines voor een 
overeengekomen waarde van 250.000 BEF;

dat het geheel van de gegevens die werden ingezameld n.a.v. het strafonderzoek en die 
samen gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens vormen, een 
toereikend bewijs leveren dat, boven elke menselijkerwijs mogelijke twijfel, de eigen goe-
deren van (eiseres), op verzoek van (eiseres) door (verweerder) werden verkocht en dat de 
opbrengst van die eigen goederen besteed werd aan de verbouwing van het eigen pand 
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van (eiseres);
dat de wederbelegging van de opbrengst van een eigen goed in de verbetering van een 

aan de samenwonende eigen goed hem daarop recht verleent".
Het bestreden arrest van 24 maart 2004 ontslaat verweerder van alle tegen hem uitge-

sproken veroordelingen, zulks op grond van al de redenen ervan die geacht worden hier 
integraal te zijn weergegeven, en meer bepaald, op grond:

"dat (eiseres), zoals gezegd in het arrest van 8 april 2003, recht kreeg op de eigen ma-
chines die bij overeenkomst werden geraamd op 250.000 BEF door de wederbelegging 
van de opbrengst van die eigen goederen in de vernieuwing van haar eigen pand in de rue 
du Roua".

Grieven
Eiseres hield in haar samenvattende appelconclusie staande dat het bewijs van de beta-

ling van een bedrag dat in de schulderkenning bedoeld is, en dus van 250.000 BEF dat de 
tegenwaarde vormt van de machines-werktuigen, in de regel, krachtens artikel 1341 van 
het Burgerlijk Wetboek, slechts bij geschrift kon worden opgemaakt en dat verweerder 
geen schriftelijk bewijs leverde; dat artikel 1347, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
niet van toepassing was omdat verweerder geen begin van bewijs door geschrift leverde; 
dat verweerder niet gevolgd kon worden "wanneer hij in conclusie vermeld(de) dat de 
verhouding tussen de partijen zo door vertrouwen was gekenmerkt dat er tussen de partij-
en noch een ontvangstbewijs, nog rekeningen werden opgemaakt, hetgeen zou uitleggen 
waarom er geen bewijs van die terugbetaling was; (dat) immers, naast het feit dat dit lou-
tere gissingen zijn (...), ze worden tegengesproken door het bestaan zelf van de schulder-
kenning die, op zichzelf aantoont dat het vertrouwen toch niet zo groot was dat de partijen 
geen stukken dienden op te maken ten bewijze van hun schulden en van de terugbetaling 
ervan". Daaruit leidde zij af dat het verweerder verboden was om, aan de hand van ver-
moedens of getuigenissen te bewijzen dat hij de litigieuze machines-werktuigen had ver-
kocht en hun overeengekomen waarde had terugbetaald aan eiseres en aan leveranciers 
van materieel.

Verweerder van zijn kant hield staande dat de 250.000 BEF "wel degelijk werden te-
rugbetaald, toen hij de machines, nadat ze waren hersteld, had voortverkocht".

1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek moet een akte worden opgemaakt 

voor alle zaken die de som van 3.000 BEF (15.000 BEF sinds de wet van 10 december 
1990 en 375 euro sinds het koninklijk besluit van 20 juli 2000) te boven gaan en kan het 
bewijs door getuigen niet worden toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten. Die 
regel is van toepassing op het bewijs door de lasthebber dat hij de verplichting tot terug-
gave die hem door artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd, heeft nage-
leefd. Overeenkomstig artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek kan het bewijs door ver-
moedens slechts worden toegelaten als het getuigenbewijs toegelaten is.

Er bestaat geen enkele bijzondere regel betreffende het bewijs tussen samenwonenden 
zodat die bepalingen gelden wanneer een samenwonende beweerd bevrijd te zijn van de 
schuld tot teruggave van een eigen goed van de andere samenwonende door de verkoop 
van dat goed op verzoek van eigenaar ervan en de overhandiging van de geldwaarde van 
dat goed met het oog op de verbouwing van een eigen pand van laatstgenoemde.

Het bestreden arrest van 8 april 2003 grondt zijn beslissing dat eiseres recht heeft op 
haar eigen goed bestaande in de machines-werktuigen, op "het geheel van de gegevens die 
werden ingezameld n.a.v. het strafonderzoek en die samen gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens vormen".

Het arrest schendt de artikelen 1341, inzonderheid eerste lid, 1353 en 1993 van het Bur-
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gerlijk Wetboek indien het in die zin moet worden uitgelegd dat de in artikel 1341, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek vervatte regel van de voorrang van het geschrift niet geldt 
wanneer een samenwonende beweert dat hij zijn schuld heeft betaald door de prijs van 
een aan de andere samenwonende behorend onroerend te investeren in de verbouwing van 
een aan laatstgenoemde eigen onroerend goed, zodat het bewijs door getuigen en vermoe-
dens toegelaten wordt.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste onderdeel
Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte voor een notaris 

of een onderhandse akte moet worden opgemaakt voor alle zaken die de som van 
3.000 BEF (15.000 BEF sinds de wet van 10 december 1990) te boven gaan. 

Betaling is een rechtshandeling waarop die bepaling van toepassing is.
Het arrest, dat zegt dat het bewijs door vermoedens kan worden toegelaten en 

daarbij oordeelt "dat het geheel van de gegevens die werden ingezameld n.a.v. 
het strafonderzoek samen gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens vormen, die een toereikend bewijs leveren dat, boven elke menselij-
kerwijs mogelijke twijfel, de machines, eigen goederen van [eiseres]", "voor een 
overeengekomen waarde van 250.000 BEF", "op [haar] verzoek door [verweer-
der] werden verkocht en dat de opbrengst van die eigen goederen besteed werd 
aan de verbouwing van het eigen pand van [eiseres]", verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van het bestreden arrest van 8 april 2003 leidt tot de tenietdoe-

ning van het arrest van 23 maart 2004 dat het gevolg ervan is.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot rui-

mere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 8 april 2003 behalve in zoverre dit het ho-

ger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest en van het 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 Bergen.

26 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten:  mrs.  Draps en T'Kint.
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Nr. 517

1° KAMER - 26 oktober 2006

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
AANNEMINGSOVEREENKOMST - STILZWIJGENDE OPLEVERING

2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - STILZWIJGENDE OPLEVERING - 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

1º  en  2°  De  rechter  beoordeelt  op  onaantastbare  wijze  in  feite  en  op  grond  van  de  
omstandigheden van de zaak of een handeling van de opdrachtgever een stilzwijgende 
oplevering van het werk uitmaakt. (Art. 1791, B.W.)

(G. T. GEMEENTE HONNELLES)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0329.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1131, 1134, 1135, 1235, eerste en tweede lid, 1377, 1791, 1792 en 2270 

van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk afstand van een recht niet wordt vermoed 

en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
Het arrest doet het beroepen vonnis teniet, verklaart de rechtsvordering van verweerster 

tot teruggave van het onverschuldigd betaalde met toepassing van artikel 1235 van het 
Burgerlijk Wetboek (zie de inleidende dagvaarding van 30 mei 2002) ten dele gegrond en 
veroordeelt eiser ertoe aan verweerster 78.287,25 euro terug te betalen, vermeerderd met 
gerechtelijke interest met ingang van 30 mei 2002 en met de kosten van de beide gedin-
gen.

Grieven
De stilzwijgende oplevering van het werk door de vrijwillige betaling zonder enig voor-

behoud van al de facturen van de aannemer is de erkenning door de opdrachtgever dat het 
werk overeenstemt met de bestelling en goed werd uitgevoerd. Zij betekent, met andere 
woorden, dat het bestelde werk niet alleen geleverd maar ook aanvaard is, dat de volledige 
betaling ervan dus een oorzaak heeft en dat de opdrachtgever niet langer kan beweren dat 
een gedeelte van in het bestek opgenomen werk niet uitgevoerd zou zijn. Enkel het be-
staan van verborgen gebreken kan nog gedurende tien jaar worden aangevoerd (artikelen 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek).
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Subsidiair, ook al zou men aanvaarden - quod non - dat de stilzwijgende oplevering van 
het werk door de betaling zonder voorbehoud van de laatste factuur een voorlopig karak-
ter heeft, toch zou een voorlopige oplevering niettemin betekenen dat alle bestelde werk-
zaamheden uitgevoerd werden en dat enkel de vraag onbeantwoord blijft of het werk goed 
is uitgevoerd.

Hoewel "iedere betaling een schuld onderstelt" (artikel 1235, eerste lid, van het Burger-
lijk Wetboek), vermeldt het tweede lid van dat artikel 1235 toch dat "geen terugvordering 
kan plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig voldaan 
heeft".

Uit die bepaling volgt dat de opdrachtgever die zonder voorbehoud en vrijwillig de fac-
turen van de aannemer betaalt, het bestaan erkent van zijn schuld jegens eerstgenoemde 
en dat zijn betaling een oorzaak heeft (artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek). Nadien 
kan hij niet langer aanvoeren dat hetgeen hij betaald heeft onverschuldigd was, noch de 
terugbetaling ervan vorderen; net zoals degene die vrijwillig een natuurlijke verbintenis 
voldoet, niet langer het bedrag ervan kan terugvorderen, aangezien het onverschuldigd be-
taalde impliceert dat er geen oorzaak van de betaling is.

Overeenkomsten moeten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht (artikelen 1134, 
derde lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).

In dat opzicht mag de opdrachtgever die zonder beperking het werk heeft betaald, na-
derhand de overeenstemming ervan met de bestelling niet meer betwisten.

Ten slotte heeft verweerster, door zonder voorbehoud eisers facturen te betalen, ver-
zaakt aan het recht om de overeenkomst van het werk met de bestelling en de goede uit-
voering ervan te betwisten, aangezien de betaling van de facturen slechts kan worden ver-
klaard door de wil van verweerster om het werk goed te keuren.

De beslissing die eiser ertoe veroordeelt om aan verweerster 78.287,25 euro terug te ge-
ven, vermeerderd met de interest en met de kosten, op grond dat de stilzwijgende opleve-
ring van het werk door de vrijwillige en zonder voorbehoud gedane betaling van eisers 
facturen niet zou slaan op de werken die zogezegd niet zouden zijn uitgevoerd, bijgevolg 
niet naar recht is verantwoord. Zij miskent inzonderheid het wettelijk begrip stilzwijgende 
oplevering en het begrip onverschuldigd betaalde (schending van alle in de aanhef van het 
aangewezen bepalingen en miskenning van het aldaar aangewezen rechtsbeginsel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Tweede middel
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite, en op grond van 

de omstandigheden van de zaak of een handeling van de opdrachtgever een stil-
zwijgende oplevering van het werk uitmaakt.

Het arrest zegt dat de door verweerster overgelegde stukken bewijzen dat eiser 
het opkuiswerk in het park voor meer dan drie vierde van de oppervlakte, zoals 
het in eisers offerte was vermeld, niet had uitgevoerd en oordeelt vervolgens, op 
die grond, dat het niet-uitgevoerde werk niet het voorwerp van een stilzwijgende 
oplevering kan uitmaken.

Het middel, dat berust op de bewering dat de betaling zonder voorbehoud van 
de facturen slechts verklaard kon worden door de wil van verweerster om het 
werk goed te keuren, druist in tegen die feitelijke beoordeling.
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Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter –Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 518

1° KAMER - 27 oktober 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FOUT - ZORGVULDIGHEIDSNORM - HANDELING - REDELIJKE TERMIJN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - BESTUUR - SCHADEVERGOEDING - ONZORGVULDIGHEID - 
RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BEOORDELING - GRENZEN

3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BESTUUR - 
ONZORGVULDIGHEID - SCHADEVERGOEDING - BEOORDELING - GRENZEN

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
PERSONENBELASTING - AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING - DOORSTORTING - ONTSTENTENIS - 
LAATTIJDIGHEID - BESTUUR - FOUT - VOORWAARDEN

5º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — ALLERLEI - 
AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING - DOORSTORTING - ONTSTENTENIS - LAATTIJDIGHEID - 
BESTUUR - FOUT - VOORWAARDEN

6º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - PERSONENBELASTING - AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING - 
DOORSTORTING - ONTSTENTENIS - LAATTIJDIGHEID - BESTUUR - FOUT - VOORWAARDEN

1º Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of enig algemeen rechtsbeginsel stelt  
de  administratieve  overheid  in  de  uitoefening  van  haar  bevoegdheid  vrij  van  de 
verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek om  
de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden; dit beginsel geldt  
ook  als  aan het  bestuur  verweten wordt  onzorgvuldig te zijn  opgetreden1door,  onder 
meer, na te laten te handelen binnen een redelijke termijn. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º en 3°  De rechterlijke macht is bevoegd om het bestuur te veroordelen tot vergoeding 
van de schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder daarbij  
evenwel aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in zijn plaats te stellen; 
aldus moet zij de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het bestuur de mogelijkheid biedt  
zelf  te  oordelen  over  de  wijze  waarop  het  zijn  bevoegdheid  uitoefent  en  de  meest  
geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen2.(Art. 144, 

1 Cass., 20 juni 1997, AR C.96.0195.N, nr 288.
2 Zie Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N, C.03.0448.N en C.03.0449.N, nr 124, met concl. O.M.
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Gw. 1994)

4º, 5° en 6° Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de  
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat  
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een  
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT T. GEMEENTE LENNIK)

ARREST

(A.R. C.03.0584.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL 
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 25, 26, 29 en 30 van de Grondwet, thans de artikelen 33, 36, 37 en 40 van 

de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet, van het principe betreffende de schei-
ding der machten dat door voormelde artikelen wordt uitgewerkt, de artikelen 92 en 93 
van de Grondwet, thans de artikelen 144 en 145 van de op 17 februari 1994 gecoördineer-
de Grondwet, en artikel 11 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 houdende coör-
dinatie van de wetgeving op de Raad van State, en waarbij de bevoegdheid van de rechter-
lijke macht wordt omschreven;

- de artikelen 351 tot en met 357 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (1964), 
thans de artikelen 464 tot en met 469 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (1992), 
240 tot en met 242 van het koninklijk besluit van 4 maart 1964 tot uitvoering van het wet-
boek der inkomstenbelastingen, nadien artikel 231 en 232 van het koninklijk besluit van 
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, al deze 
wetbepalingen zoals van kracht voor de jaren 1990 tot en met 2000, zijnde de jaren waar-
op het onderhavige geschil betrekking heeft;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt in principe de uitspraak van de eerste rechter, welke oor-

deelt: "verklaart de vordering van de gemeente Lennik ontvankelijk, doch uitsluitend in 
zoverre zij betrekking heeft op:

- de betaling van de som van 11.614.305 BEF;
- de betaling van een schadevergoeding op grond van de door de Belgische Staat bega-

ne fout, bestaande in het nalaten de bestaande achterstallen terug te betalen, en zodoende 
in het overschrijden van de redelijke termijn-eis; 

- de aanstelling van een deskundige met het oog op het bepalen van de schade die de ei-
seres opliep ingevolge de laattijdige doorstorting vanwege de Belgische Staat.

Verklaart de vordering voor het overige onontvankelijk.
Verklaart de vordering van de gemeente Lennik in de hierna bepaalde mate gegrond.
Veroordeelt de Belgische Staat tot betaling aan de gemeente Lennik van een provisio-
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neel bedrag van 10.000.000 BEF op een totale eis van 11.614.305 BEF, geen rekening 
houdend met de betalingen die de Belgische Staat sedertdien desgevallend heeft gedaan of 
nog zal doen.

Verzendt de zaak, voor wat het saldo van het door de gemeente Lennik gevorderde be-
drag betreft, naar de rol, teneinde de Belgische Staat toe te laten de gedetailleerde afreke-
ning op te maken wat de ontheffingen betreft, en partijen toe te laten daarover te conclu-
deren.

Veroordeelt de Belgische Staat tot betaling aan de gemeente Lennik van een schadever-
goeding ex aequo et bono begroot op de wettelijke interestvoet (vastgesteld op 7 pct.) op 
het bedrag van 11.924.912 BEF, met ingang van 1 januari 2000, tot de datum van de dag-
vaarding (zijnde 19 januari 2000).

Wijst het meergevorderde af".
Het arrest actualiseert deze uitspraak met de beschikking: 
"Stelt vast dat de achterstallen werden aangezuiverd.
Veroordeelt de Belgische Staat tot het betalen van een schadevergoeding gelijk aan de 

intrest van 7 pct. op het bedrag van de openstaande achterstallen vanaf 1 januari 2000 tot 
op de dag van de volledige aanzuivering".

Het hof van beroep motiveert deze uitspraak met de volgende overwegingen:
"Wat betreft de grenzen van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter verwijst het hof 

van beroep naar de oordeelkundige motieven van de eerste rechter die deze binnen het ka-
der van de aan hem voorgelegde zaak juist heeft omschreven.

Vermits de achterstallen na de uitspraak door de eerste rechter volkomen werden aan-
gezuiverd is de vordering in betaling van het bedrag van deze achterstallen thans zonder 
voorwerp geworden.

Om oordeelkundige motieven heeft de eerste rechter geoordeeld dat hij bevoegd was 
om kennis te nemen van de vordering die erop gericht was vergoeding te bekomen van de 
schade die door (de verweerster) werd geleden ingevolge het onbehoorlijk talmen van (de 
eiser) bij de terugbetaling van de door hem vastgestelde en aan de (de verweerster) door 
middel van de formulieren 173X meegedeelde achterstallen.

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat in de mate dat de achterstallen niet meer 
werden veroorzaakt door het systeem en zij slechts een fossiel waren van het verleden, 
een behoorlijke terugbetaling binnen een redelijke termijn geen zes maanden mocht over-
schrijden en dat de schade van (de verweerster) kan worden begroot op de intrest die zij 
heeft moeten derven op deze bedragen tot op het ogenblik van de volledige aanzuivering".

Benevens deze overwegingen en de afwijzing, door het arrest, van een door de ver-
weerster ingeleide uitbreiding van haar oorspronkelijke vordering, is de uitspraak van het 
arrest aldus volledig gesteund op de motivering van het vonnis van de eerste rechter. Deze 
motivering is ingedeeld volgens de onderscheiden betwiste punten.

ln het beroepen vonnis wordt overwogen:
"1. Wat betreft de onontvankelijkheid van de vordering van (de verweerster): 
1.a. Wat betreft de vordering tot betaling van de som van 11.614.305 BEF.
(...)
1.a.1 Wat betreft het al dan niet bekritiseren van het door de overheid opgezette sys-

teem.
De rechtbank stelt vast dat de argumentatie van (de verweerster) is dat (de eiser), door 

het niet terugbetalen van de bestaande en onbetwiste achterstallen binnen een redelijke 
termijn, samen met een billijke schadevergoeding, een manifeste inbreuk heeft gepleegd 
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op de zorgvuldigheidsnorm, geconcretiseerd door de beginselen van behoorlijk bestuur. 
Naar haar oordeel pleegt (de eiser) een inbreuk op het beginsel dat de Staat geen machts-
misbruik mag plegen en een redelijke termijn in acht moet nemen.

De rechtbank komt derhalve tot het besluit dat (de verweerster) aldus in generlei mate 
het door de overheid opgezette systeem bekritiseert, zelfs niet onrechtstreeks, en meer in 
het bijzonder geenszins de efficiëntie van dit systeem in twijfel trekt. (De verweerster) 
vraagt de rechtbank daarentegen over te gaan tot een rechtmatigheidstoetsing van het op-
treden (of beter het stilzitten) van het fiscale bestuur.

1.a.2 Wat betreft de rechtmatigheidstoetsing door de rechtbank van bestuurlijke hande-
lingen.

In tegenstelling tot wat (de eiser) voorhoudt, houdt de rechterlijke controle op het over-
heidshandelen niet op, eenmaal vaststaat dat de overheid binnen haar min of meer beperk-
te beleids- en beoordelingsbevoegdheid is gebleven. 

Uit het reeds aangehaalde cassatiearrest van 10 juni 1994 kan derhalve niet worden af-
geleid dat de rechter in het geheel geen bevoegdheid zou hebben om, op aanvraag van de 
gemeente, de handelingen van het fiscaal bestuur in het kader van zijn wettelijke opdracht 
van inkohiering, inning en doorstorting van de aanvullende gemeentebelastingen op hun 
rechtmatigheid, in het licht van de artikelen 1382 en 1383 B.W., te toetsen (..).

Er dient daarentegen te worden aangenomen dat het fiscaal bestuur, ook wanneer het 
zijn wettelijke opdracht  inzake aanvullende gemeentebelastingen vervult,  onderworpen 
blijft aan de artikelen 1382 en 1383 B.W. (...).

In het licht van art. 1382 B.W. dienen twee soorten van onrechtmatig handelen te wor-
den onderscheiden: het onrechtmatig handelen wegens de schending van een (grond)wet-
telijke of reglementaire norm die een welbepaald gebod of verbod oplegt, enerzijds, en het 
onrechtmatig handelen wegens een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, ander-
zijds (...).

ln casu verwijt (de verweerster) (de eiser) onrechtmatig te handelen wegens een inbreuk 
op de algemene zorgvuldigheidsnorm, aangezien (de eiser) voor de uitvoering van zijn 
wettelijke opdracht van inning en doorstorting van de aanvullende gemeentebelastingen 
niet aan een normatieve termijn is gebonden. Derhalve dient de beweerde foutieve over-
heidshandeling te worden getoetst aan de wijze waarop een normaal, zorgvuldige en rede-
lijk handelende overheid, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden zou zijn opgetre-
den (...).

ln de rechtspraak werd de algemene zorgvuldigheidsnorm geconcretiseerd met de ont-
wikkeling van de algemene beginselen van behoorlijke bestuur. Een van die beginselen is 
de verplichting voor de overheid om binnen een redelijke termijn te handelen. Welnu, in 
het licht van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, kan aan de gemeenten niet 
worden ontzegd dat zij in rechte het fiscaal bestuur verwijten een fout te hebben begaan 
omdat laatstgenoemde zijn wettelijke opdracht inzake inkohiering, inning en doorstorting 
van de aanvullende gemeentebelastingen niet binnen een redelijke termijn heeft vervuld 
(...). Bij ontstentenis van een normatieve termijnstelling, zoals in casu, is het bestuur ge-
houden om binnen een redelijke termijn te handelen.

Nu de verplichting om binnen een redelijke termijn te handelen een formeel beginsel 
van behoorlijk bestuur uitmaakt, en als een onderdeel van de formele zorgvuldigheids-
plicht kan worden beschouwd, dient de rechterlijke toetsing van bestuurshandelingen aan 
de redelijke termijn-eis te worden beschouwd als een rechtmatigheidstoetsing, waarvoor 
de burgerlijke rechter bevoegd is, en niet als een opportuniteitscontrole, waarvoor de bur-
gerlijke rechter niet bevoegd zou zijn (...).

Derhalve dient de vordering van (de verweerster), voor zover zij betrekking heeft op de 
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betaling van de som van 11.614.305 BEF, ontvankelijk te worden verklaard.
1.b. Wat betreft de vordering tot schadevergoeding.
Terzake roept (de verweerster) een fout in hoofde van (de eiser) in, niet alleen door na 

te laten in te grijpen in een bestaand innings- en doorstortingssysteem waarvan geweten 
was dat dit een inkomstenverschuiving ten voordele van de federale staat en ten nadele 
van de gemeenten tot gevolg had, maar ook door na te laten de bestaande achterstallen te-
rug te betalen, en zodoende de redelijke termijn-eis te hebben overtreden. De miskenning 
van de redelijke termijn als een onderdeel van de algemene zorgvuldigheidsplicht wordt 
volgens (de verweerster) gesanctioneerd door de artikelen 1382 en 1383 B.W., op grond 
waarvan zij vergoeding vordert voor de door haar geleden schade.

Volgens  (de  eiser)  kan  de  aquiliaanse  aansprakelijkheid  weliswaar  tegen  openbare 
overheden worden ingeroepen, maar zijn de mogelijkheden om dit te doen niet onbeperkt. 
Hij stelt dat het Hof van Cassatie in zijn reeds aangehaald arrest van 10 juni 1994 duide-
lijk heeft gesteld dat de burgerlijke rechter niet bevoegd is om de wijze van verdeling tus-
sen de gemeenten van de aanvullende belastingen, waaruit de huidige achterstand volgt, te 
beoordelen, zodat de burgerlijke rechter derhalve niet bevoegd is om zich uit te spreken 
aangaande het al dan niet bestaan van een fout, voortvloeiend uit een louter bestuurlijke 
beslissing. Aangezien de rechter niet mag onderzoeken of de Staat gebruik heeft gemaakt 
van een verkeerd boekhoudsysteem om de bedragen van de toekenning aan de gemeente 
te bepalen, volgt daaruit, naar zijn oordeel, logischerwijze de onbevoegdheid van de rech-
ter om te oordelen over de eventueel door (de verweerster) geleden schade, alsook het 
oorzakelijk verband tussen fout en schade.

De rechtbank dient evenwel vast te stellen dat het Hof van Cassatie in zijn reeds aange-
haald arrest van 10 juni 1994 heeft bevestigd dat geen enkele grondwettelijke of wettelij-
ke bepaling of algemeen rechtsbeginsel de administratieve overheid in de uitoefening van 
haar taak vrijstelt van de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 B.W. 
Derhalve is de administratieve overheid op basis van de artikelen 1382 en 1383 B.W. ge-
houden de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden (...). ln zijn ar-
rest van 10 juni 1994 voegde het Hof van Cassatie er nog aan toe dat dit beginsel ook 
geldt als aan het bestuur wordt verweten onzorgvuldig te zijn opgetreden.

Op grond van de hiervoor onder 1.a uiteengezette redenen, is de rechtbank dan ook van 
oordeel dat zij wel degelijk bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen. ln dat 
verband kan de rechtbank evenwel enkel nagaan of (de eiser) een fout heeft begaan door 
na te laten de bestaande achterstallen terug te betalen en zodoende de redelijke termijn-eis 
te hebben overtreden. Daarentegen kan de rechtbank zich niet uitspreken over de kwestie 
of (de eiser) een fout heeft begaan door na te laten in te grijpen in het bestaande innings- 
en doorstortingssysteem, waarvan geweten was dat  dit  een inkomstenverschuiving ten 
voordele van de federale Staat en ten nadele van de gemeenten tot gevolg had. Deze laat-
ste kwestie betreft immers een kritiek op (de efficiëntie van) het systeem, waarvoor de 
rechtbank zich ratione materiae onbevoegd dient te verklaren.

Derhalve dient de vordering van (de verweerster), voor zover zij betrekking heeft op de 
betaling van een schadevergoeding, in de hiervoor aangehaalde mate ontvankelijk te wor-
den verklaard".

Ten gronde, na uitspraak over de gevorderde achterstallen, waarover het arrest vaststelt 
dat ze inmiddels betaald werden, wordt in het vonnis in de volgende termen geoordeeld 
over de gevraagde schadevergoeding:

"2.b.1. Wat betreft de beweerde fout van (de eiser).
(De verweerster) steunt haar vordering op de schending van de beginselen van behoor-

lijk bestuur, nu (de eiser) nalaat binnen een redelijke termijn de bestaande en onbetwiste 
achterstallen terug te betalen, samen met een billijke schadevergoeding, hetgeen naar haar 
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oordeel machtsmisbruik uitmaakt. Zij baseert haar vordering op de artikelen 1382-1383 
B.W., waarbij de aan (de eiser) verweten fout een inbreuk op de algemene zorgvuldig-
heidsnorm uitmaakt. Deze algemene zorgvuldigheidsnorm moet ten aanzien van de over-
heid geconcretiseerd worden via de beginselen van behoorlijk bestuur.

(De eiser) werpt op dat de federale overheid instaat voor de inning en doorstorting van 
de aanvullende belasting op de personenbelasting, zonder dat zij hiervoor aan een norma-
tieve termijn is gebonden. Derhalve wordt aan het bestuur enige beoordelings- of beleids-
vrijheid toevertrouwd over de termijn waarbinnen de toegekende bevoegdheid wordt uit-
geoefend. Discretionaire bevoegdheden worden evenwel begrensd door de algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur.

De beginselen van behoorlijk bestuur zijn inderdaad niets anders dan jurisprudentiële 
concretiseringen van de vage zorgvuldigheidsnorm van art. 1382 B.W. naar het bestuur 
toe. Deze beginselen laten de rechterlijke macht toe onrechtmatig overheidsoptreden te 
sanctioneren bij gebreke aan wettelijke of reglementaire bepalingen waarbij de overheid 
wordt opgelegd op een vooraf bepaalde wijze te handelen. (...)

Ten onrechte roept (de eiser) in dat de verplichting om binnen een redelijke termijn te 
handelen, geen formeel beginsel van behoorlijk bestuur uitmaakt. (...) Bovendien verzet 
niets zich ertegen dat de redelijke termijn-eis ook tussen besturen wordt ingeroepen.

Onder verwijzing naar I. Opdebeek (...) stelt (de eiser) terecht dat het doel van de rede-
lijke termijn-eis in het administratief recht van tweeërlei aard is: enerzijds het doen res-
pecteren van de rechtsplicht tot handelen, anderzijds het bevorderen van de rechtszeker-
heid. Maar hij trekt daaruit naar het oordeel van de rechtbank verkeerde besluiten. Zo stelt 
hij dat de overheid, naar zijn oordeel, haar rechtsplicht tot handelen niet ontloopt, daar de 
gelden werden en worden gestort, zonder dat er in het systeem gelden ten nadele van de 
gemeenten verdwenen. Anderzijds is naar zijn oordeel het argument van (de verweerster) 
inzake het ontnemen van de rechtszekerheid niet aan de orde, vermits zij aan de hand van 
het 173X-formulier maandelijks wordt ingelicht omtrent het bedrag waarop zij, theore-
tisch gezien, nog recht heeft, zodat zij hoegenaamd niet in onzekerheid verkeert aangaan-
de de gelden die zij nog kan verwachten.

Onder het doen respecteren van de rechtsplicht tot handelen dient te worden verstaan 
dat aan het bestuur niet kan worden toegelaten de rechtsplicht tot handelen te ontlopen 
door de uitvoering van deze verplichting op de lange baan te schuiven. In deze is het dan 
ook zonder belang dat (de eiser) uiteindelijk tot betaling aan (de verweerster) zal overgaan 
van het volledige aan haar verschuldigde bedrag, zonder dat in het systeem gelden ten na-
dele van (de verweerster) verdwijnen. Het is het lange tijdsverloop dat daarvoor nodig is, 
dat met de redelijke termijn-eis op de korrel wordt genomen.

Van zijn kant beoogt het tweede doel van de redelijke termijn-eis, nl. het bevorderen 
van de rechtszekerheid, dat er wordt vermeden dat burgers, maar ook bestuurlijke overhe-
den gedurende lange termijn onzeker zouden zijn over hun rechtstoestand, en bijgevolg 
ook over hun vermogenstoestand. Naar het oordeel van de rechtbank biedt (de eiser) de 
beoogde rechtszekerheid niet door maandelijks het zg. 173X-formulier aan (de verweer-
ster) op te sturen. In het kader van de door (de verweerster) gevraagde betaling van het 
bedrag van 11.614.305 BEF (zie 2.a., hiervoor) deed (de eiser) trouwens zelf opmerken 
dat het op het 173X-formulier vermelde bedrag niet vaststaand, noch zeker is, aangezien 
hierin begrepen zijn de inmiddels aangevochten aanslagen die mogelíjks nog geheel of ge-
deeltelijk zullen worden ontlast,  dus nooit  effectief  zullen worden betaald.  Bovendien 
heeft de rechtsonzekerheid, waarmee (de verweerster) te maken heeft, in de eerste plaats 
te maken met het op de lange baan schuiven van de doorstorting van de aanvullende ge-
meentebelastingen waarop zij recht heeft.

De rechtbank komt bijgevolg tot het besluit dat (de eiser) niet aantoont dat hij a priori is 



2138 HOF VAN CASSATIE 27.10.06 - Nr. 518 

tegemoet gekomen aan de doelstellingen van de redelijke termijn-eis, zodat de rechtbank 
in casu wel degelijk dient na te gaan of (de eiser) de redelijke termijn heeft overschreden 
in het kader van de (niet) doorstorting van de aanvullende gemeentebelastingen.

ln dat verband doet (de eiser) in eerste instantie opmerken dat het manuele boekhoud-
systeem, dat werd ingevoerd in 1954, met de daarbij horende proportionele verdeelsleu-
tels, het meest coherente en praktisch het meest haalbare systeem was. Bij gebrek aan toen 
bestaande informatica was een verdeelsleutel per gemeente, zoals die thans in het geïnfor-
matiseerde systeem wordt toegepast, vanuit praktisch oogpunt gewoon onmogelijk omwil-
le van de massa aan gegevens, die, manueel, niet konden worden verwerkt. Door gebruik 
te maken van het meest correcte systeem, gelet op de technische mogelijkheden van het 
moment, heeft de overheid volledig gehandeld als een goede huisvader.

Dit argument van (de eiser), dat betrekking heeft op de efficiëntie van het systeem, 
waarover de rechtbank zich niet uit te spreken heeft, is evenwel naast de kwestie, nu de 
grieven van (de verweerster) verband houden met de laattijdige doorstorting van de aan-
vullende gemeentebelastingen en het gebrek aan schadevergoeding.

In tweede instantie stelt (de eiser) nog dat de redelijke termijn-eis in concreto moet 
worden beoordeeld, rekening houdend met de specifieke gegevens van de zaak. Daarbij 
moet naar zijn oordeel een volledige belangenafweging gebeuren, waarbij dient te worden 
gestreefd naar een evenwicht tussen enerzijds de noodwendigheden van de dienst en an-
derzijds het belang van de betrokkene. Verder stelt (de eiser) dat het niet onmiddellijk te-
rugbetalen van de verschuldigde achterstallen, maar het spreiden in de tijd van het weg-
werken van de achterstand, juist kan worden gezien als de daad van goed beheer van de 
overheid, en zeker niet als een fout in haren hoofde(n), en wel om de volgende drie rede-
nen:

- de complexiteit van de zaak rechtvaardigt de geleidelijke oplossing van de achter-
stand;

- de vertraging in doorstorting van gelden aan bepaalde gemeenten wordt gerechtvaar-
digd door het belang van de dienst die de federale overheid verstrekt ten aanzien van alle 
gemeenten van het Rijk; zo hebben een aantal gemeenten door de hantering van het sys-
teem belangrijke voorschotten gekregen, die zij nu, ook op een geleidelijke en gespreide 
manier, terugbetalen; indien deze gemeenten plots alles in éénmaal zouden moeten terug-
storten, zouden zij in zeer zware financiële moeilijkheden komen te verkeren, hetgeen de 
solidariteit tussen de verschillende gemeenten niet ten goede zou komen: omwille van de 
verplichting alle gemeenten zo gelijk mogelijk te behandelen, kan dan ook, nog steeds 
volgens verweerder (lees: de eiser), geen afwijkend gedrag ten opzichte van één enkele of 
van enkele gemeenten worden getolereerd;

- een spreiding in de tijd van de terugbetaling van de achterstallen is om financiële re-
denen in het algemeen belang aangewezen; (de eiser) stelt dat een dadelijke realisatie van 
de rechtzetting van de historisch ontstane discordanties niet tot de materiële mogelijkhe-
den van de Schatkist behoort.

(De eiser) heeft het juist voor, wanneer hij stelt dat in concreto moet worden beoor-
deeld welke termijn als redelijk, dan wel als onredelijk moet worden beschouwd, rekening 
houdende met de specifieke gegevens van de zaak (zie ook : 1. Opdebeek, op.cit., nr. 274, 
p. 136). Wat de hierboven door (de eiser) aangehaald redenen betreft, treedt de rechtbank 
de zienswijze van (de verweerster) bij dat die in feite drogredenen uitmaken.

De door (de eiser) ingeroepen complexiteit van de zaak kan niet worden bijgetreden, nu 
(de eiser) zelf sedert medio 1999 maandelijks aan de gemeenten het zg. 173X-formulieer 
opstuurt, waarop het bedrag vermeld staat dat elke gemeente nog moet krijgen op basis 
van de bevindingen van de interne audit. Het door (de eiser) ingeroepen argument dat 
daarop vermelde bedragen geen definitieve bedragen zijn, had gemakkelijk ondervangen 
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kunnen worden door tot provisionele uitkeringen over te gaan.
Het tweede argument van (de eiser), de solidariteit tussen de gemeenten, werkt in de 

opinie van (de eiser) blijkbaar uitsluitend in het voordeel van de gemeenten die te veel 
hebben gekregen door middel van voorschotten. Ingevolge de invulling, die (de eiser) 
geeft aan deze solidariteit tussen de gemeenten, profiteren laatstgenoemde gemeenten uit-
eindelijk tweemaal, een eerste maal doordat zij voorschotten ontvingen, daar waar andere 
gemeenten achterstallen hebben, een tweede maal doordat zij deze voorschotten slechts 
geleidelijk dienen terug te betalen. Deze manifeste ongelijke behandeling tussen de ge-
meenten met voorschotten enerzijds en de gemeenten met achterstallen anderzijds valt 
niet te rechtvaardigen, zelfs niet aan de hand van het beginsel van de solidariteit tussen de 
gemeenten.

De laatste door (de eiser) ingeroepen rechtvaardigingsgrond kan naar het oordeel van 
de rechtbank evenmin worden aangenomen. Het is immers niet mogelijk te stellen dat het 
niet doorstorten van gelden, die aan (de verweerster) verschuldigd zijn, zou stroken met 
het algemeen belang. Het enige belang dat door een gespreide terugbetaling wordt ge-
diend, is dat van (de eiser) zelf. Daarnaast is er het vitale belang van de gemeenten, en uit-
eindelijk van hun inwoners, dat een tijdige doorstorting van de aanvullende gemeentebe-
lastingen vereist. Voorts kan de rechtbank niet voorbijgaan aan het imperatief van het be-
grotingsevenwicht dat aan de gemeenten werd opgelegd door het K.B. nr. 110 van 13 de-
cember 1982, zoals nadien gewijzigd.

Om de hiervoor aangehaalde redenen is het in dat verband opnieuw zonder belang dat 
de federale overheid nooit  een frank heeft  weggemaakt ten nadele van de gemeenten, 
maar dat de gemeenten op termijn, d.w.z. na betaling of aanzuivering op een andere wijze 
van alle gevestigde aanslagen, krijgen waarop ze recht hebben. Evenmin is van belang dat 
de administratie, zoals (de eiser) stelt, sedert de audit gereageerd heeft met tal van operati-
onele maatregelen teneinde de blootgelegde tekortkomingen optimaal te ondervangen.

De rechtbank is van oordeel dat (de eiser) in casu een redelijke termijn-eis heeft mis-
kend.

De nota Rosoux, die de tekortkomingen van het manuele systeem aan het licht heeft ge-
bracht, dateert van 29 september 1998. Op 28 april 1999 werden de resultaten van het de-
finitief rapport COGEM 2 besproken op een hoorzitting in het Parlement, en op 4 juni 
1999 richtte de minister van Financiën aan de burgemeesters van het Rijk een brief waarin 
de conclusies van dit rapport werden hernomen. Sedert medio 1999 wordt het bedrag dat 
elke gemeente nog dient te ontvangen, bekendgemaakt op het zg. 173X-formulier.

Tot op heden heeft (de eiser) de achterstallen van (de verweerster) nog steeds niet aan-
gezuiverd, en dit:

- niettegenstaande de financiële noden van (de verweerster), en uiteindelijk van haar in-
woners, waarvoor de tijdige doorstorting van de belastingheffing van vitaal belang was; 
ter zake kan de parallel worden getrokken met het geval waarin de fiscale administratie 
uitspraak moet doen over een bezwaarschrift tegen een fiscale aanslag voor een enorm be-
drag, die de kredietwaardigheid van de betrokkene in het gevaar brengt, en waarvan wordt 
aangenomen dat bijzondere spoed vereist is (...);

- niettegenstaande het feit dat de zaak, zoals reeds aangehaald, niet complex is;
- niettegenstaande het feit dat het beroep van (de eiser) op begrotingsmoeilijkheden en 

op het gebrek aan financiële middelen, als argument om zijn verzuim of vertraging te 
rechtvaardigen, niet kan worden aanvaard: de overheid is immers verplicht haar financiën 
zo te regelen, dat alle juridische verplichtingen kunnen worden nageleefd (...).

Gelet op het voorgaande, had een normaal, zorgvuldige en redelijk handelende over-
heid, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden, zich dermate moeten organiseren om 
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uiterlijk tegen het einde van de maand december 1999 de op dat ogenblik bestaande ach-
terstallige gemeentebelastingen door te storten.

Door dit niet te doen, heeft (de eiser), naar het oordeel van de rechtbank, inderdaad een 
fout begaan.

2.b.2. Wat betreft de beweerde schade aan (de verweerster).
Naar het oordeel van de rechtbank heeft (de verweerster) schade geleden, die voor ver-

goeding in aanmerking komt, omdat zij persoonlijk en zeker is, en bestaat in de krenking 
van een rechtmatig belang.

ln dat verband doet (de eiser) terecht opmerken dat wanneer hij aansprakelijk wordt ge-
steld voor het niet-handelen binnen een redelijk termijn, alleen de schade die is ontstaan 
na het verstrijken van deze redelijke termijn voor vergoeding in aanmerking komt (...)

De rechtbank volgt (de eiser) evenwel niet wanneer hij stelt dat (de verweerster) ter 
zake geen enkel element aanbrengt om haar schade-eis te staven.

De rechtbank dient immers vast te stellen dat (de verweerster) in de dagvaarding zelf 
heeft aangehaald dat zij voorbehoud formuleerde voor het interestverlies en de geldont-
waarding, die zij door een gerechtsdeskundige precies wou laten begroten. Indien (de ei-
ser) desondanks een begroting van deze schade wenst, vordert (de verweerster) in haar be-
sluiten provisioneel de interesten a rato van 9,6 pct. zijnde het fiscaal gebruikelijk renteta-
rief, en dit op de aanvankelijke som van 14.453.646 BEF sedert 1994, verminderd met de-
zelfde interesten op de bedragen die reeds werden afbetaald en dit sedert hun betaling.

Derhalve komt de rechtbank tot het besluit dat, in tegenstelling tot wat (de eiser) be-
weert, (de verweerster) wel degelijk een aantal elementen aanbrengt om haar schade-eis te 
staven. De rechtbank dient deze elementen te appreciëren".

Na deze uitspraak over fout en schade wijst het vonnis een aanspraak van de verweer-
ster van de hand, ertoe strekkende de schade te begroten door toepassing van de fiscale 
moratoriumintresten, en wat betreft de kwijtschelding van de 3 pct. wettelijk bepaalde for-
faitaire kosten.

Het bestaan van een oorzakelijk verband tussen fout en schade wordt daarna door de 
rechtbank vastgesteld met de volgende overwegingen:

"2.b.3. Wat betreft het oorzakelijk verband tussen de fout van (de eiser) en de schade 
van (de verweerster).

(De eiser) stelt dat (de verweerster) geen enkel element aanbrengt ter staving van het 
oorzakelijke verband tussen de fout en de schade, hoewel de bewijslast bij haar berust.

In ons land wordt in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht de equivalentieleer gehul-
digd inzake het oorzakelijk verband dat dient aanwezig te zijn tussen fout en schade (...)

Volgens deze leer moet elke fout, zonder dewelke de schade zich niet zou hebben voor-
gedaan zoals ze zich in concreto voordeed,  als de oorzaak van de schade worden be-
schouwd.

Naar het oordeel van de rechtbank kan in casu het oorzakelijk verband tussen de fout en 
de schade als zeker en vaststaand worden beschouwd. Ter zake wordt met zekerheid aan-
getoond dat de nagelaten handeling (in casu het tijdig doorstorten van de aanvullende ge-
meentebelastingen) het schadegebeuren zou hebben belet".

Grieven
1. De eiser heeft, met verwijzing naar het grondwettelijke principe van de scheiding der 

machten, de ontvankelijkheid van de verweersters vordering bestreden. Dit verweer werd 
door het arrest afgewezen, met overname van de motieven van het vonnis van eerste aan-
leg. ln de overwegingen van het vonnis wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, 
de zorgvuldigheidsnorm, waarnaar de eiser zich niet zou gedragen, en, anderzijds, een kri-
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tiek op het opgezette systeem, die niet de grondslag van de verweersters vordering zou 
uitmaken.

In het arrest en in het vonnis wordt benadrukt dat de uitspraak enkel op grond van een 
tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsnorm is gemotiveerd, en daardoor binnen 
de perken van de bevoegdheid van de civiele rechter blijft.

De beoordeling van de ontvankelijkheid van de vordering is aldus verbonden aan de be-
oordeling van de grond van het geschil.

2. Het staat wel vast dat de Staat, zoals alle andere openbare overheden, in beginsel on-
derworpen blijft aan de algemene aansprakelijkheidsnorm zoals zij voortvloeit uit de arti-
kelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek.

Anderzijds staat ook vast dat de rechterlijke macht geen bevoegdheid heeft om de me-
thodes te beoordelen, die door de uitvoerende macht worden aangewend om haar opdracht 
te  vervullen.  Dit  wordt  in  casu  herhaaldelijk  door  de bodemrechter  erkend en  onder-
streept.

Ondanks  deze  stellingname  blijkt  echter  dat  de  uitspraak  de  rechter  op  het  terrein 
brengt van een kritiek van administratieve beslissingen.

In het vonnis (blz. 12, derde en vierde alinea) wordt gepreciseerd dat de administratie 
wel gehandeld heeft "als een goede huisvader" in het toepassen van een nieuw boekhoud-
systeem, tot vervanging van het vroegere waardoor de achterstanden ontstaan waren, doch 
dat de grieven van de verweerster enkel verband houden met de laattijdige doorstorting 
van de vastgestelde achterstallen.

De verrichte doorstorting mag echter niet gezien worden in het enige geval van de ver-
weerster. De administratie moest dit probleem voor het geheel van de Belgische gemeen-
ten in acht nemen. De beslissing om één gemeente onmiddellijk en volledig uit te betalen, 
impliceert dat dezelfde gelden elders zullen gemist worden. Dit is een beleidsbeslissing, 
waarover de rechterlijke macht geen controle kan uitoefenen.

In het vervullen van haar opdracht moet de overheid, en in casu de fiscale administratie, 
rekening houden met het algemeen belang. Dit betekent dat de financiële verrichtingen 
tussen de Staat en een bepaalde gemeente niet uitsluitend met het oog op het afzonderlijk 
belang van die gemeente mogen beoordeeld worden, maar dat ook de weerslag ervan ten 
opzichte van andere verplichtingen van de Staat, onder meer in verband met andere ge-
meenten, in acht moeten genomen worden.

De aansprakelijkheid van de Staat kan bijgevolg niet beoordeeld worden uitsluitend op 
grond van de verhouding tussen de Staat en een bepaalde gemeente. Zulke afzonderlijke 
beoordeling zou immers impliceren dat de rechter de beslissingen van de Staat zou mogen 
beoordelen zonder acht te slaan op de andere getroffen ten aanzien van zijn andere ver-
plichtingen, wanneer die maatregelen tot het oplossen van hetzelfde administratief pro-
bleem moeten bijdragen.

De maatregelen getroffen voor het inhalen van de achterstallen die, zoals in het vonnis 
vastgesteld wordt, ontstaan zijn door de toepassing van een voordien gehanteerde verdeel-
sleutel, behoren aldus tot het gebied van de administratieve beslissingen. De civiele rech-
ter heeft geen bevoegdheid om, op aanvraag van een individuele gemeente, de opportuni-
teit of de doeltreffendheid van die maatregelen te beoordelen.

3. Daaruit vloeit voort dat de beoordeling over de vraag of de Staat de door vroegere 
methodes ontstane achterstand in de uitkering aan de verweerster van het haar toekomend 
aandeel in de personenbelasting, in dit bepaald geval binnen de door de bodemrechter 
vastgestelde termijn van zes maanden kon inhalen, een beoordeling over de werkwijze 
van de fiscale administratie inhoudt, en derhalve buiten de bevoegdheid treedt van de 
rechterlijke macht.
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Meer bepaald, wanneer de eerste rechter, wiens motieven in het arrest worden overge-
nomen, eisers verweer betreffende de verplichtingen van de Staat tegenover andere ge-
meenten afwijst (cfr. vonnis, blz. 13, derde en vierde alinea) betreedt hij het gebied van de 
beoordeling over het beleid van de Staat, waardoor hij zijn bevoegdheid te buiten gaat.

Hieruit volgt dat het arrest, dat met bevestiging van de uitspraak en overname van de 
motieven van de eerste rechter de eiser aansprakelijk verklaart voor een fout, terwijl de 
verweten gedragingen tot  het  gebied van de overheidsbeslissingen van de uitvoerende 
macht  behoort,  bijgevolg  het  grondwettelijk  principe  van  de  scheiding  der  machten 
schendt en de artikelen van de grondwet waarin dit principe is vastgelegd (schending van 
de in de aanhef van het middel vermelde artikelen van de Grondwet, en van artikel 11 van 
het koninklijk besluit van 12 januari 1973, waardoor ook de in de aanhef van het middel 
vermelde fiscale wetsbepalingen geschonden zijn).

Tevens, door het veroordelen van de eiser tot een schadevergoeding wegens een aange-
voerde fout, in toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek, ter-
wijl de rechter geen bevoegdheid had om de verweten gedragingen te bekritiseren, maakt 
het arrest een onwettige toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wet-
boek (schending van deze artikelen).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1. Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of enig algemeen rechts-

beginsel stelt de administratieve overheid in de uitoefening van haar bevoegdhe-
den vrij van de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek om de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te 
vergoeden.

Dit beginsel geldt ook wanneer aan het bestuur verweten wordt onzorgvuldig 
te zijn opgetreden door, onder meer, na te laten te handelen binnen een redelijke 
termijn.

2. Hieruit volgt dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om het bestuur te veroor-
delen tot vergoeding van de schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvul-
dig optreden, zonder daarbij evenwel aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ont-
nemen en zonder zich in zijn plaats te stellen.

Aldus moet de Rechterlijke Macht de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het 
bestuur de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn be-
voegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de 
door de wet gestelde grenzen.

3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 469, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992), worden de vestiging en de inning van de 
aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting toevertrouwd aan de ad-
ministratie der directe belastingen, onder de voorwaarden en volgens de regelen 
die de Koning bepaalt. Krachtens artikel 470 van hetzelfde wetboek, wordt op 
het bedrag van de gemeentelijke aanvullende belastingen een korting van 3 pct. 
ingehouden voor de terugbetaling van de administratiekosten aan de Schatkist.

4. Overeenkomstig die bepalingen zorgt de administratie der directe belastin-
gen voor de inkohiering en de inning van de aanvullende gemeentelijke belastin-
gen op de personenbelasting, onder de verplichting die belasting, na aftrek van 
de korting, door de storten aan de steden en gemeenten.
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Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling voorziet in een termijn bin-
nen dewelke de administratie der directe belastingen die aanvullende gemeente-
belastingen moet doorstorten. Aldus beschikt het bestuur ter zake over een ruime 
beoordelingsvrijheid.

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting maakt 
in die omstandigheden slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer 
blijkt dat, alle omstandigheden in acht genomen, het bestuur kennelijk niet heeft 
gehandeld binnen een redelijke termijn.

5. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis en op grond van ei-
gen redenen, oordelen de appelrechters dat de doorstorting van de aanvullende 
gemeentebelasting door de eiser niet is gebeurd binnen een redelijke termijn.

Bij hun beoordeling van de redelijke termijn, weigeren de appelrechters, met 
overname van de redenen van het beroepen vonnis, rekening te houden met de 
door de eiser aangevoerde noodwendigheden van het algemeen belang en meer 
in het bijzonder de verplichting van het bestuur om alle gemeenten op een zo ge-
lijk mogelijke manier te behandelen.

De appelrechters sluiten evenwel niet uit dat dit criterium dat de eiser aanvoert 
als grondslag van zijn optreden, in aanmerking moest genomen worden maar ze 
beoordelen de aansprakelijkheid van de stad uitsluitend op grond van de verhou-
ding tussen de Staat en een bepaalde gemeente.

Door aldus te oordelen beperken de appelrechters de beleidsvrijheid van het 
bestuur en schenden zij het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der mach-
ten.

6. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
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 Antwerpen.

27 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –Verslagge-
ver: de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 519

1° KAMER - 27 oktober 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - 
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KAMER - CONCEPT VAN VONNIS - ONTSTENTENIS - GEVOLG

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - 
STRAFRECHTER - AANWIJZING VAN DE RECHTER

1º  De omstandigheid  dat  de voorzitter  van de kamer  het  concept  van vonnis  niet  kon  
krijgen van de bijzitter gelast met het opstellen ervan, kan het verzuim van die kamer  
gedurende meer dan zes maanden de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen 
niet  rechtvaardigen en niet  verhinderen dat  het  Hof  van cassatie op verzoek van de  
procureur-generaal bij  het hof van beroep die zaak aan die kamer zou onttrekken als 
daartoe grond is. (Art. 652, Ger.W.)

2º Wanneer het Hof van cassatie op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep een zaak onttrekt aan de strafrechter  die gedurende meer dan zes maanden 
verzuimd heeft deze zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het de zaak 
naar een andere rechtbank verwijzen. (Art. 652, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, in de zaak van de Procureur des Konings bij de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge   T.  J.  e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0536.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 2 oktober 2006 een verzoek neergelegd tot onttrekking 

van de zaak met nr. BG.80.96.685/03 aan de rechter wegens verzuim van meer 
dan zes maanden om de zaak te berechten.

Op 6 oktober 2006 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen 
ontvangen van de korpschef en die van de voorzitter van de betrokken kamer.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat op de terechtzitting 

van 3 november 2004 de zaak door de 13de correctionele kamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brugge in beraad werd genomen.

De kamer heeft reeds meer dan zes maanden verzuimd de zaak te berechten 
die zij in beraad heeft genomen.

2. De korpschef van de magistraat verklaart dat er geen rechtvaardiging is voor 
de laattijdigheid. De voorzitter van de kamer die de zaak waarvan de onttrekking 
wordt gevraagd heeft behandeld en in beraad genomen, verklaart dat hij het con-
cept van vonnis niet kon krijgen van de bijzitter gelast met het opstellen ervan.

3. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen ver-
antwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.

4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,



Nr. 519 - 27.10.06 HOF VAN CASSATIE 2145 

Onttrekt  de zaak met  nr.  BG.80.96.685/03,  ingeschreven  op de  rol  van  de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, aan de 13de kamer van die rechtbank.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

27 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 520

1° KAMER - 27 oktober 2006

1º DIERENARTS - TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - BELET - AFWEZIGHEID - VASTSTELLING

2º RECHTBANKEN — TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - BELET - AFWEZIGHEID - VASTSTELLING

3º DIERENARTS - TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - BEROEPSTUCHT - RAAD VAN 
BEROEP - TUCHTSTRAF - EVENREDIGHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - ARTIKEL 3 E.V.R.M. 
- TOETSING DOOR HET HOF

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - 
ORDE VAN ARCHITECTEN - BEROEPSTUCHT - RAAD VAN BEROEP - TUCHTSTRAF - EVENREDIGHEID 
- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - ARTIKEL 3 E.V.R.M. - TOETSING DOOR HET HOF

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - BEROEPSTUCHT - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP - TUCHTSTRAF - EVENREDIGHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING DOOR 
HET HOF

1º en 2°  De wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige 
gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen houden niet de verplichting in  
hetzij in diens beslissing hetzij in het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak 
is  behandeld  en  berecht,  vast  te  stellen  dat  een  gewoon  lid  wettig  belet  of  
gerechtvaardigd afwezig is, zoals wordt vermoed. (Art. 12, Wet 19 dec. 1950 tot instelling 
van de Orde der dierenartsen)

3º, 4° en 5°  Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in  
feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van 
de  bewezen  verklaarde  inbreuken;  het  Hof  vermag  evenwel  na  te  gaan  of  uit  de  
vaststellingen  en  overwegingen  van  de  bestreden  beslissing  niet  blijkt  dat  de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk  
onevenredige  sanctie  heeft  opgelegd  en  zodoende  artikel  3,  E.V.R.M.  heeft  
geschonden1. 

(M. T. ORDE DER DIERENARTSEN)

ARREST

(A.R. D.05.0028.N)

1 Cass., 28 feb. 2002, AR D.01.0008.N, nr 150 (architect). 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 18 november 2005 gewe-

zen door de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dieren-
artsen.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de bestreden beslissing nietig is, omdat zij mede 

werd gewezen door een plaatsvervangend lid zonder dat uit de bestreden beslis-
sing of enig ander processtuk blijkt dat het werkend lid dat aldus werd vervangen 
wettig belet of gerechtvaardigd afwezig was.

2. Het als geschonden aangewezen artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek is vreemd aan dergelijke grief.

Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het voormelde wetsbepaling als ge-
schonden aanwijst.

3. Krachtens artikel 12, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot instel-
ling van de Orde der dierenartsen is de gemengde raad van beroep met het Ne-
derlands als voertaal samengesteld uit drie door de Koning aangewezen raadshe-
ren in het hof van beroep, die stemgerechtigd zijn en van wie een als voorzitter 
optreedt, en uit drie dierenartsen door het lot aangewezen onder de leden van de 
gewestelijke raad der Orde wiens beslissing bestreden wordt, met uitsluiting van 
hen die ze gewezen hebben.

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel worden onder dezelfde voor-
waarden als plaatsvervangende leden aangewezen, drie magistraten en drie die-
renartsen, die in de gemengde raad van beroep alleen zitting kunnen hebben in 
geval van wettig belet of gerechtvaardigde afwezigheid van de werkende leden.

Die wettelijke bepalingen houden niet de verplichting in hetzij in de beslissing 
van de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen 
hetzij in het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak is behandeld en 
berecht, vast te stellen dat een gewoon lid wettig belet of gerechtvaardigd afwe-
zig is, zoals wordt vermoed.

4. Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
5. Het middel preciseert niet hoe en waardoor de bestreden beslissing artikel 6 

van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen 
schendt.

6. In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
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7. De rechter bepaalt binnen de bij de wet en het EVRM gestelde perken, in 
feite  en derhalve onaantastbaar  de sanctie  die  hij  in  verhouding acht  met  de 
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken. Het Hof vermag evenwel na te 
gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt 
dat de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen 
een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3 EVRM 
heeft geschonden.

8. De bestreden beslissing grondt de tuchtsanctie van schorsing van het recht 
de diergeneeskunde uit te oefenen voor de duur van één jaar op de redenen dat:

- de hond door de eiser minstens nodeloos werd verwond door het dier twee-
maal te fixeren met de tanden van de riek in de nek;

- het product T61 intraveneus dient te worden toegediend teneinde te vermij-
den dat het dier onderworpen wordt aan een onnodig lange en pijnlijke dood-
strijd en dat elke dierenarts dit weet of minstens behoort te weten;

- de reactie van de eiser dat hij steeds intramusculair injecteert met T61 een 
bijkomende bevestiging is dat het welzijn van de dieren voor de eiser niet priori-
tair is;

- de bewezen gebleven feiten A (inbreuk op artikel 5 van de plichtenleer dat 
bepaalt dat iedere dierenarts zich moet onthouden van daden of woorden die de 
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden en dit binnen de perken van 
artikel 5 van de wet van 19 december 1950) en B (inbreuk op artikel 26, 5°, van 
de plichtenleer dat iedere dierenarts oplegt te waken over de bescherming en het 
welzijn van de dieren), alleszins wat feit B betreft, zeer grove en zwaarwichtige 
inbreuken op de eer en waardigheid van het beroep zijn.

9. Uit de voormelde vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslis-
sing blijkt niet dat de sanctie die werd opgelegd wegens deze inbreuken kenne-
lijk onevenredig is met de zwaarte van de inbreuk.

10. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 521

1° KAMER - 27 oktober 2006

1º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - CONTROLE OP DE 
UITVOERING VAN DE WERKEN - BEGRIP
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2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - PERSOONLIJKE 
CONTROLE OP DE UITVOERING VAN DE WERKEN - BEGRIP

1º De controle door de architect op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig 
bezoek  aan de werf  die  hem toelaat  na  te  gaan of  de  werken effectief  conform de  
plannen worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis, op te treden wanneer problemen 
bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend op te lossen. (Art. 4, Wet 20 feb. 1939; Art. 
21, Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij 
K.B. 18 april 1985)

2º De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering der werken door de architect,  
tenzij wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast,  
brengt met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan medewerkers niet-architecten  
mag worden gedelegeerd. (Art. 4, Wet 20 feb. 1939)

(V. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.06.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 7 december 2005 gewe-

zen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21 van het reglement van beroepsplichten der architecten op 16 december 1983 

vastgesteld door de nationale raad van de Orde der architecten en goedgekeurd bij konink-
lijk besluit van 18 april 1985;

- artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 
beroep van architect.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing doordat ze aan de eiser een schorsing gedurende een termijn 

van twee maanden oplegt, ondermeer op grond van de volgende motieven:
"In de eerste betichting wordt aan (de eiser) verweten onvolledige opdrachten te aan-

vaarden. Daarvoor wordt onder meer verwezen naar een gebrek aan controle op de uitvoe-
ring van de werken. Krachtens art. 4 van de wet van 20 februari 1939 is de architect ver-
plicht controle uit te oefenen op de werken. (De eiser) erkent trouwens uitdrukkelijk het 
bestaan van deze verplichting in zijn conclusies. Het is bewezen dat hij te kort is gekomen 
aan deze verplichting. Uit het onderzoek van de overgelegde bouwdossiers heeft het bu-
reau vastgesteld dat de werfverslagen beperkt blijven tot een formaliteit en eigenlijk niet 
meer bevatten dan de aanwezigheden en het weerverlet. Geconfronteerd met deze vast-
stelling heeft de architect deze vaststelling in zijn verhoor op 4 december 2003 niet tegen-
gesproken en zelfs impliciet bevestigd met de toevoeging dat de summiere inhoud van de 
zogenaamde werfverslagen te wijten is "aan het volste vertrouwen" dat hij heeft in het 
werk van de aannemer. Deze gegevens vormen het bewijs dat hij geen of onvoldoende 
controle uitoefent op de werken. Verder in dit verhoor geeft architect V.L. toe dat hij "de 
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dossiers van zelfbouwers op dezelfde wijze behandelt als deze vergelijkbaar met aanne-
mer L. ", hetgeen impliceert dat ook hier geen ernstige controle van de werken gebeurt. 
De eerste betichting is in die mate bewezen. Het behoort tot de essentiële taken van de ar-
chitect controle uit te voeren op de werken en dit op basis van de wetgeving die (de eiser) 
zelf vermeldt in conclusies. De verwaarlozing van deze essentiële taak betekent vanzelf-
sprekend een inbreuk op de eer en waardigheid van het beroep van architect. (...) De derde 
betichting luidt: zich schuldig te hebben gemaakt aan naamlening, minstens onbevoegde 
derden in staat te hebben gesteld taken uit te voeren die voorbehouden zijn aan het beroep 
van architect. Bij zijn verhoor op 4 december 2003 verklaarde (de eiser): "De mensen die 
voor mij het tekenwerk doen zorgen meestal ook voor de opmetingen en gaan soms ook 
wel eens langs de werf omdat er zich tussen het oorspronkelijk opgetekende plan en de 
feitelijke situatie bij realisatie wel eens verschillen kunnen voordoen". Deze verklaring 
kan niet anders begrepen worden dan dat (de eiser) de controle van de werken ten dele 
laat uitvoeren door derden, niet architecten. De medewerkers waarnaar hij verwijst zijn 
vermeld in het verhoor van 26 juni 2003. Het betreft twee tekenaars, niet-architecten. De 
naamlening is niet bewezen: uit niets blijkt dat (de eiser) werfverslagen, opgesteld door 
deze medewerkers, als van hem zelf zijnde heeft voorgesteld. Wel is bewezen dat hij op 
voormelde wijze onbevoegden in de mogelijkheid heeft gesteld opdrachten uit te voeren 
die exclusief voorbehouden zijn aan architecten. Uit artikel 4 van de wet van 20 februari 
1939 volgt dat de wetgever de controle op de uitvoering van de werken aan de architecten 
heeft willen toevertrouwen. De architecten kunnen deze wettelijke taak niet delegeren aan 
derden, niet-architecten. Door zijn medewerkers toe te laten werfcontrole uit te oefenen 
heeft (de eiser) inbreuk gepleegd op deze verplichting en heeft daardoor de eer en waar-
digheid van het beroep geschonden. Deze betichting is derhalve bewezen".

Grieven 
Eerste onderdeel
Artikel 21 van het reglement van beroepsplichten der architecten op 16 december 1983 

vastgesteld door de nationale raad van de Orde der architecten en goedgekeurd bij konink-
lijk besluit van 18 april 1985 bepaalt dat, in toepassing van de wet van 20 februari 1939, 
de architect de opdracht voor het opmaken van een uitvoeringsontwerp niet mag aanvaar-
den zonder tegelijkertijd te zijn belast met de controle op de uitvoering der werken, tenzij 
hij de verzekering heeft dat een andere architect met de controle is belast.

Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het be-
roep van architect legt de medewerking van een architect op voor het opmaken van de uit-
voeringsplannen en de controle op de uitvoering der werken.

De controle van de werken betekent concreet een vorm van leiding, controle en (niet 
permanent) toezicht over de werken. De leiding van de werken impliceert dat de architect 
aan de aannemer precieze en duidelijke richtlijnen geeft voor de goede uitvoering van de 
ontworpen plannen. De controle heeft betrekking op de uitvoering van de werken conform 
de plannen, veeleer dan op de concrete uitvoeringshandelingen van de aannemer. De con-
troletaak van de architect omvat geen opdracht van bestendig toezicht of permanentie op 
de werf. De taak van toezichthouder op de werf valt immers normaal ten laste van de aan-
nemer. De architect mag op de normale competentie van de aannemer rekenen.

Uit de enige summiere inhoud van de werfverslagen en het volste vertrouwen dat de ar-
chitect in het werk van de aannemer heeft, blijkt niet noodzakelijk dat de architect geen 
controle op de uitvoering der werken zou uitoefenen.

In casu werd de eiser voor de Provinciale Raad vervolgd uit hoofde van, in overtreding 
van artikel 21 van het reglement van beroepsplichten, onvolledige opdrachten te aanvaar-
den, minstens onvoldoende bijstand aan de opdrachtgever te verschaffen.

De bestreden beslissing stelt vast dat: "Uit het onderzoek van de overgelegde bouwdos-
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siers heeft het bureau vastgesteld dat de werfverslagen beperkt blijven tot een formaliteit 
en eigenlijk niet meer bevatten dan de aanwezigheden en het weerverlet. Geconfronteerd 
met deze vaststelling heeft architect deze vaststelling in zijn verhoor op 4 december 2003 
niet tegengesproken en zelfs impliciet bevestigd met de toevoeging dat de summiere in-
houd van de zogenaamde werfverslagen te wijten is 'aan het volste vertrouwen' dat hij 
heeft in het werk van de aannemer. Deze gegevens vormen het bewijs dat hij geen of on-
voldoende controle uitoefent op de werken. Verder in dit verhoor geeft architect V.L. toe 
dat hij 'de dossiers van zelfbouwers op dezelfde wijze behandelt als deze vergelijkbaar 
met aannemer L. ', hetgeen impliceert dat ook hier geen ernstige controle van de werken 
gebeurt".

Uit deze enige overwegingen heeft de rechter niet wettig kunnen afleiden dat de archi-
tect de opdracht voor het opmaken van een uitvoeringsontwerp heeft aanvaard, zonder te-
gelijkertijd te zijn belast met de controle op de uitvoering der werken en daardoor de eer 
en waardigheid van het beroep heeft geschonden (schending van de artikelen 21 van het 
reglement van beroepsplichten der architecten op 16 december 1983 vastgesteld door de 
nationale raad van de Orde der architecten en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 
april 1985 en 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 
beroep van architect).

Tweede onderdeel
Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het be-

roep van architect legt de medewerking van een architect op voor het opmaken van de uit-
voeringsplannen en de controle op de uitvoering der werken.

De controle van de werken betekent concreet een vorm van leiding, controle en (niet-
permanent) toezicht over de werken. De leiding van de werken impliceert dat de architect 
aan de aannemer precieze en duidelijke richtlijnen geeft voor de goede uitvoering van de 
ontworpen plannen. De controle heeft betrekking op de uitvoering van de werken conform 
de plannen, veeleer dan op de concrete uitvoeringshandelingen van de aannemer. De con-
troletaak van de architect omvat geen opdracht van bestendig toezicht of permanentie op 
de werf.

De taak van de controle op de uitvoering der werken komt persoonlijk toe aan de archi-
tect. Indien een derde, niet-architect, deze controle zou uitoefenen zonder duidelijke in-
structies of controle door een architect is er sprake van een schending van de Architecten-
wet.

Uit de enige omstandigheid dat de tekenaars van de architect ook voor de opmetingen 
zorgen en soms ook wel eens langs de werf gaan, blijkt niet noodzakelijk dat deze werf-
controle uitoefenen zonder duidelijke instructies of controle door een architect.

In casu werd de eiser voor de Provinciale Raad vervolgd uit hoofde van onbevoegde 
derden in staat te hebben gesteld taken uit te voeren die voorbehouden zijn aan het beroep 
van architect.

De bestreden beslissing stelt vast dat: "Bij zijn verhoor op 4 dec. 2003 verklaarde archi-
tect V.L.: 'De mensen die voor mij het tekenwerk doen zorgen meestal ook voor de opme-
tingen en gaan soms ook wel eens langs de werf omdat er zich tussen het oorspronkelijk 
opgetekende plan en de feitelijke situatie bij realisatie wel eens verschillen kunnen voor-
doen'. Deze verklaring kan niet anders begrepen worden dan dat (de eiser) de controle van 
de werken ten dele laat uitvoeren door derden, niet architecten. De medewerkers waarnaar 
hij verwijst zijn vermeld in het verhoor van 26 juni 2003. Het betreft twee tekenaars, niet-
architecten ( ..). Wel is bewezen dat hij op voormelde wijze onbevoegden in de mogelijk-
heid heeft gesteld opdrachten uit te voeren die exclusief voorbehouden zijn aan architec-
ten. Uit artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 volgt dat de wetgever de controle op de 
uitvoering van de werken aan de architecten heeft willen toevertrouwen. De architecten 
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kunnen deze wettelijke taak niet delegeren aan derden, niet-architecten. Door zijn mede-
werkers toe te laten werfcontrole uit te oefenen heeft (de eiser) inbreuk gepleegd op deze 
verplichting en heeft daardoor de eer en waardigheid van het beroep geschonden".

Uit deze enige overwegingen heeft de rechter niet wettig kunnen afleiden dat de eiser 
onbevoegden in de mogelijkheid heeft gesteld opdrachten uit te voeren die exclusief voor-
behouden zijn aan architecten en daardoor de eer en waardigheid van het beroep heeft ge-
schonden (schending van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van architect).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 

de titel en van het beroep van architect moeten de Staat, de provincies, de ge-
meenten, de openbare instellingen en de particulieren een beroep doen op de me-
dewerking van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de 
uitvoering van de werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen 
een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.

Krachtens artikel 21 van het Reglement van beroepsplichten der architecten op 
16 december 1983 door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastge-
legd en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, mag de architect de 
opdracht voor het opmaken van een uitvoeringsontwerp niet aanvaarden zonder 
tegelijkertijd te zijn belast met de controle op de uitvoering der werken, tenzij hij 
de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast.

2. Voormelde controle door de architect op de uitvoering van de werken impli-
ceert een regelmatig bezoek aan de werf die hem toelaat na te gaan of de werken 
effectief conform de plannen worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis op te 
treden wanneer problemen bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend op te 
lossen.

3. De bestreden beslissing neemt een inbreuk aan op de eer en de waardigheid 
van het beroep van architect op grond van de verwaarlozing van diens essentiële 
taak controle uit te voeren op de werken en stelt aan de hand van het onderzoek 
van de bouwdossiers vast: "dat de werfverslagen beperkt blijven tot een formali-
teit en eigenlijk niet meer bevatten dan de aanwezigheden en het weerverlet. Ge-
confronteerd met deze vaststelling heeft (de) architect deze vaststelling in zijn 
verhoor op 4 december 2003 niet tegengesproken en zelfs impliciet bevestigd 
met de toevoeging dat de summiere inhoud van de zogenaamde werfverslagen te 
wijten is 'aan het volste vertrouwen' dat hij heeft in het werk van de aannemer. 
Deze gegevens vormen het bewijs dat hij geen of onvoldoende controle uitoefent 
op de werken. Verder in dit verhoor geeft architect V.L. toe dat hij 'de dossiers 
van zelfbouwers op dezelfde wijze behandelt als deze vergelijkbaar met aanne-
mer L. ', hetgeen impliceert dat ook hier geen ernstige controle van de werken 
gebeurt".

4. De raad van beroep die met die redenen oordeelt dat de eiser zich schuldig 
heeft gemaakt aan tekortkomingen aan de regels van de plichtenleer inzake de 
controle, schendt de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet.
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5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering der werken door de 

architect, tenzij wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hier-
mee wordt belast, brengt met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan mede-
werkers niet-architecten mag worden gedelegeerd.

7. Aan de hand van de verklaringen van eiser dat "de mensen die voor mij het 
tekenwerk doen zorgen meestal ook voor de opmetingen en gaan soms ook wel 
eens langs de werf omdat er zich tussen het oorspronkelijk opgetekend plan en 
de feitelijke situatie bij realisatie wel eens verschillen kunnen voordoen", neemt 
de bestreden beslissing aan dat de eiser onbevoegden in de mogelijkheid heeft 
gesteld opdrachten uit te voeren die exclusief voorbehouden zijn aan architecten 
en de wettelijke controletaak heeft gedelegeerd aan derden, niet-architecten.

8. De beslissing schendt zodoende artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 
niet.

9. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –Verslagge-
ver: de h. Deconinck – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advo-
caat-generaal1 – Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 522

1° KAMER - 27 oktober 2006

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE 
VORDERING - VORDERING VIRTUEEL BEGREPEN IN DE OORSPRONKELIJK IN DE DAGVAARDING 
GESTELDE VORDERING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - BEVOEGDHEID VAN HET HOF

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - ALLERLEI - 
NIEUWE VORDERING - VORDERING VIRTUEEL BEGREPEN IN DE OORSPRONKELIJK IN DE DAGVAARDING 
GESTELDE VORDERING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

3º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
AANNEMER EN ARCHITECT - TIENJARIGE TERMIJN - AARD

4º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
AANNEMER EN ARCHITECT - TIENJARIGE TERMIJN - VERVALTERMIJN - GEVOLG

1 Het O.M. was van mening dat het middel in geen van beide onderdelen kon slagen omdat het 
schending van bewijsregels aanvoerde zonder de daartoe vereiste bepalingen aan te wijzen, minstens 
omdat de beslissing het begrip controle door de architect niet schond. 
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5º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
AANNEMER EN ARCHITECT - BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN INGESTELDE VORDERING - GEVOLG

6º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN ARCHITECT - BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN INGESTELDE 
VORDERING - GEVOLG

7º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN ARCHITECT - BINNEN DE TIENJARIGE TERMIJN INGESTELDE 
VORDERING - GEVOLG

8º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
AANNEMER EN ARCHITECT - VORDERING TEGEN BEIDEN - VOORWAARDEN

9º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN ARCHITECT - VORDERING TEGEN BEIDEN - VOORWAARDEN

1º  en  2°  Het  Hof  vermag  na  te  gaan  of  de  appelrechters,  op  grond  van  de  feitelijke 
elementen  die  zij  aangeven,  wettig  hebben  kunnen  afleiden  dat  een  vordering  in  
conclusie geformuleerd "virtueel" niet begrepen is in de oorspronkelijk in de dagvaarding 
gestelde vordering. (Art. 807 en 1042, Ger.W.)

3º en 4° De tienjarige termijn binnen dewelke de aannemer en de architect aansprakelijk  
zijn voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken  
in  de  constructie  of  de  ongeschiktheid  van  de  grond  is  een  fatale  termijn  die  niet  
geschorst of gestuit kan worden1. (Art. 1792 en 2270, B.W.)

5º, 6° en 7° Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen  
de aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond  
van  nieuwe  gevolgen,  voor  een  bepaald  bouwwerk,  van  eenzelfde  gebrek  en  van  
eenzelfde  contractuele  tekortkoming  in  de  conceptie  of  uitvoering,  mits  uit  de  tijdig 
ingestelde vordering blijkt wat zij omvat2.  (Art. 1792 en 2270, B.W.; Artt. 807 en 1042, 
Ger.W.)

8º en 9° De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen voor  
het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond, dient voor het verstrijken van de tienjarige  
termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect3. (Art. 1792 
en 2270, B.W.)

(GEMEENTE NIJLEN T. AANNEMINGEN VAN WELLEN n.v., e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0380.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 1996 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN

1 Cass., 17 feb. 1989, AR 6125, nr 342
2 Zie Cass., 29 maart 1984, AR 6971, nr 441.
3 Zie Cass., 18 nov. 1983, AR 3855, nr 152.
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De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift in cassatie als volgt worden sa-
mengevat:

1. in opdracht van de eiseres voerde de rechtsvoorganger van de eerste ver-
weerster in de periode 1970-1971 wegenis- en rioleringswerken uit op basis van 
de plans en de bestekken van de tweede verweerster;

2. de werken werden voorlopig opgeleverd op 15 oktober 1971 en definitief op 
22 maart 1972;

3. op 21 augustus 1978 deed zich een eerste verzakking voor aan de bezoekka-
mer 1K910 van de riolering;

4. na aanstelling van een deskundige in kort geding, liet de eiseres, op 22 mei 
1980, de eerste verweerster dagvaarden tot betaling van de herstellingskosten en 
vergoeding van de bijkomende schade ingevolge de wegomleiding;

5. op 18 september 1980 deed zich een tweede verzakking voor, ditmaal aan 
de bezoekkamer 4K89 van de riolering;

6. naar aanleiding van deze tweede verzakking voerde de eerste verweerster 
begin 1981 herstellingswerken uit;

7. in februari 1983 deed zich een derde verzakking voor, zij het opnieuw aan 
de bezoekkamer 1K910;

8. bij conclusie van 23 september 1988 breidde de eiseres haar vordering uit, 
onder meer met het oog op vergoeding van de schade ingevolge de tweede ver-
zakking; bovendien richtte zij haar vordering nu ook tegen de tweede verweer-
ster.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 18, 807, 821, 1138, 3°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt moet worden 

uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten en handelingen die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de appelrechters daarin 

oordelen dat de door de eiseres tegen de eerste verweerster ingestelde vorderingen laattij-
dig en dienvolgens onontvankelijk zijn, op grond van de volgende motieven:

"(...) dat de tienjarige termijn voorzien in de artikelen 1792 en 2270 BW niet enkel een 
termijn is binnen dewelke de gebreken aan de constructie dienen aan het licht te komen, 
doch tevens een termijn binnen dewelke de daarop gebaseerde vordering dient ingeleid te 
worden;

(...) dat (...) het proces-verbaal van voorlopige oplevering de dato 15/10/1971 te dezen 
het aanvangspunt vormt voor de tienjarige termijn, zodat deze verstreek op 15/10/1981;

(...) dat de vordering van (de eiseres) in verband met het eerste schadegeval de dato 



Nr. 522 - 27.10.06 HOF VAN CASSATIE 2155 

21/8/1978, nl. de verzakking van de bezoekkamer 1K910 en rioleringsbuizen ter hoogte 
van  de  aansluiting  Ringstraat-Stationsweg  werd  ingesteld  bij  dagvaarding  de  dato 
22/5/1980, zegge dus ongetwijfeld tijdig;

(...) dat de vordering in verband met de verzakking van de bezoekkamer 4K89 in de 
Stationsweg tussen de Ringstraat en de Landstraat de dato 18/9/1980, werd ingesteld bij 
conclusies neergelegd op 23/9/1988, zegge dus ruimschoots buiten de termijn van tien 
jaar die verstreek op 15/10/1981;

(...) dat (de eiseres) niet kan gevolgd worden in haar stellingname dat haar aanspraken 
m.b.t. dit tweede schadegeval virtueel begrepen zijn in de bij het gedinginleidend exploot 
de dato 22/5/1980 lastens de (rechtsvoorganger van de eerste verweerster) uitgebrachte 
vordering die uitsluitend slaat op het eerste schadegeval dat zich in 1978 manifesteerde ter 
hoogt van de Ringstraat;

dat een tijdige instelling van een vordering op grond van de artikelen 1792 en 2270 
B.W. de opdrachtgever immers nog niet toelaat om deze vordering na het verstrijken van 
de tienjarige termijn uit te breiden tot gebreken die op andere plaatsen zouden zijn ont-
staan, weze het dat deze gebreken van dezelfde aard zouden zijn en eenzelfde oorzaak 
zouden hebben dan deze die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering;

dat opdat zou kunnen aanvaard worden dat de vordering aangaande deze nieuwe gevol-
gen virtueel  begrepen was in  de oorspronkelijke vordering,  vereist  is  dat  door de op-
drachtgever in deze oorspronkelijke vordering het recht wordt voorbehouden om nog an-
dere bedragen te vorderen voortspruitende uit andere schadegevallen of nieuwe schade;

dat echter in de oorspronkelijke vordering enkel sprake is van de in de loop van het jaar 
1978 ter hoogt van de Ringstraat gelocaliseerde verzakkingen van de bezoekkamer en ri-
oolbuizen en in de dagvaarding nergens enig voorbehoud werd geformuleerd voor moge-
lijke toekomstige verzakkingen op andere plaatsen of zelfs voor enige andere schade dan 
deze voortspruitende uit de bewuste verzakkingen in 1978 ter hoogte van de Ringstraat;

dat uit het enkel feit dat de latere verzakking, ditmaal aan de bezoekschouw 4K89 gele-
gen aan de Stationssteenweg tussen de Ringstraat en de Landstraat, een nieuw gevolg zou 
uitmaken van éénzelfde conceptie- en uitvoeringsfout binnen het kader van éénzelfde aan-
besteding uitgevoerd door éénzelfde aannemer, nl. (de rechtsvoorganger van eerste ver-
weerster), en goedgekeurd door één enkel PV van voorlopige oplevering, nog niet kan 
worden besloten dat het nieuwe gevolg van de beweerde zelfde contractuele fouten virtu-
eel begrepen was in de oorspronkelijke dagvaarding;

dat, het weze herhaald, de dagvaarding van 22/5/1980 uitsluitend en alleen de schade 
betrof als gevolg van de verzakking van de onderzoeksschouw aan het kruispunt van de 
Stationssteenweg en de Ringstraat en nergens sprake is van enig voorbehoud voor de an-
dere delen van de uitgevoerde werken of van een voorbehoud om andere bedragen te vor-
deren dan de bedragen van 1.115.000 BEF en 125.000 BEF met aankleven, zijnde precies 
de bedragen die door expert Van Langendonck werden weerhouden om de schade ont-
staan bij de eerste verzakking van de bezoekkamer 1K910 te herstellen;

dat bijgevolg de vordering ingesteld op 23/9/1988 en slaande o.m. op de tweede ver-
zakking van de bezoekkamer 4K89 als tardief moet worden beschouwd;

(...) dat wat de vordering in verband met de 'nieuwe' verzakking van de bezoekkamer 
1K910 in februari 1983 betreft, moet worden opgemerkt dat in beginsel een nieuwe garan-
tieperiode van tien jaar zou kunnen beginnen lopen na de uitvoering van de herstelling in 
de periode oktober 1978 - februari 1979, die als een groot werk in de zin van artikel 2270 
moet worden aangemerkt,  doch hierbij onmiddellijk moet worden vastgesteld dat deze 
herstelling niet door de oorspronkelijke aannemer NV Blondé & Van Steenbeeck doch 
door een derde, NV De Clercq Aannemingen, werd uitgevoerd, zodat geen sprake kan zijn 
van een repetitieve garantieverbintenis in hoofde van de oorspronkelijke aannemer;
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(...) dat wat de vordering, in verband met de 43 andere bezoekkamers, de rioleringen en 
het wegdek zelf betreft, de vordering van (de eiseres) om dezelfde redenen als reeds hoger 
aangehaald met betrekking tot de tweede verzakking vastgesteld op 18/9/1980, als tardief 
moet worden afgewezen;

(...) dat samengevat de bij conclusie de dato 23/9/1988 door (de eiseres) ingestelde vor-
dering als laattijdig moet worden beschouwd voor zover ze strekt tot schadeherstel van 
die gebreken waarvan geen sprake was in de inleidende dagvaarding en waarvoor ook 
geen enkel voorbehoud werd geformuleerd".

Grieven
Eerste onderdeel
De aannemer en de architect zijn overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het 

Burgerlijk Wetboek gedurende tien jaar aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke te-
nietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie of de ongeschikt-
heid van de grond. Een vordering in dit verband dient dan ook op straffe van verval in 
principe binnen deze termijn van tien jaar te worden ingesteld.

In de naar aanleiding van een welbepaald schadegeval door de bouwheer tegen de aan-
nemer en/of de architect ingestelde vordering op grond van een welbepaalde constructie-
fout, zijn evenwel ook de vorderingen met betrekking tot de nadien ontstane schadegeval-
len virtueel begrepen, wanneer deze nieuwe schadegevallen slechts de nieuwe gevolgen 
zijn van dezelfde contractuele tekortkoming als deze die aanleiding gaven tot de initieel 
ingestelde vordering.

Het tijdstip waarop dergelijke nieuwe schadegevallen zich voordoen is met ander woor-
den irrelevant bij de beoordeling van het tijdige karakter van de desbetreffende vorderin-
gen, in zoverre de initiële vordering binnen de termijn van tien jaar werd ingesteld: de 
bouwheer kan aldus ook de vergoeding vorderen van schade die zich heeft voorgedaan na 
de in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn.

Het is a fortiori evenmin vereist dat een vordering die betrekking heeft op een schade-
geval dat een louter gevolg is van dezelfde contractuele fout als deze die aanleiding gaf 
tot de initiële vordering, wordt geconcretiseerd binnen de in de artikelen 1792 en 2270 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn, althans in zoverre de initiële vordering bin-
nen die termijn werd ingesteld.

Te dezen vorderde de eiseres bij gerechtsdeurwaardersexploot van 22 mei 1980 van de 
eerste verweerster de vergoeding van de schade die het gevolg was van een verzakking 
die zich op 21 augustus 1978 had voorgedaan. De appelrechters stellen dienaangaande 
vast dat deze vordering in elk geval tijdig werd ingesteld, nu de termijn van tien jaar pas 
verstreek op 15 oktober 1981.

De eiseres kon in haar gedinginleidend exploot nog geen gewag maken van andere ver-
zakkingen dan deze die zich op 21 augustus 1978 had voorgedaan, nu de latere verzakkin-
gen dateren van nà de datum van de op 22 mei 1980 aan de eerste verweerster betekende 
dagvaarding. De appelrechters stellen immers uitdrukkelijk vast dat de tweede verzakking 
plaatsgreep op 18 september 1980 en de derde verzakking in februari 1983.

In het bestreden arrest wordt voorts geenszins ontkend dat de schadegevallen waarom-
trent de eiseres in haar op 23 september 1988 ingediende conclusie uitbreidende vorderin-
gen instelde, slechts de nieuwe gevolgen waren van dezelfde contractuele tekortkoming 
als deze die aanleiding gaf tot de initieel ingestelde vordering. De appelrechters merken 
immers op "dat deze gebreken van dezelfde aard zouden zijn een zelfde oorzaak zouden 
hebben dan deze die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering" en verwij-
zen naar het "feit dat de latere verzakking, ditmaal aan de bezoekschouw 4K89 gelegen 
aan de Stationssteenweg tussen de Ringstraat en de Landstraat, een nieuw gevolg zou uit-



Nr. 522 - 27.10.06 HOF VAN CASSATIE 2157 

maken van éénzelfde conceptie- en uitvoeringsfout binnen het kader van éénzelfde aanbe-
steding uitgevoerd door éénzelfde aannemer, nl. (rechtsvoorganger van de eerste verweer-
ster), en goedgekeurd door één enkel proces-verbaal van voorlopige oplevering".

De loutere  omstandigheid dat  in  het  gerechtsdeurwaardersexploot  van 22 mei  1980 
"nergens enig voorbehoud werd geformuleerd voor mogelijke toekomstige verzakkingen 
op andere plaatsen of zelfs voor enige andere schade dan deze voortspruitende uit de be-
wuste verzakkingen in 1978 ter hoogte van de Ringstraat", impliceert op zich niet dat 
eventuele toekomstige vorderingen niet virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen 
zouden zijn.

Uit de loutere omstandigheid dat geen formeel "voorbehoud" wordt gevorderd, kan dan 
ook niet wettig worden afgeleid dat eventuele toekomstige vorderingen niet virtueel in de 
oorspronkelijke  vordering  begrepen  zouden  zijn.  Het  formuleren  van  een  voorbehoud 
voor eventuele toekomstige schade kan als zodanig overigens geen invloed uitoefenen op 
de rechtsmacht van de rechter, aangezien het instellen van een ontvankelijke rechtsvorde-
ring in principe vereist dat de eiser, overeenkomstig artikel 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek, doet blijken van een reeds verkregen en dadelijk belang.

De bedenking dat de door de eiseres krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek geformuleerde eisuitbreiding moet worden beschouwd als een van de initiële eis on-
derscheiden vordering, impliceert voorts niet dat deze eisuitbreiding geen betrekking zou 
hebben op vorderingen die virtueel begrepen waren in de gedinginleidende dagvaarding.

De appelrechters stellen dan ook niet wettig vast dat de eisuitbreiding die de eiseres in 
haar op 23 september 1988 ingediende conclusie formuleerde, laattijdig zou zijn.

Het hof van beroep oordeelt aldus niet naar recht dat de loutere omstandigheid dat de 
eiseres geen "voorbehoud" formuleerde in haar gedinginleidende dagvaarding, impliceert 
dat de vorderingen, geformuleerd in haar op 23 september 1988 ingediende conclusie, niet 
virtueel waren begrepen in de gedinginleidende dagvaarding en dienvolgens laattijdig wa-
ren (schending van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, 18, 807 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Door voorts te oordelen dat de vorderingen die de eiseres in haar op 23 september 1988 
ingediende conclusie instelde, niet virtueel begrepen zouden zijn in de gedinginleidende 
dagvaarding van 22 mei 1980, schrijven de appelrechters aan deze dagvaarding bovendien 
een inhoud toe die deze niet bevat, en miskennen ze de bewijskracht van deze dagvaar-
ding (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

In zoverre de appelrechters oordelen dat de eiseres, door in haar gedinginleidende dag-
vaarding slechts de vergoeding te vorderen van de schade die het gevolg is van de eerste 
verzakking, afstand zou hebben gedaan van haar recht om ook de vergoeding te vorderen 
van de schade van latere verzakkingen, leidt het hof van beroep voorts een afstand van 
recht af uit feiten en omstandigheden die een dergelijke gevolgtrekking niet wettig toela-
ten.

Een afstand van recht moet immers strikt worden uitgelegd en kan slechts worden afge-
leid uit feiten en handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. De loutere om-
standigheid dat geen voorbehoud wordt geformuleerd voor toekomstige schade, kan niet 
wettig worden geïnterpreteerd als een afstand van recht met betrekking tot die toekomsti-
ge schade (schending van artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel  dat  inhoudt  dat  een  afstand  van recht  strikt  moet  worden uitgelegd en 
slechts kan worden afgeleid uit feiten en handelingen die voor geen andere uitlegging vat-
baar zijn).

Tweede onderdeel
De termijn van tien jaar binnen welke de architecten en de aannemers krachtens de arti-
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kelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn voor een gebrek in de 
bouw dat ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te brengen, gaat niet alleen 
in na de oplevering van de oorspronkelijke aanneming, maar ook na de oplevering van de 
herstellingen die als grote werken moeten worden aangemerkt.

De appelrechters merken met betrekking tot de door de NV De Clercq naar aanleiding 
van de eerste verzakking aan "bezoekschouw 1K910" uitgevoerde herstelwerken op "dat 
wat de vordering in verband met de 'nieuwe' verzakking van de bezoekkamer 1K910 in 
februari 1983 betreft, moet worden opgemerkt dat in beginsel een nieuwe garantieperiode 
van tien jaar zou kunnen beginnen lopen na de uitvoering van de herstelling in de periode 
oktober 1978 - februari 1979, die als een groot werk in de zin van artikel 2270 moet wor-
den aangemerkt, doch hierbij onmiddellijk moet worden vastgesteld dat deze herstelling 
niet door de oorspronkelijke aannemer NV Blondé & Van Steenbeeck doch door een der-
de, NV De Clercq Aannemingen, werd uitgevoerd, zodat geen sprake kan zijn van een re-
petitieve garantieverbintenis in hoofde van de oorspronkelijke aannemer" (derde-laatste 
alinea van p. 11 j° de tweede alinea van p. 4 van het bestreden arrest).

De eiseres had in haar eerste appelconclusie in dit verband evenwel niet alleen gewezen 
op de door de NV De Clercq naar aanleiding van de eerste verzakking uitgevoerde her-
stelwerken, maar had zich tevens beroepen op de herstelwerken die naar aanleiding van de 
tweede verzakking door de NV Blondé & Vansteenbeeck waren uitgevoerd. Dienaan-
gaande voerde de eiseres immers aan dat er binnen de voormelde termijn van tien jaar 
grote herstelwerken werden uitgevoerd die een termijn van tien jaar deden ingaan en die 
werden "uitgevoerd voor niet minder dan 2.061.124 BEF (zie de fakturen naar aanleiding 
van de eerste en tweede verzakking)" (randnummer 8 op p. 15 van de namens eiseres in-
gediende "conclusie in hoger beroep"). In haar aanvullende beroepsconclusie voerde de 
eiseres voorts het volgende aan:

"Volgende grote herstellingen werden uitgevoerd,
- oktober 1978 - februari 1979 voor 1.419.470 BEF (...);
- voorjaar 1981, facturatie door Blondé en Van Steenbeeck op 06.04.1981 voor 641.654 

BEF (...);
- mei 1984 door de NV Blondé en Van Steenbeeck en door de NV De Clercq voor 

806.641 BEF (...);
Het is verworven dat de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn voor aannemers en archi-

tekten begint te lopen - telkens - vanaf een nieuwe herstelling" (p. 5 van de namens de ei-
seres ingediende "Aanvullende Beroepskonklusie").

Te dezen werd tussen partijen niet betwist dat de herstelwerken naar aanleiding van de 
tweede verzakking vóór het verstrijken van de oorspronkelijke tienjarige termijn op 15 
oktober 1981, namelijk in begin 1981, door de NV Blondé & Vansteenbeeck waren uitge-
voerd. De appelrechters wijzen er bij de weergave van het feitenrelaas dan ook uitdrukke-
lijk op dat "(n)aar aanleiding van de (...) tweede verzakking (...) in begin 1981 door de 
NV Blondé & Van Steenbeeck op verzoek van (de eiseres) herstellingswerken (werden) 
uitgevoerd met als kostprijs 641.654 BEF gefactureerd op 6/4/1981" (medio p. 4 van het 
bestreden arrest).

De appelrechters oordelen dan ook niet wettig dat de in begin 1981 door de NV Blondé 
& Van Steenbeeck uitgevoerde herstelwerken naar aanleiding van de tweede verzakking 
geen aanleiding zouden kunnen geven tot een nieuwe garantieperiode van tien jaar (schen-
ding van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek), minstens gaan ze ten on-
recht niet in op de desbetreffende vordering van de eiseres met betrekking tot de door de 
NV Blondé & Van Steenbeeck uitgevoerde herstelwerken naar aanleiding van de tweede 
verzakking (schending van artikel 1138, enig lid, sub 3°, van het Gerechtelijk Wetboek), 
terwijl ze evenmin de aangehaalde aanvoeringen van de eiseres in dit verband beantwoor-
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den (schending van artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van 
de Grondwet).

In zoverre de appelrechters oordelen dat de eiseres in haar appelconclusies slechts mel-
ding maakt van door de NV De Clercq uitgevoerde herstelwerken, die in aanmerking zou-
den kunnen worden genomen als vertrekpunt van een tienjarige termijn, schrijven ze aan 
deze appelconclusies een inhoud toe die deze niet bevat, nu de eiseres in randnummer 8 
op p. 15 van haar (eerste) appelconclusie en op p. 5 van haar "Aanvullende Beroepskonk-
lusie" zich uitdrukkelijk ook beriep op herstelwerken die - naar aanleiding van de tweede 
verzakking - door de NV Blondé & Van Steenbeeck werden uitgevoerd. Hierdoor wordt 
dan ook de bewijskracht van die appelconclusies miskend (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1792, 2244 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de appelrechters daarin 

oordelen dat de door de eiseres tegen de tweede verweerster ingestelde vorderingen laat-
tijdig en dienvolgens onontvankelijk zijn, op grond van de volgende motieven:

" (...) dat de eis van (de eiseres) gericht tegen (de tweede verweerster) voor het eerst in-
gesteld werd bij conclusie neergelegd op 23/9/1988, zegge buiten de tienjarige termijn 
van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek die een fatale termijn voor reclama-
ties van de bouwheer uitmaakt;

dat inderdaad waar terzake de voorlopige oplevering, die inzake overheidsopdrachten 
als aanvaarding en als beginpunt van de tienjarige aansprakelijkheid geldt, dagtekent van 
15/10/1971, (de eiseres) de vordering op basis van genoemde artikelen had moet instellen 
ten laatste op 15/10/1981;

(...) dat ten onrechte door (de eiseres) de stelling wordt verdedigd dat deze vervalter-
mijn niet zou verstreken zijn om reden (dat) op 23/10/1980 de NV Blondé & Van Steen-
beeck een dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring uitbracht lastens (de tweede verweer-
ster) en door deze dagvaarding de gezegde termijn zou gestuit zijn in het voordeel van (de 
eiseres);

dat de tienjarige verjaringstermijn geen verjarings- maar een vervaltermijn is die niet 
vatbaar is voor schorsing of stuiting;

dat de vordering van de bouwheer tegen de aannemer en/of architect in ieder geval bin-
nen deze termijn moest worden ingesteld en het hof moet vaststellen dat voor 23/9/1988 
iedere vordering ten gronde vanwege de bouwheer tegen (de tweede verweerster) ont-
breekt;

dat de eis van (de eiseres) in zoverre gericht tegen (de tweede verweerster) gevolgelijk 
onontvankelijk is".

Grieven
De aannemer en de architect zijn overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het 

Burgerlijk Wetboek gedurende tien jaar aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke te-
nietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie of de ongeschikt-
heid van de grond. Een vordering in dit verband dient op straffe van verval in principe 
binnen deze termijn van tien jaar te worden ingesteld.

Het instellen van een vordering tegen de aannemer, te dezen de NV Blondé & Van 
Steenbeeck, rechtsvoorganger van de eerste verweerster, impliceert dat ook (dat) de archi-
tect, te dezen de tweede verweerster, zich niet meer kan beroepen op de in de aangehaalde 



2160 HOF VAN CASSATIE 27.10.06 - Nr. 522 

artikelen 1792 en 2270 vermelde termijn, in zoverre binnen deze termijn tegen de archi-
tect in dit verband een vordering werd ingesteld.

De tweede verweerster werd te dezen vóór het verstrijken van de tienjarige termijn, na-
melijk in oktober 1980, door de aannemer in tussenkomst en vrijwaring gedagvaard. Deze 
vrijwaringsvordering had betrekking op dezelfde gebreken als deze die leidden tot de ge-
dinginleidende dagvaarding van 22 mei 1980.

De appelrechters oordelen niet wettig dat de tweede verweerster met betrekking tot de 
bewuste grove gebreken vóór het verval van de termijn van tien jaar werd gedagvaard.

De omstandigheid dat de eiseres haar concrete eis tegen de tweede verweerster slechts 
nà het verstrijken van de termijn van tien jaar instelde, is hierbij irrelevant, nu de betwis-
ting nopens de aansprakelijkheid van de tweede verweerster voor grote gebreken tijdig - 
zij het door de eerste verweerster - bij de rechtbank aanhangig werd gemaakt.

De appelrechters verklaren de door de eiseres tegen de tweede verweerster ingestelde 
vordering dan ook niet wettig onontvankelijk (schending van de artikelen 1792, 2244 en 
2270 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
Gronden van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
1. De verweersters werpen op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 

opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters dat de in conclusie 
geformuleerde vordering niet "virtueel" begrepen is in de oorspronkelijk in de 
dagvaarding gestelde vordering.

2. Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke 
elementen die zij aangeven, wettig hebben kunnen afleiden dat een vordering in 
conclusie geformuleerd "virtueel" niet  begrepen is  in de oorspronkelijk  in de 
dagvaarding gestelde vordering.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Onderdeel zelf
10. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de 

aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of ge-
deeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie 
of de ongeschiktheid van de grond.

11. De termijn in die artikelen bepaald, is een fatale termijn die niet geschorst 
noch gestuit kan worden.

12. Een binnen die termijn ingestelde vordering onttrekt aan het verval ook een 
vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, 
van eenzelfde gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie 
of de uitvoering. 

Hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat.
13. Het staat aan de feitenrechter te beslissen of de bouwheer zijn initiële vor-
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dering beperkt heeft tot de schade die hij in de dagvaarding vermeldt in verband 
met een bepaald bouwwerk, dan wel of hij ook eventuele navolgende schade be-
oogde aan dat bouwwerk of aan bouwwerken die eveneens aan de aannemer of 
de architect waren toevertrouwd in eenzelfde contractueel kader.

De feitenrechter kan in zijn beoordeling betrekken of de eiser al dan niet een 
voorbehoud had geformuleerd in de oorspronkelijke dagvaarding en of de vorde-
ring alleen betrekking had op een bepaald bouwwerk en niet op een ander bouw-
werk dat, op grond van eenzelfde overheidsopdracht, op een andere plaats was 
gebouwd door dezelfde medecontractant.

De omstandigheid dat de nieuwe schade zich op een andere plaats situeert dan 
de schade waarvoor oorspronkelijk vergoeding wordt gevorderd of dat de eiser 
bij  het  instellen van de oorspronkelijke vordering geen voorbehoud heeft  ge-
maakt voor mogelijke andere schade, sluit evenwel op zichzelf niet uit dat de 
nieuwe vordering  nieuwe gevolgen betreft,  voor  een  bepaald  bouwwerk,  van 
eenzelfde gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of 
de uitvoering.

14. De appelrechters stellen vast:
- de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd in de dagvaarding van de 

eiseres heeft betrekking op een verzakking in 1978 van een bezoeksschouw, ge-
situeerd in de Ringstraat;

- de schade waarvoor achteraf vergoeding wordt gevorderd in de conclusie van 
de eiseres heeft betrekking op een verzakking in 1980 van een bezoeksschouw, 
gesitueerd in de Stationstraat;

- beide bezoeksschouwen werden uitgevoerd door de rechtsvoorgangster van 
de eerste verweerster in het kader van de wegenis- en rioleringswerken aan de 
Stationsstraat en de Emblemsesteenweg te Kessel volgens plans en bestekken 
van de tweede verweerster;

- in de dagvaarding werd nergens enig voorbehoud geformuleerd voor moge-
lijke verzakkingen op andere plaatsen of zelfs voor enige andere schade dan deze 
voortspruitende uit de verzakkingen in 1978 ter hoogte van de Ringvaart die het 
voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering;

- de schade die het voorwerp uitmaakt van de navolgende vordering situeert 
zich op een andere plaats dan de schade die het voorwerp uitmaakt van de oor-
spronkelijke vordering.

15. Op grond hiervan oordelen de appelrechters dat de vordering ingesteld bij 
conclusie op 23 september 1988 niet begrepen is in de vordering ingesteld bij 
dagvaarding van 22 mei 1980 en derhalve tardief is.

Door aldus te oordelen ongeacht dat "deze gebreken van dezelfde aard zouden 
zijn en eenzelfde oorzaak zouden hebben dan deze die het voorwerp uitmaken 
van de oorspronkelijke vordering" en dat de nieuwe schade "een nieuw gevolg 
zou uitmaken van éénzelfde conceptie- of uitvoeringsfout binnen het kader van 
éénzelfde  aanbesteding,  uitgevoerd  door  éénzelfde  aannemer  (...)  en  goedge-
keurd door één enkel PV van voorlopige oplevering", schenden de appelrechters 
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
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16. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
17. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zijn de 

aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of ge-
deeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie 
of de ongeschiktheid van de grond.

18. De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stel-
len, dient voor het verstrijken van de tienjarige termijn een vordering in te stellen 
tegen zowel de aannemer als de architect.

Het feit dat de bouwheer binnen de termijn een vordering instelt tegen de aan-
nemer en dat deze aannemer binnen de termijn een vordering instelt tegen de ar-
chitect, neemt niet weg dat de bouwheer zelf binnen de bedoelde termijn een 
vordering dient in te stellen tegen de architect.

19. Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Overige grieven
20. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiseres tegen 

de eerste verweerster ingesteld bij conclusies van 23 september 1988 tardief en 
onontvankelijk verklaart en uitspraak doet omtrent de kosten verbonden aan die 
vordering.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de in bindendverklaring opgeroe-

pen partijen. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten van haar cassatieberoep tegen de tweede 

verweerster. 
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

trechter over. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

27 oktober 2006 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraeten – Verslaggever: de h. 
Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger, Wouters en De Gryse.

Nr. 523

3° KAMER - 30 oktober 2006

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - TERUGVORDERING - 
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VERJARING - LATERE GEBEURTENIS - DRAAGWIJDTE

De beslissing tot annulering van de aangifte die de werkgever deed voor een persoon die  
geen werknemer was, is geen latere gebeurtenis die de bijdrageplicht van de werkgever  
verandert  zodat  de  verjaringstermijn  voor  de  terugvordering  van  de  onverschuldigd 
betaalde  bijdragen  ingaat  vanaf  de  betaling  ervan  en  niet  vanaf  de  voormelde 
annulering1. (Art. 42, tweede lid, R.S.Z.-Wet vóór zijn wijziging bij Wet van 29 april 1996)

(R.S.Z. T. INDUSTRIAL PRODUCTS AND PNEUMATICS n.v.)

ARREST

(A.R. S.05.0034.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 5, 9, 21, 22 en 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot her-

ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders (R.S.Z.-Wet), artikel 21, vóór zijn vervanging bij artikel 5 van de wet 
van 24 februari 2003, artikel 42, tweede lid, vóór zijn wijziging bij wet van 29 april 1996;

- de artikelen 1235, 1376, 1377, 1378, 2251 tot en met 2258 van het Burgerlijk Wet-
boek;

- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de verjaring van een vordering niet loopt 
tegen degene die in de onmogelijkheid verkeert om deze rechtsvordering in te stellen ten 
gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel, waarvan de artikelen 2251 tot en met 
2258 een toepassing uitmaken.

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en het inciden-

teel beroep van de verweerster gegrond, veroordeelt de eiser dienvolgens tot betaling aan 
de verweerster van een bedrag van 48.915,47 euro, te vermeerderen met de verwijlinteres-
ten vanaf 30 juli 1994 en de gerechtelijke interesten, en vernietigt het vonnis van de eerste 
rechter in zoverre het de vordering van de verweerster slechts gedeeltelijk heeft ingewil-
ligd.

De beslissing dat de vordering van de verweerster niet was verjaard, werd gegrond op 
de volgende motieven en overwegingen:

"De verjaring - de verjaringstermijn - de aanvang van de verjaringstermijn:
Artikel 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders be-
paalt, in de toepasselijke lezing, dat de vorderingen, ingesteld tegen de R.S.Z., tot terug-
vordering van niet-verschuldigde bijdragen, verjaren na drie jaren, die ingaan op de dag 
van de betaling.

1 Cass., 24 jan. 2000, AR S.98.0150.N, nr 68.
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Bij dagvaarding van 13 december 1995 vorderde (de verweerster) van (de eiser) de 
door haar betaalde bijdragen terug, die zij had betaald voor J.V.D.V. in de periode januari 
1991 tot en met maart 1993.

(De eiser) laat thans gelden dat deze vordering verjaard is bij zoverre zij in de tijd ver-
der reikt dan 13 december 1992, datum die drie jaar de datum van de dagvaarding vooraf-
gaat.

(De verweerster) antwoordt hierop in hoofdorde dat het klopt dat de verjaringstermijn 
drie jaar beloopt, maar dat deze termijn pas is beginnen te lopen op 6 mei 1994, de dag 
waarop het bericht van wijziging der bijdragen door (eiser) werd opgesteld. Dit bericht 
wordt gestaafd in de volgende zin: 'Annulatie van de aangiften voor Van Der Voort Jean 
daar volgens het verslag van verhoor van 3 maart 1994 blijkt dat hij geen prestaties lever-
de onder de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst' .

(De verweerster) verwijst verder naar een arrest van het Hof van Cassatie van 24 janua-
ri 2000 (Soc. Kron. 2000, 480) waarin wordt geoordeeld dat het ingaan van de verjarings-
termijn, bepaald bij artikel 42, tweede lid, van de R.S.Z.-Wet slechts geldt bij zoverre de 
verplichtingen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering 
ondergaan door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan 
voor de periode waarvoor de betaling werd verricht.

(De eiser) antwoordt dat dit cassatiearrest geen afbreuk doet en slechts een verfijning is 
van een vroeger arrest van het Hof van Cassatie van 18 januari 1982 (Arr. Cass. 1981-82, 
621) waarmee het Hof van Cassatie besliste dat de bedoelde verjaringstermijn loopt vanaf 
de datum van betaling en niet vanaf de datum van een latere beslissing, waarbij een werk-
nemer werd geacht onderworpen te zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

In het arrest van 18 januari 1982 merkt het Hof van Cassatie op dat het arbeidshof had 
vastgesteld dat R.N. niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap was verbon-
den, maar als werkend vennoot van die vennootschap de hoedanigheid van zelfstandige 
bezat.

Deze vaststelling is niet verzoenbaar, volgens het Hof van Cassatie, met de beslissing 
van het arbeidshof dat de vordering tot terugbetaling van ten onrechte betaalde bijdragen 
pas is ontstaan bij de beslissing dat R.N. onderworpen is aan het sociaal statuut der zelf-
standigen met terugwerkende kracht.

Het arrest van het arbeidshof werd omwille van deze tegenstijdigheid verbroken. In het-
zelfde arrest van het arbeidshof kon men immers niet tegelijk beslissen dat men altijd zelf-
standige is geweest (met als inherent gevolg dat geen R.S.Z-bijdragen verschuldigd waren 
en  de  vordering  tot  terugbetaling  van  bijdragen  die  toch  waren  betaald  onmiddellijk 
openstond) en de vordering tot terugbetaling van onverschuldigde R.S.Z.-bijdragen pas 
ontstond, tot leven kwam bij de latere beslissing tot onderwerping aan het sociaal statuut 
der zelfstandigen.

Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 24 januari 2000 niet een dergelijke tegen-
strijdigheid vastgesteld in het arrest, waartegen het cassatieberoep was ingesteld.

In dit arrest van 24 januari 2000 beslist het Hof van Cassatie 'dat de regel dat de termijn 
van verjaring ingaat vanaf de dag van de betaling slechts geldt in zoverre de verplichtin-
gen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan 
door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de pe-
riode waarvoor de betaling werd verricht' .

Het Hof van Cassatie kijkt dus naar het tijdstip waarop de verjaringstermijn een aan-
vang neemt en de aard van de verplichtingen van de bijdrageplichtige op dat moment. 
Deze aard moet dan dezelfde blijven gedurende de loop van verjaringstermijn, wil de ver-
jaring effect sorteren, is er te lezen tussen de lijnen van de overweging in het cassatiear-
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rest.
Artikel 42, tweede lid, van de R.S.Z-Wet heeft het over de terugvordering van niet ver-

schuldigde bijdragen. Bijdragen zijn verschuldigd in de context van huidige betwisting 
wanneer er sprake is van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Immers artikel 1, §1, 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt: 'Deze wet vindt toepassing 
op de werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden'.

In casu hadden (de verweerster) en J.V.D.V. hun samenwerking gekwalificeerd als een 
arbeidsovereenkomst. Zij hadden deze kwalificatie gematerialiseerd in een geschreven ar-
beidsovereenkomst (stuk 9 van (de verweerster).

Consequent met deze kwalificatie werden de prestaties van J.V.D.V. aangegeven bij 
(de eiser) en werden de bijdragen betaald.

Er was geen wil aanwezig, noch bij (de verweerster) noch bij J.V.D.V. om hun samen-
werking op zelfstandige basis te organiseren. Dus was (de verweerster) bijdrageplichtig en 
betaalde zij in haar hoedanigheid van werkgever.

Op het ogenblik van de betaling en met de kaarten die toen op tafel lagen, waaronder 
het gegeven dat (de eiser) de aangiften en de bijdragen aanvaardde, had (de verweerster) 
geen grond om een vordering in terugbetaling van deze bijdragen op te steunen.

Het is pas op het ogenblik dat (de eiser) als het ware 'inbreekt' in de samenwerking tus-
sen (de verweerster) en J.V.D.V. en voor zichzelf beslist dat de samenwerking tussen (de 
verweerster) en J.V.D.V. een zelfstandig karakter had, dat de situatie verandert.

Het is op het ogenblik van deze beslissing (28 april - 6 mei 1994), waar (de verweer-
ster), noch J.V.D.V. om gevraagd hadden, dat de aard van de verplichtingen van (de ver-
weerster) verandert. Waar zij voorheen bijdrageplichtig was, wordt zij dat door de beslis-
sing van (de eiser) niet meer.

Zij legt zich bij de beslissing van (de eiser) blijkbaar neer want haar sociaal secretariaat 
vordert de betaalde bijdragen terug.

Het is dus de beslissing van (de eiser) van april-mei 1994, een latere gebeurtenis, die de 
verplichtingen van (de verweerster) verandert. Nadien zijn deze niet meer veranderd.

Vermits, ook volgens het Hof van Cassatie, de verplichtingen van de bijdrageplichtige 
geen verandering mogen ondergaan, wil de verjaringstermijn van artikel 42, tweede lid, 
van de R.S.Z.-Wet beginnen lopen, staat het in casu vast dat deze verplichtingen wél een 
verandering hebben ondergaan door de beslissing van (de eiser) van april-mei 1994.

Het is pas op dat laatste ogenblik dat deze verjaringstermijn in casu begon te lopen.
De terugvordering van (de verweerster) is over heel de lijn ontvankelijk en gegrond 

vermits de dagvaarding van 13 december 1995 tijdig werd uitgebracht.
(...)
Uit  de bovenstaande motivering volgt  dat  het  incidenteel beroep logischerwijze  ge-

grond is. De terugvordering van (de eiser) op incidenteel beroep is immers over heel de 
lijn gegrond, zo wordt er beslist".

Grieven
Overeenkomstig artikel 42, tweede lid, R.S.Z.-Wet (vóór zijn wijziging bij wet van 29 

april 1996) verjaren de vorderingen, ingesteld tegen eiser, tot terugvordering van niet ver-
schuldigde bijdragen, na drie jaar, welke ingaan op de dag van de betaling.

Hoewel  voormelde  bepaling  het  vertrekpunt  van  de  verjaringstermijn  uitdrukkelijk 
vastlegt op de dag van de betaling der bijdragen, geldt deze regel slechts in zoverre de 
verplichtingen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering 
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ondergaan door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan 
voor de periode waarvoor de betaling werd verricht.

Een latere gebeurtenis die de verplichtingen van de bijdrageplichtige sedert de betaling 
van de bijdragen verandert en die in zijne hoofde rechten doet ontstaan voor de periode 
waarvoor de betaling werd verricht, is een gebeurtenis die: (1) de betaling retroactief on-
verschuldigd maakt (2) en constitutief is ten aanzien van de vestiging van subjectieve 
rechten.

De bedoelde gebeurtenis dient m.a.w. van die aard te zijn dat ze als een wettelijk belet-
sel kan worden opgevat die verhinderde dat de vordering tot terugvordering eerder kon 
worden ingesteld.

Wanneer de latere gebeurtenis aan voormelde voorwaarden beantwoordt, doet zij het 
aanvangspunt van de verjaringstermijn voor de vordering tot terugvordering van niet ver-
schuldigde bijdragen, ingaan vanaf die gebeurtenis.

De overheidsbeslissing die op grond van een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 
een vermindering toekent van sociale bijdragen voor  bijdragen die  reeds zijn betaald, 
vormt een latere gebeurtenis die de betaling van de bijdragen retroactief onverschuldigd 
maakt en die subjectieve rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de betaling werd 
gedaan.

De overheidsbeslissing, daarentegen, die in uitvoering van een gebonden bevoegdheid 
werd genomen, kan niet als een latere gebeurtenis worden beschouwd in voormelde zin 
waardoor de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van die beslissing nu een 
beslissing genomen in het raam van een gebonden bevoegdheid strekt tot de bevestiging 
van bestaande rechten en niet tot de vestiging van nieuwe rechten zodat aan de aard van 
de verplichtingen niet wordt geraakt.

Eerste onderdeel
Wanneer de eiser ambtshalve beslist om een werknemer aan het stelsel van de sociale 

zekerheid te onttrekken dan handelt de eiser niet op grond van een discretionaire bevoegd-
heid, maar steunt deze beslissing op een gebonden bevoegdheid.

Hoewel de eiser, ambtshalve, kan beslissen over de toepassing van de R.S.Z.-Wet, zon-
der voorafgaand verhaal bij de rechter, dient hij hierbij immers steeds te handelen volgens 
de ter zake toepasselijke wettelijke bepalingen.

De eiser is een openbare instelling die slechts kan optreden krachtens de wet (artikel 9 
R.S.Z.-Wet) en tot taak heeft, overeenkomstig artikel 5 van de R.S.Z.-Wet, om de bijdra-
gen van de werkgevers en werknemers te innen die door een arbeidsovereenkomst zijn 
verbonden (artikel 1, §1, R.S.Z.-Wet).

Waar krachtens deze laatste bepaling de toepassing van de R.S.Z.-Wet, in beginsel, 
wordt onderworpen aan de voorwaarde dat de werknemers en werkgevers door een ar-
beidsovereenkomst zijn verbonden, houdt zulks in dat, wanneer de eiser vaststelt dat de 
overeenkomst die tussen partijen werd gesloten niet beantwoordt aan de wettelijke defini-
tie van een arbeidsovereenkomst, zoals omschreven in de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten (zie de artikelen 1 t.e.m.5), hij wettelijk verplicht is om de par-
tijen bij deze overeenkomst aan de toepassing van de R.S.Z.-Wet te onttrekken, zonder 
dat een andersluidende beslissing mogelijk is.

Niet de beslissing van eiser tot onttrekking van de heer J.V.D.V. aan het stelsel van de 
sociale zekerheid bepaalde aldus het statuut dat op laatstgenoemde van toepassing was, 
maar wel de wettelijke voorwaarden die het toepasselijke statuut omschrijven.

Het door de eiser in casu opgestelde bericht van wijziging bevatte in die zin niets meer 
dan de vaststelling dat de heer J.V.D.V. op grond van de wet nooit bij de verweerster on-
der de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt en dat uit hoofde van die 
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werkzaamheden bijgevolg nooit bijdragen waren verschuldigd.
Het wijzigingsbericht zelf heeft zodoende aan de verplichtingen van de bijdrageplichti-

ge niets veranderd sedert de betalingen van de bijdragen, noch rechten doen ontstaan voor 
de periode waarvoor de betalingen werden verricht.

Het ambtshalve optreden van de eiser strekt in dat geval slechts tot bevestiging van een 
vooraf bestaande toestand zodat de werknemer, bij  onttrekking aan het R.S.Z.-statuut, 
spijts de bijdragebetalingen gedaan door zijn werkgever, geacht moet worden steeds als 
zelfstandige te hebben gewerkt.

De bijdragen die een werkgever heeft betaald voor zijn werknemer die nadien onver-
schuldigd blijken te zijn betaald omdat de werknemer niet is onderworpen aan de regeling 
van de sociale zekerheid voor werknemers, dienen bijgevolg als niet-verschuldigde bijdra-
gen te worden beschouwd vanaf de dag van de betaling en niet vanaf de dag van de latere 
beslissing waarop door de eiser ambtshalve wordt vastgesteld dat de samenwerking tussen 
partijen een zelfstandig karakter had.

Hieruit volgt dat bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de beslissing 
(van april-mei 1994) van eiser tot onttrekking van de heer J.V.D.V. aan het stelsel van de 
sociale zekerheid voor werknemers, een latere gebeurtenis is die de aard van de verplich-
tingen van de verweerster sedert de betaling van de bijdragen heeft veranderd waardoor 
de verjaringstermijn pas was ingegaan vanaf het ogenblik van die beslissing (schending 
van alle in de aanhef van het middel aangevoerde bepalingen en van het aangehaalde alge-
meen rechtsbeginsel).

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring niet tegen 

hen voor wie de wet een uitzondering maakt, waardoor voorkomen wordt dat de verjaring 
zou intreden terwijl een wettelijke regel de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen 
van zijn vordering.

De ambtshalve beslissing van de eiser om een werknemer aan het stelsel van de sociale 
zekerheid te onttrekken omdat geen prestaties werden geleverd in uitvoering van een ar-
beidsovereenkomst vormt geen wettelijk beletsel dat voor de werkgever tot gevolg heeft 
dat hij in de onmogelijkheid verkeert om zijn vordering tot terugvordering van onver-
schuldigd betaalde bijdragen reeds uit te oefenen vanaf de respectievelijke betalingen van 
die bijdragen.

Overeenkomstig artikel 21 R.S.Z.-Wet staat het aan iedere werkgever om, los van enige 
actie van eiser, de R.S.Z.-Wet op een correcte wijze toe te passen en enkel aangifte te 
doen van een werknemer die effectief krachtens een arbeidsovereenkomst wordt tewerk-
gesteld (cf. artikel 21bis R.S.Z.-Wet).

Bij iedere aangifte kan en moet de werkgever derhalve telkens voor zichzelf uitmaken 
of in zijne hoofde een bijdrageplicht bestaat voor de prestaties die hij bij de eiser aangeeft.

De rechtsdwaling in hoofde van de verweerster omtrent het bestaan van een arbeids-
overeenkomst tussen haarzelf en de heer J.V.D.V. was bijgevolg enkel aan haar toe te re-
kenen en werd niet gecreëerd door de wet, noch door het latere optreden van de eiser.

Een rechtsdwaling kan nooit een oorzaak van schorsing zijn voor de loop van de verja-
ring, zelfs niet wanneer zij onoverkomelijk is.

Ten onrechte zag het bestreden arrest derhalve in de beslissingen van de eiser van 28 
april en 6 mei 1994 een wettelijk beletsel waardoor de verjaringstermijn voor de vorde-
ring tot terugvordering van de onverschuldigd betaalde bijdragen nog niet tegen verweer-
ster was beginnen lopen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de verja-
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ringstermijn voor de vordering van verweerster pas inging vanaf de beslissing van eiser 
tot onttrekking van de heer J.V.D.V. aan de toepassing van het stelsel van de sociale ze-
kerheid, noch wettig heeft kunnen oordelen dat haar vordering, ingesteld bij dagvaarding 
op 13 december 1995, niet was verjaard en gegrond was (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel en de bepalingen aangehaald in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
- de verweerster haar algemeen directeur onder arbeidsovereenkomst tewerk-

stelde van 1 augustus 1990 tot 31 maart 1993;
- vanaf 1 april 1993 deze persoon in de vennootschap actief bleef als zelfstan-

dige;
- de eiser bij brief van 28 april 1994 aan de verweerster liet weten dat uit on-

derzoek was gebleken dat die persoon niet als werknemer in dienst was geweest 
zodat de aangiften voor de niet verjaarde kwartalen werden geannuleerd;

- de eiser op 6 mei 1994 een bericht van wijziging opstelde met betrekking tot 
de onverschuldigde bijdragen over het eerste kwartaal 1991 tot het eerste kwar-
taal 1993, met de mededeling dat dit bedrag in het voordeel van de verweerster 
mocht gecompenseerd worden met de bijdragen die zij verder verschuldigd zou-
den zijn;

- de verweerster via haar sociaal secretariaat terugbetaling vroeg waarop de ei-
ser niet is op ingaan;

- de verweerster de eiser op 13 december 1995 dagvaardde tot terugbetaling.
2. Artikel 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders bepaalt, zoals te dezen van toepassing, dat de vorderingen ingesteld te-
gen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tot terugbetaling van niet verschuldig-
de bijdragen, verjaren na drie jaar, welke ingaan op de dag van de betaling.

De regel dat de termijn van verjaring ingaat vanaf de dag van de betaling geldt 
slechts in zoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van 
de betaling geen verandering ondergaan door een latere gebeurtenis die voor de 
bijdrageplichtige  rechten doet  ontstaan voor de  periode waarvoor de betaling 
werd verricht.

3. Een bericht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan een werkgever 
waarin hem wordt medegedeeld dat na onderzoek is gebleken dat een persoon 
die hij als werknemer had ingeschreven en voor wie hij bijdragen heeft betaald, 
geen prestaties als werknemer leverde zodat de aangiften voor die persoon wor-
den geannuleerd, maakt geen latere gebeurtenis uit die de verplichtingen van de 
bijdrageplichtige  op het  ogenblik  van de  betaling verandert  en die  voor hem 
rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de betaling werd verricht.

Wanneer een werkgever bij de Rijksdienst  voor Sociale Zekerheid aangifte 
doet van een persoon die geen werknemer is, is die aangifte overeenkomstig arti-
kel 21 van de voormelde wet van 27 juni 1969 niet verantwoord en kan dit geen 
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bijdrageplicht tot gevolg hebben, zodat de annulering van die aangifte de niet be-
staande bijdrageplicht  niet  verandert  en voor hem geen rechten doet ontstaan 
voor de periode waarvoor de betaling werd verricht.

4. Het arrest dat oordeelt dat eisers beslissing tot annulering van de aangifte 
die de verweerster deed voor een persoon die geen werknemer was, een latere 
gebeurtenis uitmaakt die de bijdrageplicht van de verweerster verandert, zodat de 
verjaringstermijn voor de terugvordering van de onverschuldigd betaalde bijdra-
gen ingaat nadat de eiser van die annulering aan de verweerster kennis gaf, is 
niet naar recht verantwoord.

5. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel kan niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
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 Arbeidshof te Brussel.

30 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 524

3° KAMER - 30 oktober 2006

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEN - 
VERMINDERING - ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BEGRIP

Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 
moet het bestaan van een zelfde technische bedrijfseenheid worden bepaald op grond 
van sociale en economische criteria; de enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van 
de ene juridische entiteit niet wordt voortgezet door de andere entiteit, belet niet van die 
beide entiteiten dezelfde technische bedrijfseenheid uitmaken, bepaald aan de hand van  
sociale en economische criteria1. (Artt. 115, 115bis, 116, en 117, §1 en 2, Programmawet 
30 dec. 1988)

(R.S.Z. T. C.)

ARREST

(A.R. S.05.0085.N)

1 Zie Cass., 19 mei 2003, AR S.02.0117.N, nr 305.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 115, 115bis en 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart, met vernietiging van het vonnis van de arbeidsrechtbank, 

de vordering van de eiser ongegrond.
De beslissing dat de verweerster uit hoofde van de tewerkstelling van de heer I.M. van 

de bijdragevermindering kan genieten voorzien in de artikelen 115 en 115bis van de Pro-
grammawet van 30 december 1988 nu deze werknemer niet tevoren in dezelfde techni-
sche bedrijfseenheid werkzaam was geweest, was op de volgende overwegingen gestoeld:

(p. 7-9) "Het bestaan van een technische bedrijfseenheid moet worden vastgesteld op 
het tijdstip waarop de indienstneming plaatsvond. In casu is dit 10 april 1995.

Zelf bepaalt de Programmawet niet wat er precies moet worden begrepen onder een 
'technische bedrijfseenheid'.

Sommigen houden voor dat naar de inhoud van dit begrip alsdan moet worden gezocht 
in andere wetgevingen. Zo is het begrip 'technische bedrijfseenheid' omschreven in artikel 
14 van de wet van 20 september 1948, houdende de organisatie van het bedrijfsleven.

Het (arbeidshof) meent dat de definitie in deze wet slechts een element van beoordeling 
is en is het er niet mee eens dat bij ontstentenis van een definitie van het begrip 'techni-
sche bedrijfseenheid' in de Programmawet van 30 december 1988 zelf, men zich zonder 
meer kan verlaten op de inhoud van dit begrip, zoals het in andere wetten wordt gedefini-
eerd.

De begripsomschrijving van de andere wetten is hoogstens een toetssteen.
De finaliteit van elke wet is immers anders. Bovendien is er ook rekening te houden 

met het veranderde tijdsbeeld sinds een bepaalde wet van kracht is geworden.
Cruciaal is het begrip bedrijfseenheid.
In casu is er geen sprake van een dergelijke eenheid omdat de bedrijvigheid van vader 

C. juridisch niet werd voortgezet door de dochter, (de verweerster).
Van een voortgezette bedrijvigheid kan maar sprake zijn als de overlater en de overne-

mer de voortzetting helemaal zelf in handen hebben en enkel zij tot die voortzetting kun-
nen beslissen.

Dat is hier niet het geval: de uitbating van het Zilverbos is een bedrijvigheid die beperkt 
is in de tijd. Zij is namelijk het voorwerp van een concessie, die slechts voor zes jaren 
wordt toegewezen door de provincie Antwerpen, eigenaar van het provinciaal domein 'Het 
Zilvermeer'.

Voor de concessiehouder neemt deze bedrijvigheid in principe een einde na afloop van 
deze zes jaren.

De concessie  wordt vervolgens opnieuw toegewezen en de nieuwe concessiehouder 



Nr. 524 - 30.10.06 HOF VAN CASSATIE 2171 

start dan een nieuwe bedrijvigheid voor zes jaren.
In casu heeft dit scenario zich perfect voltrokken. De concessie die aan vader C. was 

toegewezen, nam een einde op 31 maart 1995. Vader C. was geen kandidaat meer bij de 
toewijzing van de volgende concessie. Zijn bedrijvigheid nam aldus een einde.

Consequent hiermee werd I.M., die voor vader C. werkte, tijdig opgezegd. Even conse-
quent kwam I.M. op de werkloosheid terecht. Noch op het ogenblik dat I.M. werd opge-
zegd (23 december 1994), noch op het ogenblik dat zijn dienstbetrekking werkelijk een 
einde nam (22 januari 1995) was er door de Bestendige Deputatie een beslissing gevallen 
over wie er nieuwe concessionaris zou worden (deze beslissing dateert van 16 februari 
1995).

Er bestond dan ook geen juridische mogelijkheid voor vader en dochter C. om zich van 
de voortzetting van de bedrijvigheid te verzekeren.

De toewijzing van de concessie door een derde instantie, de provincie, vormt een breuk 
tussen de bedrijvigheid van vader C. en de nieuwe bedrijvigheid van dochter C..

Precies omdat vader en dochter C., omwille van de toewijzing van de concessie, zich 
niet van de voortzetting van de bedrijvigheid konden verzekeren, konden zij aan I.M. geen 
enkele garantie bieden van verdere tewerkstelling.

Aldus is het zogezegde 'ommetje' via de werkloosheid hier niet klaarblijkelijk.
De bedrijvigheid van (de verweerster) is een nieuwe bedrijvigheid die kadert in de con-

cessie die haar voor zes jaren werd toegewezen door de provincie.
Aldus staat er geen bedrijfseenheid vast tussen de bedrijvigheid van vader C. die om-

wille van een externe factor (de looptijd van de concessie) teneinde kwam op 31 maart 
1995 en de nieuwe bedrijvigheid van (de verweerster) die slechts het levenslicht kon zien 
dankzij een externe factor, namelijk de toewijzing van de concessie.

Deze externe factor, waarvan vader en dochter wezenlijk afhankelijk waren, sluit juri-
disch de voortzetting van de bedrijvigheid uit.

Er zijn geen andere elementen die tussen hen een bedrijfseenheid aantonen.
De verwantschap tussen vader en dochter C. is niet relevant omdat de uitbating van het 

Zilverbos niet hun eigendom was, waarover ze vrij en bij uitsluiting konden beschikken.
Er is dan ook niet voldaan aan artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 

1988 dat vereist dat de werkzaamheid van de nieuwe werknemer moest plaatshebben bin-
nen dezelfde technische bedrijfseenheid.

Tussen vader en dochter C. is er geen sprake van een technische bedrijfseenheid, zoals 
hogerop is aangegeven.

Het stopzetten van zijn bedrijvigheid door vader C. leidde noodzakelijkerwijze tot het 
opnieuw ter beschikking komen van de werknemers op de arbeidsmarkt. Deze stopzetting 
leidde tot een verlies van tewerkstelling. Dit verlies was objectief omdat het veroorzaakt 
werd door een externe factor, namelijk de duurtijd van de concessie.

Op het ogenblik dat I.M. in dienst kwam van (de verweerster), betekende hij een netto 
aanwinst voor de tewerkstelling in het algemeen. Zij mag immers niet ongelijk worden 
behandeld tegenover een derde aan wie (per hypothese) de nieuwe concessie zou zijn toe-
gewezen, die een andere werkloze dan I.M. in dienst zou hebben genomen. In dit laatste 
scenario immers zou de tewerkstelling van deze andere werkloze door die niet verwante 
derde wel als een nieuwe tewerkstelling zijn beschouwd.

Voor het overige zijn de partijen het er over eens dat (de verweerster) voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 117, §1, van de Programmawet van 30 december 1988.

Het hoger beroep in hoofdorde is dan ook gegrond. Het vonnis van de eerste rechter 
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wordt vernietigd. De oorspronkelijke vorderingen van de (de eiser) zijn ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
1. De werkgever die, zoals de verweerster, voldoet aan de voorwaarden bepaald in arti-

kel 117, §1, van de Programmawet van 30 december 1988, kan aanspraak maken op een 
tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevorde-
ring van de tewerkstelling, voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een ar-
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van 
het personeelsbestand uitmaakt (zie de artikelen 115, 115bis en 116).

Overeenkomstig artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, kan 
deze werkgever evenwel niet genieten van de tijdelijke bijdragevermindering, voorzien in 
hoofdstuk VII van de Programmawet, indien de nieuw in dienst genomen werknemer een 
werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de 
indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

Deze bepaling heeft tot doel te vermijden dat een loutere wijziging van het juridisch 
statuut van de werkgever, zonder enige reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op 
het voordeel van de vermindering.

Zo zal een toename van het personeelsbestand tengevolge van een fusie, splitsing, om-
zetting of opslorping van ondernemingen, of elke andere constructie waarbij aan een be-
staande bedrijvigheid een einde wordt gesteld om onder een nieuwe juridische vorm te 
worden voortgezet, nooit recht geven op de bijdragevermindering waarin hoofdstuk VII 
van de Programmawet voorziet (zie artikel 129).

Ook  wanneer  een  nieuwe  werkgever  de  bestaande  bedrijvigheid  juridisch  niet  kan 
voortzetten omwille van het feit dat de verderzetting van de bedrijfsactiviteit afhankelijk 
is van de toewijzing van een concessie door de overheid, zal deze werkgever, wanneer hij 
de concessie verwerft, geen aanspraak kunnen maken op de bijdragevermindering voor 
een nieuw in dienst genomen werknemer die in de loop van de twaalf kalendermaanden 
voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is 
geweest bij de vorige concessiehouder.

De omstandigheid dat een bestaande bedrijvigheid door de opvolgende entiteit juridisch 
niet wordt voortgezet, heeft alleszins niet tot gevolg dat tussen beide entiteiten geen tech-
nische bedrijfseenheid kan bestaan.

Het bestaan van een "technische bedrijfseenheid" in de zin van artikel 117, §2, dient in 
de eerste plaats immers te worden beoordeeld aan de hand van de sociale en economische 
verwevenheid tussen beide entiteiten (zie het tweede onderdeel), veeleer dan aan hun juri-
dische samenhang.

Niet van belang voor het bepalen van de bedrijfseenheid tussen enerzijds de uitbating 
van de horecazaak door vader C., waaraan een einde was gekomen ingevolge het verstrij-
ken van zijn concessie, en, anderzijds, de uitbating van diezelfde zaak door dochter C. 
krachtens de toewijzing op 16 februari 1995 van de nieuwe concessie, waren derhalve het 
feit:

- dat de bedrijvigheid van vader C. juridisch niet werd voortgezet door zijn dochter;
- dat de bedrijvigheid het voorwerp uitmaakte van een concessie met beperkte looptijd 

die door de overheid moet worden toegewezen;
- dat er hierdoor geen juridische mogelijkheid bestond voor vader en dochter om zich 

van de voortzetting van de bedrijvigheid te verzekeren;
- dat zij bijgevolg aan I.M. geen enkele garantie konden bieden van verdere tewerkstel-

ling.
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Het gegeven dat de toewijzing van een concessie aldus een externe factor vormde waar-
van vader en dochter wezenlijk afhankelijk waren en die juridisch gezien een breuk vorm-
de tussen beide bedrijvigheden, kan bijgevolg geen afbreuk doen aan de vaststelling dat 
de heer I.M. door de verweerster, na het verwerven van de concessie, binnen identiek de-
zelfde bedrijfseenheid werd tewerkgesteld, zijnde het cafetaria "Zilverbos", gelegen in het 
provinciaal domein "Zilvermeer" te Mol.

De werknemer die zijn bestaande tewerkstelling binnen dezelfde technische bedrijfs-
eenheid voortzet voor een nieuwe werkgever, waardoor er geen reële netto-aangroei is 
van de tewerkstelling, vervangt een werknemer in de zin van artikel 117, §2, in casu zich-
zelf, waarvoor zijn nieuwe werkgever niet kan genieten van de tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen.

Het argument dat verweerster omwille van haar verwantschap met de vorige uitbater 
niet ongelijk mag worden behandeld tegenover een derde aan wie, bij veronderstelling, de 
concessie zou zijn toevertrouwd en die een andere uitkeringsgerechtigde werkloze dan 
I.M. zou hebben aangeworden, waarvoor volgens het bestreden arrest wel de bijdragever-
mindering zou worden genoten nu dit als een nieuwe tewerkstelling zou kunnen worden 
beschouwd, snijdt geen hout.

In die hypothese zou die andere werknemer immers eveneens de "vervanger" zijn van 
I.M. wiens tewerkstelling hij voortzet in dezelfde technische bedrijfseenheid zodat ook 
die "nieuwe" werkgever voor deze "nieuwe" werknemer met toepassing van artikel 177, 
§2, niet van het recht op eer tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen zou kunnen 
genieten.

De beslissing dat I.M. een netto aanwinst betekende voor de tewerkstelling in het alge-
meen kon derhalve evenmin wettig worden geschraagd op voormelde beschouwingen met 
betrekking tot de ongelijke behandeling van verweerster ten opzichte van derden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat er geen tech-
nische bedrijfseenheid tussen de eenmanszaken van vader en dochter C. was aangetoond 
op grond van het ontbreken van een juridische voortzetting van de bestaande bedrijvig-
heid door verweerster (schending van de artikelen 115, 115bis en 117, §2, van de Pro-
grammawet van 30 december 1988).

Tweede onderdeel
Ten bewijze van het bestaan van een technische bedrijfseenheid tussen de respectieve-

lijke uitbating door vader en dochter C. van de horecazaak werden door de eiser in zijn 
beroepsbesluiten meerdere sociale en economische factoren aangehaald die duiden op de 
feitelijke voortzetting door de verweerster van de bestaande bedrijvigheid:

- het feit dat vader en dochter dezelfde horecazaak "Zilverbos" exploiteerden;
- het feit dat twee van de vroegere werknemers van haar vader, door de verweerster bij 

aanvang van de exploitatie werden aangeworven;
- het feit dat de activiteit op dezelfde plaats werd uitgeoefend;
- dat de activiteiten identiek zijn;
- dat het bedrijfsmateriaal hetzelfde is (zie de antwoordconclusie in graad van beroep, 

p. 5).
Het bestreden arrest  antwoordt niet  op deze beroepsbesluiten en beperkt zich tot de 

vaststelling dat "er (...) geen andere elementen (zijn) die tussen hen een bedrijfseenheid 
aantonen" 

Hieruit  volgt dat het bestreden arrest  geen rekening heeft  gehouden met voormelde 
door de eiser in zijn besluiten aangevoerde elementen.

De beslissing dat tussen vader en dochter C. geen bedrijfseenheid was aangetoond, was 
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bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116, van de Pro-

grammawet van 30 december 1988, kan de werkgever, die aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 117, §1, van diezelfde wet voldoet, genieten van een tijdelijke 
vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering 
van de tewerkstelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-
aangroei van het personeelsbestand uitmaakt.

2. Overeenkomstig artikel 117, §2, van de voormelde Programmawet, geniet 
de in paragraaf 1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering van de 
werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen werknemer een werkne-
mer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de 
indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de 
bedoelde bijdragevermindering wanneer  zij  niet  gepaard gaat  met enige reële 
werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.

3. Voor de toepassing van artikel 117, §2, dient het bestaan van een technische 
bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van sociale en economische criteria. 
Dit betekent dat nagegaan moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst 
genomen werknemer wordt tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is 
met de entiteit waarin, in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan zijn in-
dienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt.

4. De enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van de ene entiteit juridisch 
niet wordt voortgezet door de andere entiteit, belet niet dat die beide entiteiten 
dezelfde bedrijfseenheid uitmaken, bepaald aan de hand van sociale en economi-
sche criteria.

5. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerster vanaf 1 april 1995 een horecazaak uitbaatte, waarvoor zij de 

concessie door de overheid kreeg toegewezen en die tot 31 maart 1995 werd uit-
gebaat door de vorige concessiehouder;

- de verweerster vanaf 22 april 1995 een werknemer tewerkstelde die tot 22 ja-
nuari 1995 in dezelfde horecazaak werkzaam was geweest bij de vorige conces-
siehouder.

6. Het arrest oordeelt dat er geen sprake is van dezelfde technische bedrijfseen-
heid omdat de bedrijvigheid van de vorige concessiehouder juridisch niet werd 
voortgezet door de verweerster, nu de toewijzing van de concessie door een der-
de instantie een externe factor vormt die de voortzetting van de bedrijvigheid ju-
ridisch uitsluit.

7. Op grond van het ontbreken van een juridische voortzetting en zonder aan 
de hand van sociale en economische criteria na te gaan of de bedrijvigheid van 



Nr. 524 - 30.10.06 HOF VAN CASSATIE 2175 

de verweerster verweven was met deze van de vorige concessiehouder, kon het 
bestreden arrest niet wettig beslissen dat er geen zelfde technische bedrijfseen-
heid bestond.

8. Zodoende schendt het arrest artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 
december 1988.

9. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
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  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

30 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Nelissen Grade. 

Nr. 525

3° KAMER - 30 oktober 2006

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - PLOTSELINGE GEBEURTENIS - 
GEEN EXTERNE OORZAAK VEREIST

Voor het bestaan van een arbeidsongeval is  niet  vereist dat de oorzaak of één van de  
oorzaken  van  de  plotselinge  gebeurtenis  buiten  het  organisme  van  de  getroffene  
ligt1.(Art. 7 en 9, Arbeidsongevallenwet)

(M. T. VIVIUM n.v.)

ARREST

(A.R. S.06.0035.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

1 Cass., 7 jan. 1991, AR 7263, nr 229; Cass., 6 maart 2006, AR S.05.0104.N, niet gepubliceerd..
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Grond van niet-ontvankelijkheid van het eerste en tweede onderdeel.
1. De verweerster werpt op dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn omdat de 

beslissing verantwoord blijft door de vaststelling dat de eiser geen aanwijsbaar 
element aantoont dat zijn letsel heeft kunnen veroorzaken.

2.  Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is  onafscheidbaar 
verbonden met het onderzoek over de grond van de onderdelen, zodat de grond 
van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen.

Eerste onderdeel
3. Krachtens artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet wordt, voor de 

toepassing van deze wet, als arbeidsongeval aangezien elk ongeval dat een werk-
nemer tijdens en door het feit  van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
overkomt en dat een letsel veroorzaakt. 

Volgens het tweede lid van dit artikel wordt het ongeval overkomen tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen 
door het feit van de uitvoering van die overeenkomst.

4. Krachtens artikel 9 van dezelfde wet wordt wanneer de getroffene of zijn 
rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis 
aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn 
veroorzaakt.

Op grond van deze bepalingen moet de getroffene het bestaan van een letsel en 
van een plotselinge gebeurtenis aantonen, overkomen tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst.

Voor het bestaan van een arbeidsongeval mag het letsel weliswaar niet uitslui-
tend te wijten zijn aan de inwendige gesteldheid van de getroffene, maar is het 
niet vereist dat de oorzaak of een van de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis 
buiten het organisme van de getroffene ligt.

5. De appelrechters oordelen dat voor de toepassing van de Arbeidsongeval-
lenwet een arbeidsongeval vooreerst een plotselinge gebeurtenis moet zijn de-
welke een lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak of één der oor-
zaken buiten het organisme van de getroffene ligt.

6. De appelrechters stellen vast dat de eiser zijn voet "omgeklinkt" heeft bij het 
uitstappen van de container en tengevolge daarvan ten val is gekomen.

De appelrechters wijzen zodoende een element aan in het gebeuren, namelijk 
het omzwikken van de voet en de val, maar oordelen dat dit niet het vereiste aan-
wijsbaar element is van de plotselinge gebeurtenis omdat hierbij geen externe 
oorzaak is aangetoond.

7. Door aldus als vereiste te stellen dat de oorzaak of één van de oorzaken van 
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de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene ligt, schendt 
het arrest de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet.

8. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
9. De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan de plotselinge gebeur-

tenis uitmaken, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het 
letsel kan hebben veroorzaakt.

Het is niet vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uit-
voering van de normale dagtaak.

10. Het arrest oordeelt dat een normaal voorkomende beweging, zoals het af-
stappen uit een container en waarin geen aanwijsbaar element te onderscheiden 
is van het normale verloop van het uitstappen uit een container, niet als een plot-
selinge gebeurtenis in aanmerking kan worden genomen.

11. Door voor de plotselinge gebeurtenis een uitzonderlijk aanwijsbaar ele-
ment te vereisen dat onderscheiden is van de uitvoering van de normale dagtaak, 
schendt het arrest de de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet.

Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Kosten
13. Overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet dient de verweer-

ster in de kosten te worden veroordeeld.
Dictum
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.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

30 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 526

3° KAMER - 30 oktober 2006

ARBEIDSONGEVAL — SCHADE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEOORDELING - VROEGERE 
ZIEKELIJKE TOESTAND - VERGOEDING

Alhoewel  het  arrest  aanneemt  dat  de  pijnen  hun  voornaamste  oorzaak  vinden  in  de 
persoonlijkheidsstructuur van de getroffene en in een zekere voorbestemdheid om te  
reageren  op  het  arbeidsongeval,  maar  niet  los  kunnen  gezien  worden  van  het  
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arbeidsongeval en dat dit arbeidsongeval één van de factoren is die in beperkte mate tot  
deze pijn bedraagt, vermag het niet de graad van de arbeidsongeschiktheid te bepalen  
zonder  met  de  pijnproblematiek  rekening  te  houden1 2.  (Artt.  22,  23,  en  24, 
Arbeidsongevallenwet)

(M. e.a. T. FORTIS A.G. n.v.)

ARREST

(A.R. S.06.0039.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 december 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een arbeidsongeval moet 

in haar geheel worden beoordeeld, zonder rekening te houden met zijn vroegere 
ziekelijke toestand, wanneer en zolang het ongeval ten minste voor een deel de 
oorzaak van die ongeschiktheid is. Als de blijvende arbeidsongeschiktheid mede 
veroorzaakt is door een arbeidsongeval, dient de arbeidsongevallenverzekeraar in 
te staan voor de vergoeding van de volledige arbeidsongeschiktheid.

2. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het college van deskundigen 
aangesteld door de appelrechters twee hypotheses heeft geschetst. Een eerste hy-
pothese waarbij met de sekwellen van de voet, de pijnproblematiek en de multi-
factoriële elementen zoals besproken in het verslag van dr. L., rekening wordt 
gehouden, hetgeen doet besluiten tot een blijvende invaliditeit van 15 pct. doch 
met  een economische repercussie  welke  tot  een totale  blijvende arbeidsonge-
schiktheid van 27 pct. leidt. Een tweede hypothese waarbij louter rekening wordt 
gehouden met de medische elementen en er abstractie wordt gemaakt van de pijn 
omdat daarvoor medisch geen verklaring is te vinden, waarbij slechts sprake is 
van een blijvende fysische als economische arbeidsongeschiktheid van 6 pct. Het 
oordeel over de keuze wordt door het college van deskundigen aan het arbeids-
hof overgelaten.

3. De appelrechters oordelen dat:
- het buiten twijfel staat dat de eerste eiser wel degelijk te kampen heeft met 

1 Cass., 21 juni 1999, AR S.98.0050.F, nr 380.
2 Artikelen 22 (zoals van toepassing voor zijn wijziging bij K.B. van 5 november 2002 en wet van 24 
februari 2003), 23 (zoals van toepassing voor zijn wijziging bij wet van 10 augustus 2001) en 24 
(zoals van toepassing voor zijn wijziging bij wet van 24 december 2002, bij wet van 12 augustus 
2000 en bij wet van 10 augustus 2001) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
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een ernstige pijnproblematiek sinds zijn arbeidsongeval van 6 december 1991. Er 
is nergens aangetoond dat de eerste eiser vóór zijn arbeidsongeval ook de pijnen 
zou hebben ervaren dewelke hij thans heeft;

- de eerste eiser een pijnproblematiek ervaart maar deze is multifactorieel ge-
vormd;

- voor de pijn zelf geen medische verklaring te vinden is, er zijn immers geen 
sekwellen meer van de fractuur ter hoogte van het metatarsaal 2 en 3;

- de pijnen wel objectief zullen bestaan maar hun voornaamste oorzaak vinden 
in de persoonlijkheidsstructuur van de eerste eiser en in een zekere voorbestemd-
heid om te reageren op het gebeuren van 6 december 1991.

4. De appelrechters bepalen de fysische en economische arbeidsongeschiktheid 
van de eerste eiser op 6 pct.

5. De appelrechters die aannemen dat de ernstige pijnproblematiek waarmee 
het slachtoffer te kampen heeft, niet volledig los kan worden gezien van het ar-
beidsongeval waarvan hij het slachtoffer was en dat dit arbeidsongeval één van 
de factoren is die in beperkte mate tot deze pijn bijdraagt, kunnen niet zonder 
schending van de in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen, de blijvende 
arbeidsongeschiktheid bepalen zonder met de pijnproblematiek rekening te hou-
den.

6. Het middel is gegrond.
Kosten
7. Overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet dienen de kosten 

ten laste van de verweerster te worden gelegd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de blijvende 

arbeidsongeschiktheid van de eerste eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

30 oktober 2006 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. De Gryse en Heenen.

Nr. 527

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
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EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET 
MET TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 135 EN 235BIS VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING - 
ARREST BEHEPT MET EEN ONREGELMATIGHEID - INVERDENKINGGESTELDE - OGENBLIK WAAROP 
CASSATIEBEROEP MOET WORDEN INGESTELD

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT 
UITSPRAAK DOET MET TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 135 EN 235BIS VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - ARREST BEHEPT MET EEN ONREGELMATIGHEID - INVERDENKINGGESTELDE - 
CASSATIEBEROEP - OGENBLIK WAAROP CASSATIEBEROEP MOET WORDEN INGESTELD

1°  en  2°  Het  cassatieberoep  dat  openstaat  tegen  de  arresten  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  wanneer  dit  onderzoeksgerecht  uitspraak  doet  met  toepassing 
van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, of  wanneer het  
arrest  zelf  behept  is  met  een  onregelmatigheid,  moet  onmiddellijk  worden  ingesteld,  
zonder dat de inverdenkinggestelde de keuze heeft  het slechts later,  samen met het 
eindarrest in te stellen. (Artt. 131, §1, 135, 235bis en 416, Sv.)

(D. e.a. T. DIAMOND CENTER b.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Marc Timperman: 
I. (F.)
1. Bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 maart 2006, ten aanzien van 

eiser gewezen op verzet en op tegenspraak, werd eiser op strafgebied veroordeeld tot een 
hoofdgevangenisstraf van 5 jaar en tot een geldboete van € 1.000 vermeerderd met 40 
opdeciemen of 3m vervangende gevangenisstraf wegens diefstal met braak, inklimming 
of  valse  sleutels  en  lidmaatschap  aan  een  criminele  organisatie.  De  onmiddellijke 
aanhouding werd bevolen.

2. Bij akte van 30 maart 2006 tekende eiser cassatieberoep aan tegen alle schikkingen 
van  het  verwijzingsarrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen,  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, van 21 september 2004, tegen het tussenarrest van het hof van 
beroep te Antwerpen van 17 februari 2005, tegen het verstekarrest van 19 mei 2005 en 
tenslotte tegen het arrest waarvan hoger sprake sub 1. Eiser legde tijdig een memorie neer 
op maandag 26 juni 2006. Hierna wordt (enkel) nagegaan in welke mate de voorzieningen 
ontvankelijk zijn.

3. Waar het buiten kijf staat dat de voorzieningen tegen het tussenarrest van 17 februari 
2005, gewezen op tegenspraak, en tegen het arrest van 16 maart 2006, gewezen op verzet 
en op tegenspraak, ontvankelijk zijn, lijkt het mij evenzo evident dat de voorziening tegen 
het verstekarrest van 19 mei 2005 niet ontvankelijk is. In zoverre immers het arrest van 16 
maart  2006 het  verzet  van eiser  tegen het  arrest  van 19 mei  2005 ontvankelijk  heeft 
verklaard,  is  dit  laatste  arrest  vervallen.  Bijgevolg  is  het  cassatieberoep  tegen  het 
verstekarrest, in zoverre gericht tegen vervallen beslissingen, bij gemis aan belang niet 
ontvankelijk. Minder vanzelfsprekend is de beoordeling van de ontvankelijkheid van de 
voorziening tegen het verwijzingsarrest van 21 september 2004.

4.  De feitenrechter heeft  de gegrondheid van de tenlasteleggingen beoordeeld nadat 
eiser  zich  daarop  heeft  kunnen  verdedigen.  De  beslissing  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling over het bestaan van voldoende bezwaren heeft bijgevolg geen 
bestaansreden meer zodat het cassatieberoep hiertegen geen belang meer vertoont en de 
voorziening tegen het verwijzingsarrest in zoverre niet ontvankelijk is1.

5. In deze zaak werd het bestreden verwijzingsarrest gewezen nadat de Procureur des 
Konings hoger beroep had ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer die, gevat 

1 Vergelijk: Cass., 21 maart 2006, A.R. P.06.0211.N, nr.166.
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met het oog op de regeling van de rechtspleging, had geoordeeld dat de zaak niet in staat 
was. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat het beroep van het openbaar mi-
nisterie ontvankelijk was en wijzigde met éénparige stemmen de bestreden beschikking na 
onder andere geoordeeld te hebben dat noch de rechten van de verdediging noch het recht 
op een eerlijk proces waren geschonden2. Dit betekent dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling, die uitspraak heeft gedaan met toepassing van artikel 135, §1, Wetboek van Straf-
vordering, in casu heeft geoordeeld over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als 
bedoeld in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering. Ingevolge artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering staat tegen dergelijk verwijzingsarrest onmiddellijk cassatie-
beroep open3. Eiser, die voor de kamer van inbeschuldigingstelling vertegenwoordigd was 
door een raadsman, kon aldus in de termijn bepaald in artikel 373, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering, een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van 21 septem-
ber 2004. Eiser liet deze mogelijkheid onbenut en stelde pas een voorziening in tegen het 
verwijzingsarrest na het (eind)arrest van 16 maart 2006. De vraag is dan of die voorzie-
ning al dan niet laattijdig is, of anders en in abstracto geformuleerd: wanneer een inver-
denkinggestelde beschikt over een onmiddellijk cassatieberoep tegen een (verwijzings)ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling is hij dan verplicht dit rechtsmiddel onmid-
dellijk aan te wenden of heeft hij de keuze en kan hij wachten tot na het eindarrest?

6. Aan de invoering van de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep, zoals be-
doeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, lag een proceseconomische 
overweging ten grondslag. Het debat betreffende de regelmatigheid van de procedure kon 
best definitief afgehandeld worden ten laatste op het ogenblik van de regeling van de 
rechtspleging. Door de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep wordt vermeden 
dat, mocht het Hof een middel met betrekking tot een verwijzingsarrest gegrond achten, 
de volledige daaropvolgende procedure zou moeten worden overgedaan4. Niettemin werd 
de vraag of een inverdenkinggestelde de keuze had omtrent het ogenblik van zijn voorzie-
ning in de rechtsleer uiteenlopend beantwoord.

7. VANDERMEERSCH en KLEES wijzen op het feit dat het in voorkomend geval niet onmid-
dellijk instellen van cassatieberoep niet voorzien is op straffe van verval, derwijze dat de 
inverdenkinggestelde die zich niet onmiddellijk voorziet tegen een voor hem nadelig ar-
rest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dit  nog  kan  doen  na  het  veroordelend 
eindarrest5.

In dezelfde context oordeelt TRAEST dat de verdachte vanzelfsprekend ook na het arrest 
van veroordeling cassatie kan aantekenen tegen het verwijzingsarrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling6. MORLET van zijn kant wijst er op dat een onmiddellijk cassatiebe-
roep slechts een mogelijkheid is die niet zal volstaan om vertragingsmanoeuvres te ver-

2 Eiser had enerzijds gevraagd dat bepaalde andere stukken of strafdossiers aan het dossier zouden 
worden toegevoegd en had anderzijds aangevoerd dat de oproepingen met betrekking tot de inver-
denkingstelling, de procedure op grond van artikel  127 Sv. en de procedure van regeling van de 
rechtspleging voor de raadkamer en voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling niet regelmatig wa-
ren geschiedt.
3 De in het tweede lid van artikel 416 Sv. bedoelde mogelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep in 
te stellen tegen arresten gewezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis werd ingevoerd door 
de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opspo-
ringsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (B.S. 2 april 1998).
4 D. VANDERMEERSCH en O. KLEES, « La réforme ‘Franchimont’. Commentaire de la loi du 12 mars 
1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction. », 
J.T. 1998, (417) 446.
5 Ibid.
6 Ph. TRAEST, “De regeling van de rechtspleging”, in Ph. TRAEST en A. DE NAUW (red.),  Strafrecht.  
Wie is er bang van het strafrecht?, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1997-1998, Gent, Mys & 
Breesch, 1998, (271) 304.
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mijden nu de partijen na een beslissing over de grond van de zaak het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling alsnog zullen kunnen aanvechten7.

8. DECLERCQ spreekt zich uit voor de verplichting om onmiddellijk cassatieberoep in te 
stellen en oordeelt, zonder daaromtrent evenwel nader te argumenteren, dat de betrokkene 
geen  keuze  heeft8 of  nog  dat  de  voorziening  na  de  einduitspraak  uitgesloten 
is9.VERSTRAETEN die dezelfde mening is toegedaan ontwikkelt een aantal argumenten ter 
staving van zijn stelling. In eerste instantie wijst hij erop dat in het geval van uitspraak 
over een exceptie van onbevoegdheid, waar onmiddellijk cassatieberoep op grond van 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering reeds mogelijk was vóór de Wet van 
12 maart 1998, aangenomen werd dat de eiser in cassatie niet de keuze had tussen een 
onmiddellijk of uitgesteld cassatieberoep10. 

In  verband  met  de  mogelijkheid  van  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  arresten  in 
toepassing van artikel 135 Sv. of 235bis Sv. zou het volgens hem dan ook verbazend zijn 
dat het Hof thans aan de inverdenkinggestelde een dergelijke keuzevrijheid zou laten11.

Vervolgens is een keuzemogelijkheid niet verzoenbaar met de (aanvankelijke) ratio van 
het systeem van zuivering van nietigheden: “De bedoeling van de wetgever was immers 
om procedurekwesties maximaal op definitieve wijze op te lossen vóór de zaak voor het 
vonnisgerecht  komt.  Het  zou  alsdan  erg  bevreemdend  zijn  dat  een  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  uitspraak  zou  doen  over  een  onregelmatigheid,  nietigheid,  of 
verzuim, waarbij de wettigheid van de uitspraak ter zake in het ongewisse zou worden 
gelaten en niet  definitief zou worden vastgelegd door  de eventuele uitputting van het 
cassatieberoep. Een “ uitgesteld” cassatieberoep zou er dan toe kunnen leiden dat na de 
uitspraak van het vonnisgerecht moet worden overgegaan tot vernietiging van het arrest 
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  waardoor  bij  wijze  van  gevolg  ook  de 
beslissing van het vonnisgerecht zou moeten komen te vervallen12.”

Tenslotte wijst VERSTRAETEN ook op een argument van proceseconomie en meent hij dan 
ook dat – spijts de gehanteerde termen tijdens de parlementaire voorbereiding – de tekst 
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering geen grondslag voor een werkelijke keuze in 
hoofde van de inverdenkinggestelde biedt13.

In het verslag van de commissie van Justitie is inderdaad te lezen dat, naar het oordeel 
van  professor  Franchimont,  de  inverdenkinggestelde  de  keuze  heeft  om  al  dan  niet 
onmiddellijk cassatieberoep in te stellen14.

7 P. MORLET, ‘Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité’, in M. FRANCHIMONT e.a., La 
loi Belge du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information 
et de l’instruction, Brussel, Die Keure, 1998, (83) 100. 
8 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr.744.
9 R. DECLERCQ, “Cassatieberoep vóór de einduitspraak, van de inverdenkinggestelde tegen arresten 
van de kamer van inbeschuldigingstelling”, noot onder Cass., 5 september 2000 en Cass., 17 oktober 
2000, R. Cass. 2001, (253) 258.
10 R. VERSTRAETEN, Handboek voor Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005 nr. 1398. Zo ook merkte 
DECLERCQ inderdaad op dat in geval van uitspraak over een exceptie van onbevoegdheid de eiser niet 
de keuze heeft tussen een onmiddellijk en uitgesteld cassatieberoep en dat een voorziening op het 
punt van de bevoegdheid ingesteld na de einduitspraak niet-ontvankelijk zou zijn. Zie: R. DECLERCQ, 
De cassatieprocedure in strafzaken, Leuven, Wouters, 1988, 84. De bedoeling van het onmiddellijk 
cassatieberoep in deze gevallen ligt er precies in gevallen van regeling van rechtsgebied te vermijden. 
Cfr. R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1396.
11 R. VERSTRAETEN, “De ontvankelijkheid van een cassatieberoep van een inverdenkinggestelde tegen 
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling”, (noot onder Cass. 11 januari 2000), T. Strafr. 
2000, (113) 116.
12 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1398.
13 Ibid.
14 Verslag namens de commissie van Justitie, Parl. St. Senaat, GZ 1997-98, nr. 1-704/4, p. 295.
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 Onder verwijzing naar  de  parlementaire voorbereiding merkt DE SWAEF op dat het 
onmiddellijk  cassatieberoep niet  is  bepaald op straffe  van niet-ontvankelijkheid,  zodat 
men tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling nog cassatieberoep zou 
kunnen instellen na de einduitspraak, maar hij vervolgt: “Dit is ongetwijfeld een weinig 
proceseconomische regeling die daarenboven moeilijk verenigbaar is met het lot van het 
cassatieberoep  tegen  vonnissen  en  arresten  over  bevoegdheid.  Laatstgenoemde 
beslissingen zijn  immers  eveneens vatbaar  voor  cassatieberoep  vóór  de  einduitspraak. 
Wacht men die uitspraak echter af, dan is de voorziening onontvankelijk voor zover ze de 
bevoegdheid betreft15.”

DE CODT spreekt zich uit in dezelfde zin als in deze rubriek hoger vernoemde auteurs16 
en  wijst  er  op  dat  ook  het  cassatieberoep  tegen  een  arrest  inzake  bevoegdheid 
onmiddellijk dient te worden ingesteld. Bovendien waarschuwt hij voor interpretaties op 
basis van de memorie van toelichting bij de Wet van 12 maart 1998 die beschouwingen 
weergeeft  geuit  in  de  commissie  Franchimont  nog  vooraleer  de  tekst  grondig  werd 
gewijzigd in het Parlement17.

Een zelfde waarschuwing vindt men trouwens terug bij DECLERCQ: de parlementaire 
voorbereiding, waarop men zich zou kunnen steunen om een keuze te aanvaarden, kan 
weliswaar dienen om de termen van een wet te interpreteren maar ze kan volgens deze 
auteur niet dienen om instellingen, bijvoorbeeld een dubbele voorzieningsmogelijkheid, in 
het leven te roepen18. 

9. Tot op heden heeft Uw Hof nog niet de gelegenheid gehad om zich, althans expliciet, 
over  deze  twistvraag  uit  te  spreken.  In  een  arrest  van  11  januari  2000,  gewezen  in 
voltallige zitting, heeft Uw Hof evenwel impliciet de problematiek aangeraakt19. Op toen 
andersluidende conclusie van het openbaar ministerie20 werd in dit arrest werd immers 
afstand verleend van het cassatieberoep dat werd ingesteld tegen een arrest van verwijzing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling behalve in zoverre uitspraak werd gedaan over 
de  regelmatigheid  van  het  tijdens  het  gerechtelijk  onderzoek  uitgevoerde 
deskundigenonderzoek.  Impliciet  blijkt,  aldus  naar  het  oordeel  van  het  Hof,  dat  het 
cassatieberoep dienaangaande niet na de einduitspraak kan worden ingesteld. 

10. Ik denk uit het voorgaande te mogen besluiten dat de inverdenkinggestelde geen 

15 M. DE SWAEF, “De Wet Franchimont’: één jaar cassatierechtspraak”, in Liber Amicorum Jean du 
Jardin, Deurne, Kluwer, 2001, (147) 148-149. 
16 Eén hier niet eerder vermeld auteur (DE WOLF) neemt daarentegen een genuanceerd standpunt in. 
Naar zijn oordeel hebben partijen de keuze om ofwel onmiddellijk hoger beroep en cassatieberoep in 
te stellen in de gevallen waarin onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is ofwel te wachten tot een 
beslissing ten gronde, maar geldt dit niet ingeval van een definitieve zuivering van nietigheden, van 
de onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht of indien de verwijzingsbeschikking zelf is aangetast 
door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid; in die gevallen moet volgens deze auteur steeds 
onmiddellijk  cassatieberoep  worden  ingesteld.  Zie:  D.  DE WOLF, “Het  cassatieberoep  in  het 
strafrechtelijk vooronderzoek: een overzicht van rechtspraak na de wet van 12 maart 1998”,  R.W. 
2002-2003, (1521) 1538.
17 J. DE CODT, "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière répressive", in Liber Amicorum Jean 
du Jardin, Deurne, Kluwer, 2001, (161) 190-191
18 R. DECLERCQ, “Het gerechtelijk onderzoek en de Wet van 12 maart 1998”, in Liber Amicorum Jean 
du Jardin, Deurne, Kluwer, 2001, (111) 127.
19 Cass., 11 januari 2000, A.C. 2000, nr. 20 met conclusie van advocaat-generaal DUINSLAEGER, Pas.  
2000, nr. 20 en T. Strafr. 2000, 112, noot R. VERSTRAETEN.
20 Advocaat-generaal DUINSLAEGER concludeerde in hoofdorde tot het verlenen van afstand voor het 
geheel van de voorziening en dus ook in zoverre uitspraak werd gedaan over de regelmatigheid van 
het  tijdens het gerechtelijk onderzoek uitgevoerde deskundigenonderzoek. Dit besluit  was precies 
gegrond  op  het  feit  dat  naar  zijn  oordeel  onmiddellijk  cassatieberoep  dienaangaande  slechts 
facultatief was. Zie diens conclusie gepubliceerd in A.C. 2000, nr. 20, inzonderheid randnummers 23 
en 35. 
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keuze heeft omtrent het ogenblik waarop hij zich kan voorzien in cassatie tegen een arrest 
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  uitspraak  doet  met  toepassing  van  de 
artikelen  135  en  235bis Wetboek  van  Strafvordering,  en  waartegen  dus  onmiddellijk 
cassatieberoep mogelijk is. Het argument van proceseconomie, dat bovendien aansluit bij 
de  initiële  filosofie  van  de  hervorming  Franchimont,  is  bovendien  een  argument  van 
redelijkheid  dat  geenszins  afbreuk  doet  aan  de  rechten  van  verdediging.  Een 
inverdenkinggestelde  die  zich  gegriefd  voelt  door  een  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  dat  uitspraak  doet  bij  toepassing  van  artikel  135  of  235bis 
Wetboek van Strafvordering kan onmiddellijk cassatieberoep instellen, alleen moet hij dat 
dan ook doen na het arrest van het onderzoeksgerecht binnen de termijn bepaald in artikel 
373 van hetzelfde wetboek. Het evenwicht tussen diegene die zich moet verdedigen tegen 
een strafvordering, tegen hem ingesteld, en de noden van een samenleving, die binnen een 
redelijke termijn een duidelijk en ongekunsteld antwoord eist op deviant gedrag, is daarbij 
niet verstoord. Het recht van verdediging is geen lege huls die zich met het om het even 
wat  laat  invullen  en  die  kan  inhouden  dat  men  de  uitoefening  van  een  rechtsmiddel 
dermate stuurt en conditioneert zodat een onwettigheid verder sluimert om tenslotte na 
een eindbeslissing toe te laten een ganse procedure onwettig te doen verklaren en dus te 
laten overdoen. 

11.  Een tegenargument  kan mijns  inziens niet  geput  worden uit  de  vaststelling dat 
artikel  292  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  wél  expliciet  vermeld  dat  het 
cassatieberoep tegen het  arrest  van  de  kamer  van inbeschuldigingstelling dat  de  zaak 
verwijst naar het hof van assisen in elk geval moet ingesteld worden binnen de termijn in 
dat  artikel  bepaald  (en  dus  niet  na  het  eindarrest)  wanneer  het  stoelt  op  de  gronden 
vermeld in artikel 292bis Wetboek van Strafvordering. Afgezien van de verwijzing naar 
de gevallen van artikel 416, tweede lid van dat zelfde wetboek vermeldt artikel 292bis 
enerzijds drie gronden waarop een onmiddellijke voorziening moet steunen die eerder 
werden  opgesomd  in  het  artikel  299  Wetboekboek  van  Strafvordering  samen  met 
anderzijds twee gronden die hun oorsprong vinden in de jurisprudentiële uitbreiding van 
het voormalige artikel 299. De wetgever had in zijn ijver het oude artikel 299 afgeschaft 
om de (uitgebreide) tekst ervan nadien terug op te vissen in het nieuwe artikel 292bis 
Wetboek van Strafvordering21. Het gaat hier om een heel specifieke procedure, namelijk 
de verwijzing naar het hof van assisen, dat als vonnisgerecht zijn gelijke niet kent, en 
waar men wilde vermijden dat een aantal juridische incidenten niet zouden uitgeklaard 
zijn vooraleer de zaak aan de volksjury wordt voorgelegd, zodat het hof niet nodeloos zou 
worden  samengesteld,  de  debatten  er  niet  mee  zouden  worden  verzwaard  en  ook  de 
bevoegdheid van het hof van assisen vóór de aanvang van de debatten vaststond22.

12. Nu het eerste middel van eiser (althans gedeeltelijk), en het tweede en derde middel 
volledig betrekking hebben op de regelmatigheid van het verwijzingsarrest,  waartegen 
zoals hoger betoogd de voorziening niet ontvankelijk is, en de grieven geen betrekking 
hebben  op  de  ontvankelijkheid  van  de  voorziening  noch  op  de  bevoegdheid  van  het 
vonnisgerecht23, behoeven zij geen antwoord. Op de overige middelen, waarvan het mij 
voorkomt  dat  zij  geen  rechtsvragen  bevatten  die  van  belang  zijn  voor  de 
rechtsontwikkeling  of  de  rechtseenheid,  en  waarvan  ik  denk  dat  zij  niet  tot  cassatie 

21 Artikel 299 werd opgeheven bij artikel 36 W. 12 maart 1998 (B.S. 2 april 1998) met ingang van 2 
oktober 1998 (artikel  1  K.B. 21 september 1998,  B.S. 25 september 1998).  Artikel  292bis werd 
ingevoerd bij artikel 6 W. 30 juni 2000 (B.S. 17 maart 2001, eerste uitgave). Een nieuw artikel 299, 
met een tekst die in de context van hier ontwikkelde problematiek niet relevant is, werd ingevoerd bij 
artikel 14 W0. 30 juni 2000 (B.S. 17 maart 2001, eerste uitgave).
22 Vandaar de niet ontvankelijkheid van de exceptie van onbevoegdheid voor het hof van assisen. 
23 De omvang van de ambtshalve controle door Uw Hof beperkt zich tot het  onderzoek van de 
bevoegdheid van het vonnisgerecht. Zie: Cass., 28 november 2001, A.R. P.01.1172.F, nr. 653 en 
Cass., 5 december 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. 674.)
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kunnen leiden, wordt hier niet nader ingegaan. Conclusie: de voorziening dient te worden 
verworpen.

II D
13. Bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 maart 2006, ten aanzien van 

eiser gewezen op verzet en op tegenspraak, werd ook deze eiser op strafgebied veroor-
deeld tot een hoofdgevangenisstraf van 5 jaar en tot een geldboete van € 1.000 vermeer-
derd met 40 opdeciemen of 3m vervangende gevangenisstraf wegens diefstal met braak, 
inklimming of valse sleutels en lidmaatschap aan een criminele organisatie. De onmiddel-
lijke aanhouding werd bevolen. Bij akte van 22 maart 2006 tekende eiser een ontvankelijk 
cassatieberoep aan, enkel tegen het eindarrest van 16 maart 2006.

14. Ik denk niet dat de middelen door deze eiser ontwikkeld tot cassatie kunnen leiden. 
Om  dezelfde  redenen,  gerelateerd  aan  het  belang  voor  de  rechtsontwikkeling  en  de 
rechtseenheid, als vermeld in de rubriek sub 12, worden de grieven hier niet stuk voor 
stuk onderzocht. Uitzondering dient evenwel te worden gemaakt voor het tweede middel 
waar eiser het oordeel van de appelrechters bekritiseert met betrekking tot de opgeworpen 
miskenning van het recht op een dubbele aanleg en de vraag opwerpt naar de verhouding 
van de in artikel 215 Wetboek van Strafvordering vervatte evocatie en het recht op een 
dubbele aanleg zoals gewaarborgd door artikel 14.5 IVBPR. 

15. De correctionele rechtbank had in deze bij vonnis van 22 november 2004, gewezen 
op tegenspraak, beslist dat de rechten van de verdediging waren geschonden nu er geen 
Italiaanse  vertaling  bij  de  dagvaarding  was  gevoegd.  Nadat  het  openbaar  ministerie 
daartegen hoger beroep had ingesteld, vernietigde het hof van beroep bij een arrest van 17 
februari  2005,  eveneens  gewezen  op  tegenspraak,  het  vonnis  van  de  correctionele 
rechtbank  en  evoceerde  het  de  zaak  in  toepassing  van  artikel  215  Wetboek  van 
Strafvordering. De zaak werd voor verdere behandeling ten gronde uitgesteld. 

Artikel  215  Wetboek  van Strafvordering  bepaalt  immers:  “Indien  het  vonnis  wordt 
tenietgedaan  wegens  schending  of  niet  hersteld  verzuim  van  vormen,  door  de  wet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid, beslist het hof mede over de zaak zelf.” 

Artikel  14.5  van  het  Internationaal  Verdrag  van  19  december  1966  inzake 
burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York24 bepaalt evenwel: “Een ieder 
die wegens een strafbaar feit is veroordeeld heeft het recht zijn veroordeling en vonnis 
opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet.”

Bij  de  neerlegging  van  zijn  bekrachtigingoorkonde  heeft  ons  land  een  verklaring 
afgelegd die ertoe strekt die bepaling niet toe te passen op personen die, tengevolge van 
een  ingesteld  beroep  tegen  hun  vrijspraak  in  eerste  aanleg,  in  tweede  aanleg  worden 
schuldig bevonden en veroordeeld, en evenmin op personen die krachtens de Belgische 
wet rechtstreeks naar een hoger rechtscollege zoals het Hof van Cassatie, Hof van Beroep 
of Hof van Assisen worden verwezen.

16.De rechtspraak van Uw Hof leert dat deze problematiek in het verleden niet alleen 
reeds meermaals aan bod is gekomen, maar ook een zekere evolutie heeft doorgemaakt.  

In een aantal arresten wordt zonder meer gezegd dat uit de enkele omstandigheid dat 
het arrest van het hof van beroep de beslissing van de eerste rechter tenietdoet en over de 
zaak zelf uitspraak doet bij wege van een nieuwe beslissing, geen schending van artikel 
14.5 IVBPR valt af te leiden25. 

In het arrest van 3 november 1987 oordeelde Uw Hof dat de appelrechter die een von-
nis tenietdoet en, na evocatie bij toepassing van artikel 215 Wetboek van Strafvordering 

24 B.S. 6 juli 1983.
25 Cass. 10 februari 1988, A.R. 6302, nr. 355; Cass. 20 februari 1990, A.R. 3175, nr. 371; Cass. 22 
september 1993, A.R. P.93.0420.F, nr. 365. 
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over de zaak zelf uitspraak doet, niet beslist en ook niets te beslissen heeft omtrent de 
eventuele beoordeling van zijn beslissing over de zaak door een hoger rechtscollege en 
dat hij, door zijn beslissing van evocatie, art.  14.5 IVBPR dat betrekking heeft op het 
recht van de beklaagde zijn veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger 
rechtscollege, niet kan schenden26.

Er werd evenwel gezegd dat het Hof, door te stellen dat de appelrechter op zich geen 
uitspraak doet of kan doen omtrent de mogelijkheid voor een beklaagde om zijn veroorde-
ling aan een hoger rechtscollege voor te leggen, het probleem enigszins uit de weg ging27. 
In het arrest van 7 mei 2003 ging het Hof evenwel een stap verder28. In dat arrest verwees 
het Hof immers naar de verklaring die ons land heeft afgelegd naar aanleiding van de 
bekrachtiging van het I.V.P.B.R.,  met name dat artikel 14.5 van dat verdrag niet  van 
toepassing  is  op  personen  die,  krachtens  de  Belgische  wetgeving,  rechtstreeks  zijn 
verwezen naar een hoger rechtscollege zoals het hof van beroep: “dat dit  het  geval is 
wanneer  de  appelrechter,  met  toepassing  van  artikel  215  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering, de bij hem aanhangig gemaakte zaak aan zich trekt.”

Waar dus in de eerder aangehaalde arresten het Hof oordeelt dat de situatie bedoeld in 
artikel 215 Wetboek van Strafvordering niet is begrepen onder artikel 14.5 IVBPR, houdt 
het arrest van Uw Hof van 7 mei 2003 daarentegen in dat de evocatie in beginsel wél valt 
onder die verdragsbepaling doch deze toch niet kan spelen omdat de situatie bedoeld in 
artikel  215 Wetboek van Strafvordering precies onder  het voorbehoud valt  dat  België 
heeft geformuleerd.  

Het arrest van 2 september 2003 tenslotte, waarnaar eiser in zijn memorie verwijst en 
waar het Hof impliciet tot een onverenigbaarheid van artikel 209 Kieswet met art. 14.5 
IVBPR lijkt te besluiten29, laat evenwel niet toe om enige conclusie te trekken in verband 
met de verhouding van de evocatie van art. 215 Wetboek van Strafvordering tot die ver-
dragsbepaling. De situatie bedoeld in artikel 209 Kieswet heeft immers hoe dan ook geen 
uitstaans met de evocatie nu met artikel 209 daadwerkelijk in één enkele aanleg uitspraak 
wordt gedaan.

Uit de rechtspraak van Uw Hof moet besloten worden dat een toepassing van artikel 
215  Wetboek  van  Strafvordering  op  zich  nooit  een  schending  van  voornoemde 
verdragsbepaling oplevert.

17.Het is echter de vraag of Uw Hof in voorliggende zaak doorheen het middel van 
eiser er wel moet toe komen om deze problematiek expliciet aan te snijden. Eiser heeft 
zich namelijk niet in cassatie voorzien tegen het tussenarrest van 17 februari 2005 waarbij 
de appelrechters het beroepen vonnis vernietigden en de zaak aan zich trokken. Dit arrest 
had gezag van gewijsde op het ogenblik dat het thans bestreden arrest werd gewezen. 
Bijgevolg  verantwoorden  de  appelrechters  hun  bekritiseerde  beslissing  dat  de 
problematiek van de dubbele aanleg niet meer aan de orde was naar recht.  Conclusie: 
verwerping. 

ARREST

(A.R. P.06.0614.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep van de eiser I is gericht tegen het arrest van het Hof van 

26 Cass. 3 november 1987, A.R. 1841, nr. 140. Uitdrukkelijk in dezelfde zin: Gent 16 maart 1995, 
Pas. 1995, II, 4. 
27 R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 2286.
28 Cass. 7 mei 2003, P.03.0122.F, met conclusie van advocaat-generaal LOOP, www.cass.be
29 Cass. 2 september 2003, P.01.0980.N., www.cass.be
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Beroep te Antwerpen, correctionele kamer van 16 maart 2006.
Het cassatieberoep van de de eiser II is gericht tegen het verwijzingsarrest van 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 
september 2004 alsmede tegen de arresten van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 17 februari 2005, 19 mei 2005 en 16 maart 2006.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan. 

De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen 
aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eiser II
1. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat beroep in 

cassatie  tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of  tegen in 
laatste aanleg gewezen arresten van dezelfde soort eerst openstaat na het eindar-
rest of het eindvonnis. Het tweede lid van hetzelfde artikel bepaalt dat deze regel 
niet van toepassing is onder meer op arresten gewezen met toepassing van de ar-
tikelen 135 en 235bis van dit wetboek.

Hieruit volgt dat onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen de verwijzings-
arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 
135, §1, Wetboek van Strafvordering uitspraak doen, wanneer deze arresten oor-
delen over een onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheid als bedoeld in artikel 
131, §1, of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de straf-
vordering, of wanneer het verwijzingsarrest zelf behept is met een onregelmatig-
heid. 

In die gevallen moet het cassatieberoep onmiddellijk worden ingesteld, zonder 
dat  de  inverdenkinggestelde  de  keuze  heeft  het  slechts  later,  samen  met  het 
eindarrest in te stellen.

2.  Na het eindarrest kan het  bestaan van bezwaren niet meer aangevochten 
worden. Dergelijke betwisting vertoont geen belang meer daar de beklaagde zich 
voor de feitenrechter over de gegrondheid van de strafvervolging heeft kunnen 
verdedigen en het eindarrest daarover uitspraak doet. 

3. Wanneer het cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest ingesteld wordt sa-
men met het cassatieberoep tegen het eindarrest, gaat het Hof enkel na of de re-
gels inzake bevoegdheid van het vonnisgerecht zijn nageleefd.

4. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 21 september 2004 
is met toepassing van artikel 135, §1, Wetboek van Strafvordering gewezen op 
het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking van de raad-
kamer van 6 augustus 2004 die beslist dat de zaak niet in staat is. Dit arrest oor-
deelt dat er tegen de eiser voldoende bezwaren bestaan en verwijst hem naar de 
correctionele rechtbank.
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Het cassatieberoep tegen dit arrest is ingesteld samen met het cassatieberoep 
tegen het eindarrest. 

In zoverre het cassatieberoep de regelmatigheid van het verwijzingsarrest aan-
vecht, is het bijgevolg laattijdig.

5. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen van het arrest 
van 21 september 2004 over de bezwaren en de verwijzing, is het bij gebrek aan 
belang evenmin ontvankelijk. 

6. Het arrest bij verstek van 19 mei 2005 is, in zoverre eisers ertegen gedane 
verzet bij arrest van 16 maart 2006 ontvankelijk verklaard is, vervallen.

In zoverre het cassatieberoep tegen de vervallen beslissingen van het verste-
karrest van 19 mei 2005 is ingesteld, is het bij gebrek aan belang niet ontvanke-
lijk.

(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
20. Wat het verwijzingsarrest van 21 september 2004 betreft, zijn de regels 

over de bevoegdheid van het vonnisgerecht nageleefd.
21. Wat de arresten gewezen op 17 februari en 16 maart 2005 betreft, zijn de 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht ge-
nomen en de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.

22. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van de cassatieberoepen, 
hebben de beslissingen waarbij de eisers tot straf worden veroordeeld kracht van 
gewijsde. 

In zoverre de cassatieberoepen ook gericht zijn tegen de beslissingen die de 
onmiddellijke aanhouding van de beide eisers bevelen, hebben zij derhalve geen 
bestaansreden meer.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. D. Vedoratto, Brussel en P. Monville, Brussel. 

Nr. 528

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DAAD 
VAN ONDERZOEK - MEDEVERDACHTE - INVERDENKINGSTELLING

2º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - DAAD VAN ONDERZOEK - MEDEVERDACHTE 
- INVERDENKINGSTELLING
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1º en 2° De inverdenkingstelling van een medeverdachte is een daad van onderzoek die de 
verjaring  van  de  strafvordering  stuit;  de  enkele  omstandigheid  dat  deze 
inverdenkingstelling eventueel met vertraging is geschied doet daaraan niets af. (Artt. 22, 
eerste lid, V.T.Sv en 61bis, Sv.)

(D. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

(A.R. P.06.0779.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal –  Advocaten: mrs. L. Schoesetters, Antwerpen, S. Lefèvre, Brussel, S. Boeynaems, 
Antwerpen en A. De Schampheleire, Antwerpen. 

Nr. 529

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º JEUGDBESCHERMING - BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - 
VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - VEROORDELING - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN 
HET KIND - KIND DAT SCHULDIG GEACHT WORDT AAN EEN STRAFBAAR FEIT - RECHT OP 
BEOORDELING DOOR EEN HOGERE RECHTERLIJKE INSTANTIE - TOEPASSELIJKHEID

2º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - BESCHULDIGDE MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN 
DE FEITEN - BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - VERWIJZING NAAR HET 
HOF VAN ASSISEN - VEROORDELING - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND - KIND DAT 
SCHULDIG GEACHT WORDT AAN EEN STRAFBAAR FEIT - RECHT OP BEOORDELING DOOR EEN HOGERE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - TOEPASSELIJKHEID

3º JEUGDBESCHERMING - BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - 
DRAAGWIJDTE

4º JEUGDBESCHERMING - BESLISSING TOT UIT HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - 
OMSCHRIJVING VAN HET STRAFBAAR FEIT DOOR DE JEUGDRECHTBANK - DRAAGWIJDTE - 
VERPLICHTING VAN DE VONNISRECHTER - BELANG VAN HET KIND

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT NA BESLISSING 
TOT UIT HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - OMSCHRIJVING VAN HET STRAFBAAR FEIT - 
VERPLICHTING VAN DE VONNISRECHTER - BELANG VAN HET KIND

6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ZAAK AANHANGIG 
GEMAAKT NA UITHANDENGEVING DOOR DE JEUGDRECHTBANK - OMSCHRIJVING VAN HET FEIT DOOR 
DE JEUGDRECHTBANK - DRAAGWIJDTE - VERPLICHTING VAN DE VONNISRECHTER - BELANG VAN HET 
KIND

7º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESLISSING TOT UIT 
HANDEN GEVEN VAN DE JEUGDRECHTBANK - ZAAK AANHANGIG GEMAAKT INGEVOLGE VERWIJZING 
DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - OMSCHRIJVING VAN HET STRAFBAAR FEIT - DRAAGWIJDTE - 
VERPLICHTING VAN DE VONNISRECHTER - BELANG VAN HET KIND

1º en 2° Artikel 40, lid 2.b(v) van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat het recht  



2190 HOF VAN CASSATIE 31.10.06 - Nr. 529 

toekent om het oordeel over het strafbaar feit gepleegd door een minderjarige opnieuw te  
doen beoordelen door een hoger rechtscollege is, ingevolge de interpretatieve verklaring  
die  België  bij  de  neerlegging  van  de  bekrachtigingoorkonde  heeft  afgelegd,  niet  
toepasselijk op de personen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks naar het hof  
van assisen worden verwezen, ook al zijn zij jonger dan achttien jaar. (Art. 40, lid 2.b(v), 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989)

3º De uithandengeving maakt de zaak niet  aanhangig bij  het onderzoeksgerecht  of  het 
vonnisgerecht. (Artt. 38, 50, §1, vierde lid en 50, §§2 en 3, Jeugdbeschermingswet)

4º, 5°, 6° en 7° De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een  
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het  
feit zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk1.  
(Artt.  129  en  130,  Sv.;  Artt.  38,  50,  §1,  vierde  lid  en  50,  §§2  en  3, 
Jeugdbeschermingswet)

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.0890.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest gewezen op 18 mei 2006 door het 

Hof van Assisen van de Provincie Oost-Vlaanderen, waarbij uitspraak gedaan 
wordt over de tegen de eiser ingestelde strafvordering. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser die geboren werd op 30 november 1987, wordt door het bestreden ar-

rest veroordeeld wegens "te Gent, op 19 januari 2004, een zaak die hem niet toe-
behoorde bedrieglijk weggenomen te hebben, namelijk een bedrag van 190,00 
euro en een bankkaart, ten nadele van R. D. C., met de omstandigheid dat dood-
slag op R. D. C., zijnde opzettelijke doding met het oogmerk om te doden, werd 
gepleegd om die diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te 
verzekeren" (art. 392, 393, 461, eerste lid, en 475 Strafwetboek).

De onderzoeksrechter te Gent verwees bij beschikking van 29 november 2004 
de eiser naar de Jeugdrechtbank te Gent wegens "door middel van geweld of be-
dreiging ten nadele van D. C. R., een bedrag van 190,00 euro en een bankkaart 
die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben, met de verzwa-
rende omstandigheid dat het geweld of de bedreiging gepleegd zonder het oog-
merk om te doden, toch de dood heeft veroorzaakt van D. C. R.". 

Bij arrest van het Hof van Beroep te Gent, Jeugdkamer, van 9 mei 2005 werd 
de zaak lastens de eiser wegens dezelfde omschrijving bij toepassing van artikel 
38, eerste lid, Jeugdbeschermingswet uit handen gegeven.

1 Zie: Cass., 23 sept. 1983, AR 6005, nr 51; Cass., 3 dec. 1985, AR 9053, nr 225; Cass., 14 april 
1987, AR 946, nr 491.
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De raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent heeft op 30 novem-
ber 2005 een beschikking tot gevangenneming lastens de eiser verleend en bevo-
len dat de stukken overeenkomstig artikel 133 Wetboek van Strafvordering aan 
de procureur-generaal worden opgestuurd.

Bij arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 29 december 2005 werd de beschikking tot gevangenneming bekrachtigd en 
werd de eiser naar het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen ver-
wezen uit hoofde van: "te Gent, op 19 januari 2004, door middel van geweld of 
bedreiging ten nadele van D. C. R., een bedrag van 190,00 euro en een bankkaart 
die hem niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben, met de verzwa-
rende omstandigheid dat het geweld of de bedreiging gepleegd zonder het oog-
merk om te doden, toch de dood heeft veroorzaakt van D. C. R." (art. 461, 468, 
474 en 483 Strafwetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 40, lid 2.b (v) van het verdrag 

van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind (hierna: Verdrag Rechten 
van het Kind) omdat het hof van assisen de eiser veroordeelt en tegen die veroor-
deling geen hoger beroep openstaat.

2. Voornoemd artikel 40 bepaalt: 
"40. 1. De staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind dat wordt 

verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld omwille van het begaan van een 
strafbaar feit, op een wijze van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel 
van waardigheid en eigenwaarde van het kind, die de eerbied van het kind voor 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van anderen vergroot, en 
waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van het kind en met de wense-
lijkheid van het bevorderen van de herintegratie van het kind en van de aanvaar-
ding door het kind van een opbouwende rol in de samenleving.

2. Hiertoe, en met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van interna-
tionale akten, waarborgen de Staten die partij zijn met name dat: (...)

b) ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd wegens het begaan van een 
strafbaar feit, ten minste de volgende garanties heeft: (...)

(v) indien het schuldig wordt geacht aan het begaan van een strafbaar feit, dat 
dit  oordeel  en iedere  maatregel  die  dientengevolge  wordt  opgelegd,  opnieuw 
wordt beoordeeld door een hogere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige au-
toriteit of rechterlijke instantie overeenkomstig de wet".

3. Het Verdrag Rechten van het Kind werd bekrachtigd bij wet van 25 novem-
ber 1991 die bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad op 7 januari 1992 
met inwerkingtreding op 15 januari 1992. 

Bij de neerlegging van de bekrachtigingoorkonde heeft België onder meer de 
volgende interpretatieve verklaring afgelegd:

"Met betrekking tot lid 2 b.(v) van artikel 40 is de Belgische Regering van oor-
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deel dat de uitdrukking 'overeenkomstig de wet' in fine van deze bepaling bete-
kent dat: (...) b) deze bepaling niet van toepassing is op minderjarigen die krach-
tens de Belgische wet rechtstreeks verwezen worden naar een hoger rechtscolle-
ge zoals het Hof van Assisen."

4. Wegens deze interpretatieve verklaring betreffende artikel 40, lid 2.b (v) 
Verdrag Rechten van het Kind, dat het recht toekent om het oordeel over het 
strafbaar feit, gepleegd door een minderjarige, opnieuw te doen beoordelen door 
een hoger rechtscollege, is die bepaling van dat verdrag niet toepasselijk op de 
personen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks naar het hof van assisen 
worden verwezen, ook al zijn zij jonger dan achttien jaar.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 3.1 Verdrag Rechten van het 

Kind omdat het bestreden arrest aan de feiten waarvoor de eiser door de jeugd-
rechter uit handen werd gegeven, een zwaardere kwalificatie heeft gegeven, wat 
niet in het belang van het kind is.

11. De uithandengeving maakt de zaak niet aanhangig bij het onderzoeksge-
recht of het vonnisgerecht. De zaak wordt slechts verwezen naar het openbaar 
ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht bevoegd krachtens het ge-
meen recht als daartoe grond bestaat. De beslissing waarbij de jeugdrechter een 
zaak uit handen geeft, of een verwijzingsbeschikking van een onderzoeksgerecht 
omschrijven het feit slechts voorlopig. 

Het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan 
het feit zijn juiste omschrijving te geven. Het belang van het kind doet hieraan 
geen afbreuk. De juiste omschrijving kan andere feitelijke bestanddelen van dit 
feit releveren dan die van de voorlopige omschrijving van de beslissing tot uit-
handengeving of van de verwijzingsbeschikking. 

12. Het arrest geeft aan het feit geen omschrijving die onverenigbaar is met de 
voorlopige omschrijving ervan in de beslissing tot uithandengeving of van de 
verwijzingsbeschikking en de eiser heeft de kans gekregen zich hierop te verde-
digen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent. 



Nr. 530 - 31.10.06 HOF VAN CASSATIE 2193 

Nr. 530

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
AFWEZIGHEID VAN WETTELIJK VOORGESCHREVEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
FISCAAL STRAFRECHT - DESKUNDIGENVERSLAG - VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE 
BELASTINGPLICHTIGEN - VERMOEDENS VAN FEITELIJKE AARD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - STRAFZAKEN - FISCAAL 
STRAFRECHT - DESKUNDIGENVERSLAG - VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - 
VERMOEDENS VAN FEITELIJKE AARD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - FISCAAL STRAFRECHT - 
DESKUNDIGENVERSLAG - VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - VERMOEDENS 
VAN FEITELIJKE AARD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
ARTIKEL 14.2 - STRAFZAKEN - FISCAAL STRAFRECHT - DESKUNDIGENVERSLAG - VERGELIJKING 
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - VERMOEDENS VAN FEITELIJKE AARD - GEVOLG

1º  Wanneer  de  wet  geen  bijzonder  bewijsmiddel  voorschrijft  beoordeelt  de  rechter  in  
strafzaken  onaantastbaar  de  bewijswaarde  van  de  hem  regelmatig  overgelegde 
gegevens  waarover  de  partijen  tegenspraak  hebben  kunnen  voeren;  hij  mag  hierbij  
rekening  houden  met  alle  vermoedens  van  feitelijke  aard  die  hem  de  innerlijke 
overtuiging van de schuld van de beklaagde geven1 2. 

2º, 3°, 4° en 5° De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van  
feitelijke  aard  put  uit  het  verslag  van  de  gerechtsdeskundige  die  een  tekort  aan  
aangegeven inkomsten afleidt  uit  een vergelijking  met  soortgelijke  belastingplichtigen  
zoals  dat  in  het  fiscaal  recht  bestaat,  is  geen  miskenning  van  het  vermoeden  van  
onschuld  van  de  beklaagde.  (Art.  6.2,  Verdrag  Rechten  van  de  Mens;  Art.  14.2, 
I.V.B.P.R.)

(H. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën)

(A.R. P.06.0927.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en K. Willekens, Antwerpen.

 

Nr. 531

2° KAMER - 31 oktober 2006

1 Cass., 3 jan. 1977, A.C., 1977, 472; Cass., 26 maart 1991, AR 4384, nr 400.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nrs 1526 en 1527. 
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1º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE 
TEGENWAARDE IN GEVAL VAN NIET-VOORTBRENGING - AARD

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET 10 JUNI 1997 - VERBEURDVERKLARING - 
VEROORDELING TOT BETALING VAN DE TEGENWAARDE IN GEVAL VAN NIET-VOORTBRENGING - AARD

1º en 2° De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde van  
de verbeurdverklaarde goederen bij  niet-voortbrenging  ervan is  geen straf,  maar  het  
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring1. (Wet 10 
juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het  voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën)

(A.R. P.06.0928.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitte  – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Maes, De Bruyn en J. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 532

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - 
RAADKAMER - BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VERWIJZINGSARREST - EENPARIGHEID

1º  en  2°  Wanneer  de  raadkamer  een  beschikking  tot  buitenvervolgingstelling  heeft  
gewezen  kan  het  appelgerecht  de  verwijzing  van  de  inverdenkinggestelde  naar  het  
vonnisgerecht slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden1.  (Artt. 
128, 135, §1, en 211bis, Sv.)

(S. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0979.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 juni 2006.

1 Cass.,  21  sept.  1999,  AR  P.98.1346.N,  nr  474;  Cass.,  29  april  2003,  AR  P.02.1459.N  - 
P.02.1578.N, nr 268; Cass., 29 april 2003, AR P.02.1461.N, nr 269.
1 Cass., 20 nov. 2002, AR P.02.1093.F, nr 617; Cass., 1 okt. 2003, AR P.03.1097.F, nr 467
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
3. Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft 

gewezen kan het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar 
het vonnisgerecht slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn le-
den. 

4.  De raadkamer  heeft,  enerzijds,  de  eisers  verwezen naar  de correctionele 
rechtbank, voor de feiten B, anderzijds, de strafvordering voor de feiten A1 door 
verjaring vervallen verklaard en de eisers buiten vervolging gesteld voor de fei-
ten A2 en C.

5. De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt de buitenvervolgingstelling 
voor de feiten A2. 

Het arrest zegt evenwel dat de feiten A1, in zoverre ze bewezen zouden zijn, 
wegens eenheid van opzet met de feiten B en C, een collectief misdrijf opleveren 
zodat de strafvordering voor het geheel van die feiten niet is verjaard. 

Vervolgens verwijst het arrest de eisers voor de samenhangende feiten A1, B 
en C naar de correctionele rechtbank zonder vast te stellen dat de kamer van in-
beschuldigingsteling uitspraak doet met éénparigheid van stemmen van zijn le-
den.

6. Het arrest schendt aldus artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
Het middel is gegrond. 
Overige middelen
De overige middelen kunnen niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder 

verwijzing leiden.
De middelen behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers naar de correctionele 

rechtbank verwijst voor de feiten A1, B en C.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
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, kamer 

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. A. Lust, Brugge, G. Vermeire, Gent en S. Sroka, Brussel.

Nr. 533

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - CONTROLE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER 
- GEEN RECHTSMIDDEL - ARTIKEL 235TER, §6, SV. - DRAAGWIJDTE

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VOORBEREIDENDE BESLISSING - UITSTEL SINE 
DIE VAN DE BESLISSING OVER DE REGELMATIGHEID VAN DE OBSERVATIE EN INFILTRATIE - GEEN 
EINDBESLISSING, NOCH EEN BESLISSING WAARTEGEN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP OPENSTAAT - 
ONTVANKELIJKHEID

1º  en  2°  Het  artikel  235ter,  §6,  Wetboek van Strafvordering,  dat  bepaalt  dat  tegen de 
controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel  openstaat,  betreft  enkel  het  arrest  dat de controle  van het  vertrouwelijk  
dossier  heeft  verricht,  maar  bepaalt  niets  omtrent  het  rechtsmiddel  tegen  de  
voorbereidende beslissing van die controle; op een dergelijke voorbereidende beslissing  
is het voorschrift van artikel 416, eerst lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing,  
aangezien deze beslissing niet behoort tot het beperkt aantal gevallen waarin artikel 416,  
tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering,  bij  uitzondering  onmiddellijk  cassatieberoep  
toelaat tegen een arrest of vonnis dat geen eindarrest of eindvonnis is1. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.0790.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 april 2006.

1 Het  geannoteerde  arrest  heeft  betrekking  op  een  beslissing,  waarbij  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling,  die,  in  het  kader  van  de  rechtspleging  van artikel  235ter,  Wetboek van 
Strafvordering,  diende  over  te  gaan  tot  beoordeling  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  en  daartoe  het  vertrouwelijk  dossier  bedoeld  in  de 
artikelen 47septies of 47novies, Wetboek van Strafvordering moest controleren, nog niet overging tot 
de eigenlijke beoordeling van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie 
en infiltratie, maar, onder meer, een aantal prejudiciële vragen aan het Arbitragehof stelde en, in 
afwachting van het antwoord op die vragen, de zaak sine die uitstelde. 
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bestreden arrest 
1. Het bestreden arrest is gewezen in een rechtspleging met toepassing van ar-

tikel 235ter Wetboek van Strafvordering ingevoegd bij de wet van 27 december 
2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksme-
thoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminali-
teit, in werking getreden op 30 december 2005. 

Het  bestreden arrest  wijst  een verzoek tot  uitstel  van de eiser af,  verklaart 
diens verzoek tot kopiename van het strafdossier niet ontvankelijk, ontvangt de 
vordering van de procureur-generaal, stelt, alvorens te beslissen, "en gelet op de 
hoogdringendheid", drie prejudiciële vragen aan het Arbitragehof en verdaagt de 
zaak zonder datum. 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2.  Het  artikel  235ter  Wetboek  van  Strafvordering  voert  een  afzonderlijke 

rechtspleging in waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelma-
tigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden ob-
servatie en infiltratie voor zover ze daartoe het vertrouwelijk dossier moet con-
troleren bedoeld in de artikelen 47septies en 47novies Wetboek van Strafvorde-
ring. 

3. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tegen de contro-
le van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel openstaat. 

Deze wetsbepaling betreft enkel het arrest dat de controle van het vertrouwe-
lijk dossier heeft verricht.  Ze bepaalt niets omtrent het rechtsmiddel  tegen de 
voorbereidende beslissing van die controle.

4. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat 
beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek tegen 
in laatste aanleg gewezen vonnissen eerst open na het eindarrest of het eindvon-
nis.

Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering laat bij uitzondering in 
een beperkt aantal bepaalde gevallen onmiddellijk cassatieberoep toe tegen een 
arrest of een vonnis dat geen eindarrest  of eindvonnis is.  Het arrest  gewezen 
overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is evenwel geen der-
gelijk geval.

5. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is eisers 
cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Middelen
6. De middelen die de eiser aanvoert en de prejudiciële vragen die hij daarbij 
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opwerpt, hebben geen betrekking op de ontvankelijkheid van zijn cassatieberoep. 
Het Hof kan over deze middelen thans geen recht doen en hoeft evenmin de 

opgeworpen prejudiciële vragen te stellen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 534

2° KAMER - 31 oktober 2006

1° ONDERZOEKSGERECHTEN – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
– BEEORDELING VAN DE REGEKMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE 
EN INFILTRATIE – ARTIKEL 235TER SV. - DRAAGWIJDTE

2° ONDERZOEKSGERECHTEN – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
– CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN 
INFILTRATIE – ARTILEM 235TER SV. - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE GEHELE 
PROCEDURE – ARTIKEL 235BIS SV. - BEVOEGDHEID OP GROND VAN ARTIKEL 235 SV. - 
SAMENLOOP VAN DE BEVOEGDHEDEN EX 235, 235BIS EN 235TER SV. - GEVOLG

3° ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – VRAAG BETREFFENDE DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP – VERPLICHTING VOOR HET HOF 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG – ARBITRAGEHOF – HOF VAN CASSATIE 
– VRAAG BETREFFENDE DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP – VERPLICHTING VOOR 
HET HOF 

1°  Het artikel 235ter Wetboek van Strafvordering  voert een afzonderlijke, inquisitoire en  
niet-tegensprekelijke rechtspleging in, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel 
de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in de  
artikelen 47septies en 47novies Wetboek van Strafvordering, moet controleren1.

2° De rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering doet geen afbreuk aan 
de eventuele toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235 en 235bis Wetboek 
van Strafvordering, maar wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, ter gelegenheid  
van de controle van het vertrouwelijk dossier, wil  overgaan tot een onderzoek van de  
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure met inbegrip van het onderzoek van 
de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en infiltratie aan de hand van het 
strafdossier, dan moet zij een debat openen overeenkomstig artikel 235bis, §3, Wetboek 

1 CASS., 31 OKT.2006, A.R. P.06.1016.N, NR.535, 31 OKT.2006. 



Nr. 534 - 31.10.06 HOF VAN CASSATIE 2199 

van Strafvodering 

3° en 4° Wanneer in een cassatiemiddel, bij wijze van prejudiciële vraag, wordt aangevoerd  
dat artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van  
het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het  
onderzoek van de regelmatigheid van de  bijzondere opsporings methoden observatie en 
infiltratie, geen rechtsmiddel openstaat, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, moet  
het Hof van Cassatie deze prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de ontvankelijkheid  
van  het  cassatieberoep,  stellen  aan  het  Arbitragehof2.  (Art.  26  Bijzondere  Wet  
Arbitragehof)

(I.)

ARREST

(A.R. P.06.0898.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslager heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bestreden arrest
1. Het bestreden arrest is gewezen met toepassing van artikel 235ter Wetboek 

van Strafvordering ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 houdende diver-
se wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wet-
boek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd te-
gen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, in werking getre-
den op 30 december 2005.

Het arrest wijst het stellen van prejudiciële vragen aan het Arbitragehof af en 
stelt, op vordering het Openbaar Ministerie, vast dat de toegepaste bijzondere op-
sporingsmethoden observatie en infiltratie regelmatig zijn verlopen.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. Het  artikel  235ter Wetboek  van  Strafvordering  voert  een  afzonderlijke 

rechtspleging in waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelma-
tigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden ob-
servatie en infiltratie voor zover ze daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in 
de artikelen 47septies en 47nonies Wetboek van Strafvordering, moet controle-
ren.

Deze  afzonderlijke  rechtspleging  is  inquisitoir  en  geschiedt  niet  op  tegen-
spraak. 

3. De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, afzonderlijk en buiten de aan-
wezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal. Ze hoort, 
op dezelfde wijze, ook de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde, na ken-

2 Zie Cass., 18 juni 1992, A.R. 9235-9316, nr.547 ; 16 dec.1997, A.R. P.097.0510.N, nr.559.
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nisgeving die hen door de griffier ten laatste achtenveertig uur vóór de zitting per 
faxpost of bij een ter post aangetekende brief werd gedaan en waarbij hen ook ter 
kennis wordt gebracht dat het strafdossier tijdens deze periode op de griffie in 
origineel of in kopie ter inzage ligt. De kamer van inbeschuldigingstelling kan 
ook, nog steeds op dezelfde wijze, de onderzoeksrechter en de officier van ge-
rechtelijke politie die de leiding heeft over de uitvoering van de bijzondere op-
sporingsmethoden, horen. Zij kan ten slotte de onderzoeksrechter gelasten de po-
litieambtenaren te horen die met de uitvoering van de bijzondere opsporingsme-
thoden zijn belast of de getuige aan wie overeenkomstig de artikelen 86bis en 86-
ter  Wetboek van Strafvordering anonimiteit werd verleend, en beslissen bij dit 
verhoor aanwezig te zijn of één van haar leden daartoe af te vaardigen.

4. Bij deze rechtspleging hebben enkel de magistraten van de kamer van inbe-
schuldigingstelling het recht het vertrouwelijk dossier in te zien. De burgerlijke 
partij en de inverdenkinggestelde hebben dat recht niet.

5. De rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering doet geen 
afbreuk aan de eventuele toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235 en 
235bis Wetboek van Strafvordering. 

6. De kamer van inbeschuldigingstelling moet een debat openen overeenkom-
stig artikel 235bis, §3, Wetboek van Strafvordering, wil ze ter gelegenheid van 
de controle van het vertrouwelijk dossier, overgaan tot een onderzoek van de re-
gelmatigheid van de haar voorgelegde procedure met inbegrip van het onderzoek 
van de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en infiltratie aan de 
hand van het strafdossier.

7. Artikel 235ter,  §6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de 
controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling 
geen rechtsmiddel openstaat, houdt in dat tegen een arrest dat enkel de regelma-
tigheid van de  bijzondere  opsporingsmethoden observatie  of  infiltratie  beoor-
deelt aan de hand van de controle van het vertrouwelijk dossier, geen cassatiebe-
roep openstaat.

Prejudiciële vraag
8. Het tweede onderdeel van het tweede middel voert aan dat waar enerzijds 

omtrent de bewijsgaring ten gevolge van een telefoontap of een huiszoeking voor 
de inverdenkinggestelde een onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen een ar-
rest  van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin uitspraak wordt gedaan 
over de wettigheid en de regelmatigheid van de bewijsgaring tengevolge van on-
derzoeksmethoden als telefoontap en een huiszoeking, er anderzijds geen cassa-
tieberoep mogelijk is tegen een arrest dat overeenkomstig artikel 235ter Wet-
boek van Strafvordering uitspraak doet over de wettigheid en de regelmatigheid 
van de bewijsgaring ten gevolge van observatie en infiltratie.

Het onderdeel verzoekt het Arbitragehof daarom de vraag te stellen:
"Schendt artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 

Grondwet in samenlezing met artikel 13 Grondwet en artikel 6 EVRM in de in-
terpretatie dat inverdenkinggestelden die het voorwerp hebben uitgemaakt van 
observatie en infiltratie tegen een arrest overeenkomstig artikel 235ter Wetboek  
van Strafvordering waarbij uitspraak wordt gedaan omtrent de wettigheid van 



Nr. 534 - 31.10.06 HOF VAN CASSATIE 2201 

de bewijsgaring ingevolge de observatie en infiltratie de mogelijkheid tot een  
cassatieberoep wordt ontzegd terwijl  voor personen die het voorwerp hebben 
uitgemaakt van even ingrijpende onderzoeksmethoden zoals telefoontap en huis-
zoeking zich tegen een arrest dat zich uitspreekt omtrent de wettigheid van de  
bewijsgaring ingevolge de toepassing van huiszoeking of telefoontap, steeds de  
mogelijkheid hebben om een cassatieberoep in te stellen, en dit zowel tijdens het  
vooronderzoek als tijdens de vonnisfase?"

Er is grond het Arbitragehof de hierna heromschreven prejudiciële vraag te 
stellen.

Dictum 
Het Hof,
Houdt zijn uitspraak aan tot het Arbitragehof uitspraak zal hebben gedaan over 

de vraag:
"Schendt artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11  

Grondwet, doordat deze wetsbepaling geen enkel cassatieberoep toelaat tegen  
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende de controle van  
de regelmatigheid over  de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie,  in zoverre daartoe de controle van het vertrouwelijk  
dossier is vereist, terwijl artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering een  
onmiddellijk  cassatieberoep  toelaat  tegen  het  arrest  van  de  kamer van inbe-
schuldigingstelling  betreffende  de  toepassing  van  onder  meer  artikel  235bis  
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 407, 408, 409, 413 en 416, eerste  
lid, Wetboek van Strafvordering cassatieberoep toelaten tegen elk eindarrest of  
eindvonnis?"

Houdt ook de beslissing over de kosten aan.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 535

2° KAMER - 31 oktober 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - OPZETTELIJKE ONRECHTMATIGHEID - ONRECHTMATIGHEID BEGAAN DOOR DE OVERHEID DIE 
MET DE OPSPORING, HET ONDERZOEK EN DE VERVOLGING VAN MISDRIJVEN IS BELAST - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - INMENGING VAN HET OPENBAAR 
GEZAG - BEGRIP

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
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ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - INMENGING VAN HET OPENBAAR 
GEZAG - INFILTRATIE - GECONTROLEERDE LEVERING - VERTEGENWOORDIGER VAN HET OPENBAAR 
GEZAG DIE INGAAT OP EEN VERZOEK TOT MEDEWERKING VANWEGE EEN BEKLAAGDE - GEVOLG

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL - BEOORDELING VAN HET 
NUT OF DE NOODZAAK VAN DE BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL

6º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMEND 
GETUIGENVERHOOR - NUT OF NOODZAAK - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
ARTIKEL 235TER SV. - DRAAGWIJDTE

8º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEOORDELING VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - 
ARTIKELEN 189TER EN 235TER, SV. - VOORWAARDE - BESTAAN VAN HET VERTROUWELIJK 
DOSSIER BEDOELD IN DE ARTIKELEN 47SEPTIES OF 47NOVIES, SV.

9º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - ARTIKELEN 189TER EN 235TER, SV., INGEVOEGD BIJ WET VAN 
27 DEC. 2005 - VEREISTE VAN HET BESTAAN VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER BEDOELD IN DE 
ARTIKELEN 47SEPTIES OF 47NOVIES, SV. - GEVOLG

10º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - WETTEN 
- WERKING IN DE TIJD

11º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - HOF VAN 
CASSATIE - VERPLICHTING - WETTEN - WERKING IN DE TIJD

1º Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet 
niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6, E.V.R.M. en 14,  
I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen,  
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de  
onrechtmatigheid werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging nemen: 

– hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven is belast,  al dan niet  de onrechtmatigheid opzettelijk heeft  
begaan,

– hetzij  dat  de  ernst  van  het  misdrijf  veruit  de  begane  onrechtmatigheid  
overstijgt, 

– hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van 
het bestaan van het misdrijf betreft1 

2º  De  omstandigheid  dat  de  overheid  die  met  de  opsporing,  het  onderzoek  en  de  
vervolging  van  misdrijven  is  belast,  bij  de  bewijsverkrijging  opzettelijk  een 
onrechtmatigheid heeft begaan, moet niet noodzakelijk leiden tot bewijsuitsluiting door de  
rechter. 

3º en 4° Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht  
op eerbiediging van het privé-leven, het gezinsleven, het huis en de briefwisseling, in de  

1 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr 165. 
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zin van artikel 8.2, E.V.R.M., houdt in dat dit openbaar gezag zich ongevraagd inlaat of  
bemoeit met de uitoefening van het door artikel 8.1, E.V.R.M. gewaarborgde recht; dit is  
niet het geval wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, ingaande op het  
verzoek van de beklaagden of een van hen, zich bereid verklaart in te staan voor het  
transport  van de verdovende middelen,  die  het  voorwerp  uitmaken van een door de  
beklaagden opgezette belangrijke internationale verhandeling van verdovende middelen. 

5º en 6°  De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en  
de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel2. 

7º Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij de wet van 27 december  
2005,  voert  een  afzonderlijke  rechtspleging  in  waarbij  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling  enkel  de  regelmatigheid  beoordeelt  van de toepassing  van de 
bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  voor  zover  zij  daartoe  het 
vertrouwelijk  dossier,  bedoeld  in  de  artikelen  47septies  of  47novies,  Wetboek  van  
Strafvordering, zoals ingevoegd bij wet van 6 januari 2003 en vervangen door de wet van 
27 december 2005, moet controleren3 . 

8º  en  9°   De  controle  over  de  toepassing  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden 
observatie  en  infiltratie  op  grond  van  de  artikelen  189ter  en  235ter,  Wetboek  van  
Strafvordering heeft enkel betrekking op de bijzondere opsporingsmethoden observatie 
en infiltratie die, in toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005,  
aanleiding gegeven hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de  
artikelen 47septies of 47novies, Wetboek van Strafvordering. 

10º en 11° Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële  
vraag te stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit  
de aangewezen wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze  
voortvloeien uit de toepassing van de strafproceswet in de tijd4. 

(G.)

ARREST

(A.R. P.06.1016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 31 mei 2006.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vijf middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs 

2 Zie Cass., 28 april 1999, AR P.99.0315.F, nr 246; Cass., 20 dec. 2001, AR D.00.0032.N, nr 716; 
Cass., 29 april 2003, AR P.02.1461.N, nr 269. 
3 Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0898.N, nr.534. 
4 Cass., 5 april 1996, AR A.94.0002.F, nr 111; Cass., 27 jan 2003, AR S.01.0111.F, nr 58. 
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dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6, 
EVRM en 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar 
geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de 
omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan. 

De rechter kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van volgende om-
standigheden in afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, 
het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrecht-
matigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs 
alleen een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft. 

De omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de 
vervolging van misdrijven is belast, bij de bewijsverkrijging opzettelijk een on-
rechtmatigheid heeft begaan, moet niet noodzakelijk leiden tot bewijsuitsluiting 
door de rechter.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
2. Anders dan het onderdeel aanvoert, onderzoekt het bestreden arrest met de 

in het middel aangehaalde overwegingen de "incidentie", dit is de weerslag, van 
het optreden van de undercoveragenten op de rechtmatigheid en toelaatbaarheid 
van het bewijs.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
(...)
Tweede middel
4. Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van 

het recht op eerbiediging van het privé-leven, het gezinsleven, het huis en de 
briefwisseling, in de zin van artikel 8.2 EVRM, houdt in dat dit openbaar gezag 
zich ongevraagd inlaat of bemoeit met de uitoefening van het door artikel 8.1 
EVRM gewaarborgde recht.

Dit is niet het geval wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, 
ingaande op het verzoek van de beklaagden of één van hen, zich bereid verklaart 
in te staan voor het transport van de verdovende middelen, die het voorwerp uit-
maken van een door de beklaagden opgezette belangrijke internationale verhan-
deling van verdovende middelen. 

Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Derde middel
5. De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid 

en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel.
Het bestreden arrest oordeelt dat de door de eiser gevraagde bijkomende on-

derzoeksmaatregelen volstrekt overbodig zijn voor de waarheidsvinding.
In zoverre het middel tegen deze beoordeling opkomt is het niet ontvankelijk.
6. Voor het overige verwerpt en beantwoordt het bestreden arrest met de rede-

nen die het bevat, eisers verweer.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
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Vierde middel
Eerste onderdeel
7. Artikel 189ter, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij 

de wet van 27 december 2005 - artikel dat in werking is getreden op 30 decem-
ber 2005 - bepaalt: "De rechtbank kan, op basis van concrete gegevens, die pas 
aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling krachtens artikel 235ter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het open-
baar ministerie, hetzij op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun 
advocaten, de kamer van inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de 
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie uit te 
oefenen met toepassing van artikel 235ter".

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij wet van 27 
december 2005 - artikel dat in werking is getreden op 30 december 2005 - voert 
een afzonderlijke rechtspleging in waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling 
enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere opspo-
ringsmethoden observatie en infiltratie voor zover zij daartoe het vertrouwelijk 
dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47nonies Wetboek van Strafvorde-
ring, zoals ingevoegd bij wet van 6 januari 2003 - wet die in werking is getreden 
op 22 mei 2003 - en vervangen door de wet van 27 december 2005, moet contro-
leren. 

Hieruit volgt dat de controle over de toepassing van de bijzondere opsporings-
methoden observatie en infiltratie op grond van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering enkel betrekking heeft op bijzondere opsporingsme-
thoden observatie en infiltratie die, in toepassing van de wetten van 6 januari 
2003 en 27 december 2005, aanleiding gegeven hebben tot het opstellen van een 
vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47nonies Wetboek van 
Strafvordering. 

8. Het onderdeel dat aanvoert dat de controle over de toepassing van de bijzon-
dere opsporingsmethoden observatie en infiltratie op grond van de artikelen 189-
ter en 235ter Wetboek van Strafvordering ook mogelijk is voor de bijzondere op-
sporingsmethoden observatie en infiltratie die aangewend werden vóór de inwer-
kingtreding van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, op grond 
van de ministeriële omzendbrief van 24 april 1990, faalt naar recht. 

Tweede onderdeel
9. De ongelijke behandeling waarover de eiser klaagt, vloeit enkel voort uit de 

datum waarop bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie werden 
aangewend, maar niet uit de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvorde-
ring.

De eiser komt aldus niet op tegen een onderscheid dat voortvloeit uit die wets-
bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit de 
toepassing van de wet in de tijd.

Er is geen reden om de voorgestelde prejudiciële vraag te stellen. 

(...)
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 oktober 2006 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel en H. Rieder, Gent.
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