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1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - RECHTSMACHT GRENZEN
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - RECHTSMACHT - GRENZEN
3º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - RECHTSMACHT ONDERZOEK
4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - RECHTSMACHT - ONDERZOEK
1º en 2° Het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek kan enkel feitelijke vaststellingen of technisch advies tot voorwerp hebben en de rechter draagt zijn rechtsmacht
over wanneer aan de gerechtsdeskundige opdracht is gegeven een advies te geven over
de gegrondheid van de vordering1. (Artt. 11, eerste lid, en 962, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)
3º en 4° Om na te gaan of de rechter de gerechtsdeskundige belast met vaststellingen te
doen of technisch advies te geven, dan wel zijn rechtsmacht met betrekking tot de
beoordeling van het geschil heeft overgedragen, dient de formulering van de opdracht in
haar geheel nagegaan en moeten alle gegevens in acht worden genomen zoals de
motieven en de context waarin de deskundige met de opdracht wordt belast 2; het enkel
gebruik van de terminologie van de wet bij het formuleren van de opdracht volstaat in de
regel niet om tot overdracht van de rechtsmacht te besluiten. (Artt. 11, eerste lid, en 962,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
(BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie T. H.)

ARREST

(AR C.09.0384.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 14 september 2004 en 25
november 2008 gewezen door het hof van beroep te Antwerpen, op verwijzing
na het arrest van 24 januari 2003 van dit Hof.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel gericht tegen het arrest van 14 september 2004
1. Krachtens artikel 11, eerst lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen rech1 Cass., 10 nov. 2006, AR C.06.0274.N, AC, 2006, nr. 554.
2 Cass., 10 juni 2010, AR C.09.0081.N, AC, 2010, nr. 408.
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ters hun rechtsmacht niet overdragen.
Krachtens artikel 962, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter,
ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk
en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een
technisch advies te geven.
2. Hieruit volgt dat het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek enkel
feitelijke vaststellingen of technisch advies tot voorwerp kan hebben en de
rechter zijn rechtsmacht overdraagt wanneer aan de gerechtsdeskundige opdracht
is gegeven een advies te geven over de gegrondheid van de vordering.
Om na te gaan of de rechter de gerechtsdeskundige belast met vaststellingen te
doen of technisch advies te geven, dan wel zijn rechtsmacht met betrekking tot
de beoordeling van het geschil ten gronde heeft overgedragen, dient de formulering van de opdracht in haar geheel nagegaan en moeten alle gegevens in acht
worden genomen zoals de motieven, de techniciteit en de context waarin de
gerechtsdeskundige met de opdracht wordt belast.
Het enkel gebruik van de terminologie van de wet bij het formuleren van de
opdracht volstaat in de regel niet om tot overdracht van de rechtsmacht te
besluiten.
3. De appelrechters verzoeken de gerechtsdeskundige vooreerst om advies
omtrent de aanbreng van nieuw cliënteel door de verweerder aan de betrokken
vennootschappen, de uitbreiding van de transacties met de bestaande cliënten, de
voordelen voor de betrokken vennootschappen dank zij deze transacties met deze
cliënten en de uit de transacties met deze cliënten voortvloeiende provisies die
voor de handelsagent verloren gaan.
Door aldus aan de gerechtsdeskundige om advies te verzoeken aan de hand
van de boekhoudkundige stukken van voormelde vennootschappen omtrent deze
feitelijke elementen, hebben de appelrechters hun rechtsmacht niet overgedragen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. De appelrechters verzoeken de gerechtsdeskundige vervolgens, aan de hand
van dezelfde boekhoudkundige stukken, het nadeel te bepalen dat uit de beëindiging van de overeenkomst voortvloeit als gevolg van het feit dat de verweerder
gebeurlijk bepaalde provisies niet krijgt die hij bij normale uitvoering van de
overeenkomst zou hebben ontvangen en waardoor de principaal een aanzienlijk
voordeel geniet van de activiteiten van de verweerder, dan wel dat voortvloeit uit
de niet dekking van de kosten en uitgaven die de verweerder op advies van de
principaal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst op zich had
genomen.
5. Door aldus bij de formulering van de opdracht bepaalde in de wet voorziene
terminologie aan te wenden die mede door de techniciteit van de opdracht
verantwoord is, verzoeken de appelrechters in wezen enkel om feitelijke vaststellingen te doen die hen in staat moeten stellen de gegrondheid van de aanspraken
te beoordelen, zonder hun rechtsmacht over te dragen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en Mahieu.
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1° KAMER - 1 oktober 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — AANLEG BEPALING VAN DE WAARDE VAN HET GESCHIL - FISCALE AANSLAG - NIETIGVERKLARING
2º VERJARING — BELASTINGZAKEN — STUITING - DWANGBEVEL VERJARINGSSTUITENDE AKTE - TERUGWERKENDE KRACHT - DRAAGWIJDTE
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - VERJARING - STUITING - DWANGBEVEL - VERJARINGSSTUITENDE
AKTE - TERUGWERKENDE KRACHT - DRAAGWIJDTE
4º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VERJARING - STUITING - DWANGBEVEL VERJARINGSSTUITENDE AKTE - TERUGWERKENDE KRACHT - DRAAGWIJDTE
1º De waarde van het geschil betreffende de nietigverklaring van een fiscale aanslag wordt
bepaald door het bedrag van deze aanslag1. (Artt. 617, 618, eerste lid, en 619,
Gerechtelijk Wetboek)
2º, 3º en 4º De wetsbepaling dat het dwangbevel moet worden geïnterpreteerd als een
verjaringsstuitende akte in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs
indien de belastingschuld geen zeker en vaststaand karakter heeft, moet door de rechter
met terugwerkende kracht worden toegepast overeenkomstig de bedoeling van de
wetgever; uit de parlementaire voorbereiding van deze wetsbepaling blijkt immers dat de
wetgever de bedoeling had door middel van een maatregel met terugwerkende kracht de
rechten van de Schatkist te vrijwaren in de nog hangende procedures waarin de betwiste
belasting dreigde te verjaren of de verjaring reeds was ingetreden 2. (Art. 49, Programmawet 2004; Art. 2244, BW)
(VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ T. nv ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. Het geschil betreft de milieuheffing op waterverontreiniging voor het heffingsjaar
1993 van eiseres t.l.v. verweerster. Verweerster dagvaardt eiseres in nietigverklaring van
de heffing.
2. Het bestreden vonnis verklaart de milieuheffing van eiseres t.o.v. verweerster
verjaard.
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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3. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan.
II. BESPREKING VAN HET MIDDEL
A. De ontvankelijkheid
1. In haar memorie van antwoord betwist verweerster de ontvankelijkheid van de
voorziening in cassatie door eiseres in de mate dat het bestreden vonnis niet in laatste
aanleg werd afgewezen.
2. Cassatieberoep staat niet open tegen een proceshandeling die geen beslissing is in de
zin van de artikelen 608 en 609 van het Ger.W.3
3. Overeenkomstig art. 616 van het Ger.W. kan tegen ieder vonnis hoger beroep
worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.
Waar volgens Koninklijk Commissaris voor de gerechtelijke hervorming CH. Van
Reepinghen voormeld artikel onder de vorm van een algemeen beginsel de dubbele graad
van rechtsmacht bevestigt4, bestaat op deze regel slechts uitzondering indien de wet het
bepaalt. Deze uitzonderingen moeten strikt worden uitgelegd5, waarbij uw Hof meerdere
malen heeft beslist dat de regel van de dubbele aanleg geen algemeen rechtsbeginsel is6.
4. Artikel 617 van het Ger.W. bevat een belangrijke uitzondering op het beginsel dat in
principe tegen ieder vonnis en in alle zaken hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de
wet anders bepaalt7. Tegen vonnissen betreffende vorderingen waarvan het bedrag een
bepaalde grens niet overschrijdt, kan geen hoger beroep worden ingesteld8.
Alle vorderingen beneden deze grens worden in eerste en laatste aanleg beoordeeld.
Aldus worden overeenkomstig art. 617, eerste lid, van het Ger.W. vonnissen waarbij de
vrederechter uitspraak doet over een vordering waarvan het bedrag 1240 EUR niet over
schrijdt, gewezen in laatste aanleg.
De aanleg wordt bepaald op grond van de regels die gelden voor de vaststelling van de
waarde van de vordering bij de bepaling van de volstrekte bevoegdheid 9 en van de specifieke bepalingen inzake de aanleg (Art. 616 tot 621 Ger.W.).
5. Bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de waarde van het geschil, zoals
zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562, wordt het geschil in eerste aanleg
berecht10. Vonnissen betreffende vorderingen die geen betrekking hebben op geldsommen
of in geld waardeerbare zaken, zijn aldus steeds vatbaar voor hoger beroep 11. Zoals reeds
hoger vermeld12, houdt de bepaling van artikel 619 van het Ger. W. een impliciete bevestiging in van het beginsel van de dubbele aanleg, waarbij de wetgever niet wenste dat de
macht van de rechter om in eerste of laatste aanleg te vonnissen afhankelijk zou zijn van
de subjectieve waardering van partijen van de waarde van het geschil, zoals dat het geval
was voor de invoering van het Gerechtelijk Wetboek13.
3 Cass. 25 juni 1991, AR 5287, AC, 1990-91, 1062.
4 Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1964,
257.
5 Cass. 16 sept. 1993, AC, 1993, 702; Cass. 16 mei 1991, AC, 1990-91, 923.
6 Cass. 2 nov. 1989, AC, 1989-90, 282; Cass. 3 okt. 1983, AC, 1983-84, 103.
7 Art. 616 juncto 1050 Ger.W.
8 Wat de historiek, de ratio legis en de wettelijke regeling betreft: zie K. BROECKX, Comm. Ger.
Recht, Art. 617 - 2 t.e.m. 6 -, Kluwer, Rechtswetenschapen België.
9 J. LAENENS, Comm. Gen. Recht, Art. 557 tot 562, Antwerpen, Kluwer, Rechtswetenschappen
België.
10 Art. 619 Ger.W.
11 Zie Cass. 5 okt. 1979, AC, 1979-80, nr. 85 en Cass. 22 juni 2000, AR C.98.0224.N, AC, 2000, nr.
394.
12 Zie supra (4).
13 Ch. VAN REEPINGHEN, ibid., 258.
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Op basis van de hierboven toegelichte principes mag m.i. echter niet uit het oog worden
verloren dat de geldelijke waardering van het nadeel (en de objectieve mogelijkheid tot
vaststelling daartoe) de grondslag biedt voor het bepalen van de aanleg, en dat derhalve juist in het belang van de bekommernis om te voorkomen dat de regels van de aanleg
worden omzeild14 - de waarde van het geschil kan worden gemeten aan het nadeel (in casu
het bedrag van de aanslag/heffing) dat een partij beweert te hebben geleden ingevolge de
bestreden beslissing15.
Waar het voorschrift van artikel 619 van het Ger.W., zoals hierboven toegelicht 16, traditioneel zo wordt uitgelegd dat hoger beroep mogelijk is telkenmale de vordering geen
betrekking heeft op een bepaalde geldsom of op een representatieve titel in verband
daarmee17, beoogt het voorwerp van de voorliggende vordering in nietigverklaring van de
lastens verweerster gevestigde heffing evenwel juist het tenietdoen van een uitvoerbare
titel die wel degelijk een bepaalde geldsom vertegenwoordigt, zodat de waarde van de
betwisting bepaald wordt door dit bedrag18, dat te dezen 940,46 EUR bedraagt19en
derhalve lager ligt dan het door artikel 617 van het Ger.W. (eerste lid, tweede zin)
bepaalde bedrag, zodat het mij voorkomt dat de bestreden beslissing aldus gewezen is in
laatste aanleg, waartegen overeenkomstig de artikelen 608 en 609 van het Ger.W.
cassatieberoep open staat.
7. Hieraan wordt m.i. geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat artikel 617,
derde lid, van het Ger.W.20bepaalt dat de door de rechtbank van eerste aanleg uitgesproken vonnissen over geschillen m.b.t. de toepassing van een belastingwet, steeds
vatbaar zijn voor hoger beroep.
Waar dit nieuwe voorschrift o.m. tot gevolg heeft dat inzake geschillen over lokale en
provinciale belastingen, die vaak het bedrag vermeld in artikel 617 van het Ger.W. niet
overschrijden, niettemin steeds hoger beroep mogelijk zal zijn, ligt in deze evenwel geen
beslissing van de rechtbank van eerste aanleg voor, en bepaalt artikel 11 van voormelde
wet als overgangsbepaling, dat de gedingen die hangende zijn bij de hoven, de rechtbanken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun
beslissingen kunnen worden aangevoerd, worden vervolgd en afgehandeld met toepassing
van de vóór 1 maart 1999 geldende regels.
Voor de zaken die aldus vóór de wetswijziging door de wet van 23 maart 1999 worden
ingeleid voor de rechtbanken van eerste aanleg c.q. de vrederechters, is de vroeger
bestaande regeling dan ook bewaard gebleven en blijft in die gevallen het gemeen recht
toepasselijk21, waarin vóór de hervorming van de fiscale procedure in 1999 geen uitzondering was voorzien op de regels van de aanleg inzake geschillen over de toepassing van
een belastingwet.
8. Ik ben dan ook van oordeel dat het cassatieberoep ontvankelijk is.
B. Het middel zelf
1. Wat de verjaring van de heffing op de waterverontreiniging betreft 22, bedraagt de
14 Zie Cass. 8 januari 2004, AR C.01.0453.N, AC, 2004, nr. 6.
15 Zie Cass. 3 april 2006, AR C.04.0079.N - C.04.0080.N, AC, 2006, nr. 189.
16 Zie supra voetnoot (11).
17 G. ClOSSET - MARCHAL e.a., Examen de jurisprudence (1993-2005), Droit judiciaire privé. Les voies
de recours, RC JB, 2006, (83) 180, nrs. 141 en 142.
18 Zie Cass. 12 jan. 1972, AC, 1072, 463.
19 Zie eveneens het bestreden vonnis blz. 3, in fine.
20 Zoals gewijzigd bij art. 6 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in
fiscale zaken, BS 27 maart 1999, 9894:
21 Cass. 7 april 2000, AR C.99.0486.N, AC, 2000, nr. 232.
22 Zie o.m. art. 35septiesdecies, §1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Vlaams Gewest, BS 1 mei 1971, (zoals gewijzigd bij art. 13 van
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termijn daartoe vijf jaar vanaf de datum waarop ze dient betaald te zijn, d.w.z. binnen
twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet23. Deze verjaringstermijn kan
worden gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het B.W. of door
afstand te doen van de op de verjaring verlopen termijn. In geval van stuiting van de
verjaring treedt een nieuwe verjaring in, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, door
verloop van vijf jaren na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring is
gestuit, indien geen geding voor het gerecht aanhangig is24.
2. Waar uw Hof in zijn arresten van 1 oktober 2002 en 21 februari 2003 25 in toepassing
van de toenmalige ter zake wettelijke bepalingen heeft afgeleid dat een bevel betekend
voor een aldus (niet onbetwistbaar verschuldigde) betwiste belastingschuld niet geldig kan
zijn en geen stuitende werking heeft, bepaalt artikel 49 van de Programmawet van 9 juli
200426 dat "niettegenstaande het dwangbevel de eerste akte van de rechtstreekse vervolgingen is in de zin van de artikelen 148 en 149 van het Koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), het dwangbevel ook moet geïnterpreteerd worden als een verjaringstuitende akte in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de belastingschuld geen zeker en vaststaand karakter heeft".
Dit voorschrift van artikel 49, waarbij aan het begrip bevel tot betaling in artikel 2244
van het B.W. een verschillende betekenis wordt gegeven door het inzake inkomstenbelastingen zo uit te leggen dat ook betwiste belastingschulden die geen zeker en vaststaand
karakter hebben, het voorwerp kunnen uitmaken van een bevel dat verjaringstuitende
werking heeft, heeft - blijkens de bedoeling van de wetgever - terugwerkende kracht 27, die
onontbeerlijk is voor de goede werking of de continuïteit van de openbare dienst, waarbij
uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de wetgever28.
Krachtens artikel 2 van het B.W. beschikt de wet weliswaar alleen voor het
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht, zodat een wet die een nieuwe
oorzaak van de stuiting van de verjaring doet ontstaan, aan een handeling die onder vigeur
van de oude wet is gesteld, in de regel niet de uitwerking kan verlenen de lopende
verjaring te stuiten, terwijl de oude wet daaraan niet die uitwerking hechtte29.
De wetgever mag evenwel uitdrukkelijk of stilzwijgend van dit beginsel afwijken 30.
Hoewel artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 geen interpretatieve wetsbepaling is, moet deze nieuwe bepaling echter wel met terugwerkende kracht worden
toegepast overeenkomstig de bedoeling van de wetgever. Uit de parlementaire voorbereiding van deze wetsbepaling blijkt immers duidelijk dat bij de wetgever de zekere
bedoeling voorzat om door middel van een maatregel met terugwerkende kracht de
rechten van de Schatkist te vrijwaren in de nog hangende procedures waarin de betwiste
het decreet van 22 dec. 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001).
23 Art. 145, eerste lid, van het K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en art. 413 van het W.I.B.
1992 (zoals ook respectievelijk gewijzigd bij art. 6 van het K.B. van 3 mei 1999, BS 4 juni 1999, tot
wijziging van het K.B./W.I.B. 1992, en vervangen bij art. 41 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, BS 27 maart 1999), evenals art. 443bis, §1, eerste lid, van
het W.I.B. 1992, zoals ingevoegd bij art. 297 van de Programmawet van 22 dec. 2003, BS 31 dec.
2003, err. 16 jan. 2004).
24 Art. 145 van het K.B./W.I.B. 1992 en art. 443bis, §2, W.I.B. 1992 (zoals ook gewijzigd en
ingevoegd conform het vermelde in voetnoot (23).
25 AR C.01.0670.F, AC, 2002, nr. 526, en AR C.01.0287.N, AC, 2003, nr. 124.
26 BS 15 juli 2004.
27 Cass. 17 jan. 2008, AR F.07.0057.N, AC, 2008, nr. 36.
28 Arbitragehof, 7 dec. 2005, nr. 177/2005, (2235), en 1 feb. 2006, nr. 20/2006, (255).
29 Cass. 12 april 2002, AR C.01.0157.F, AC, 2002, nr. 224.
30 Cass. 17 jan. 2008, AR F.06.0082.N, AC, 2008, nr. 34; Cass. 20 april 2007, AR C.04.0178.N, AC,
2007, nr. 195.
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belasting op grond van het door het Hof ingenomen standpunt31, dreigde te verjaren of
waarin de verjaring reeds was ingetreden32.
Waar het bestreden vonnis de toepassing van het door eiseres ingeroepen artikel 49 van
de Programmawet van 9 juli 2004 verwerpt, omdat deze bepaling enkel beperkt retroactief zou gelden in de zin dat "enkel als de verjaring nog niet vaststond op het ogenblik
van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de nieuwe bepalingen van toepassing zijn op
hangende gedingen", en dat te dezen de verjaring reeds was ingetreden op het ogenblik
van de inwerkingtreding van de Programmawet 33, miskent het de terugwerkende kracht
van dit artikel dat een stuitende werking, in de zin van artikel 2244 van het B.W., toekent
aan het dwangbevel, in die zin dat ze van toepassing is op alle lopende rechtsgedingen die
nog niet zijn afgesloten door een in kracht van gewijsde gegane beslissing34.
7. Ik ben dan ook van oordeel dat het middel gegrond is.
III. CONCLUSIE: VERNIETIGING
ARREST

(AR C.09.0512.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 mei 2009 gewezen door
de vrederechter van het tweede kanton te Aalst.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek neemt het Hof van
Cassatie kennis van de beslissingen in laatste aanleg wegens overtreding van de
wet of schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen.
Krachtens artikel 617 en 618, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden
de vonnissen waarbij de vrederechter uitspraak doet over een vordering waarvan
het bedrag 1.240 euro niet overschrijdt, gewezen in laatste aanleg en gelden voor
het bepalen van de aanleg de regels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het geschil, bij
gebreke van grondslagen voor de bepaling van de waarde van het geschil, zoals
omschreven in de artikelen 557 tot 562 van het Gerechtelijk Wetboek, in eerste
aanleg berecht.
31 Zie supra voetnoot (25).
32 Cass. 17 jan. 2008, AR F.07.0057.N, AC, 2008, nr. 36 (zie eveneens supra voetnoot 27).
33 25 juli 2004 (d.w.z. 10 dagen na de publicatie in het BS van 15 juli 2004).
34 Cf. art. 28 Ger.W.
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2. De waarde van het geschil betreffende de nietigverklaring van een fiscale
aanslag wordt bepaald door het bedrag van deze aanslag.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de vordering
van de eiseres ertoe strekt de verweerster te horen zeggen voor recht dat de milieuheffing voor het aanslagjaar 1993 nietig is en deze aanslag 940,46 euro
bedraagt.
Het geschil is bijgevolg in laatste aanleg gewezen.
Het cassatieberoep is ontvankelijk.
Middel
4. Krachtens artikel 35septiesdecies, §1, van de Oppervlaktewaterenwet zijn
de regels betreffende de verjaring inzake rijksinkomstensbelastingen van toepassing op de in hoofdstuk IIIbis van deze wet bedoelde heffingen, in zoverre dat
hoofdstuk of besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken.
Krachtens artikel 145 KB WIB92 en artikel 443bis WIB92 bedraagt de verjaringstermijn van de directe belastingen vijf jaren vanaf de datum waarop ze
dienen betaald te zijn, dit is binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet, en kan deze termijn gestuit worden op de wijze bepaald in artikel
2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 moet het dwangbevel worden geïnterpreteerd als een verjaringsstuitende akte in de zin van
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de belastingschuld geen
zeker en vaststaand karakter heeft.
Deze wetsbepaling moet door de rechter met terugwerkende kracht worden
toegepast overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.
Uit de parlementaire voorbereiding van deze wetsbepaling blijkt immers dat de
wetgever de bedoeling had door middel van een maatregel met terugwerkende
kracht de rechten van de Schatkist te vrijwaren in de nog hangende procedures
waarin de betwiste belasting dreigde te verjaren of de verjaring reeds was ingetreden.
5. Door te oordelen dat artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004
slechts beperkt retroactief geldt doordat zij enkel van toepassing is wanneer de
verjaring nog niet vaststond op het ogenblik van haar inwerkingtreding, schendt
het bestreden vonnis deze wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Dendermonde-Hamme.
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1° KAMER - 1 oktober 2010

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - ARTIKEL
22.4 E.E.X.-VERORDENING - OCTROOI - GESCHILLEN OVER DE REGISTRATIE OF DE GELDIGHEID
- BEVOEGDE GERECHTEN
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— ALGEMEEN - ARTIKEL 22.4 E.E.X.-VERORDENING - OCTROOI - GESCHILLEN OVER DE
REGISTRATIE OF DE GELDIGHEID - BEVOEGDE GERECHTEN
1º en2º Artikel 22.4 van de E.E.X.-verordening moet aldus worden uitgelegd dat de hierin
opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de
geldigheid van een verleend octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van
rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen; de gerechten van de Staat waar het
octrooi is verleend kunnen het best kennisnemen van gevallen waar het geschil de
geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of registratie tot inzet heeft;
die bepaling omvat evenwel niet de geschillen over de vraag wie als rechtmatige eigenaar recht heeft op een Europese octrooiaanvraag; die geschillen, die niet vereisen dat
een rechter feitelijk nabij is en een nauwe band heeft met het octrooirecht van de
betrokken lidstaat, zijn onderworpen aan de algemene bevoegdheidsbepalingen van de
E.E.X.-verordening. (Art. 22.4, EEX-verordening)
(D. T. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT, openbare instelling naar Nederlands recht, e.a.)

ARREST

(AR C.09.0563.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2009 gewezen door
het hof van beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest stelt vast dat de vorderingen van de eiser "in essentie"
een dubbel voorwerp hebben, meer bepaald:
- enerzijds voor recht te zeggen dat de eiser de rechtmatige aanvrager is voor
elk van de daarin aangeduide landen, van de Europese octrooien EP 1628702 en
EP 1628582 en dat de verweerders daarop geen enkele aanspraak kunnen maken;
- anderzijds de verweerders op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
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Wetboek hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan de eiser van een provisionele
schadevergoeding ten bedrage van 1 euro.
2. De beslissing van de appelrechters wordt alleen bestreden in zoverre het
arrest weigert toepassing te maken van artikel 22, vierde lid, van de EEX-verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlgging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, hierna de EEX-verordening.
3. Artikel 22.4 van de EEX-verordening bepaalt dat ongeacht de woonplaats
zijn bij uitsluiting bevoegd:
"(...) 4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen
en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven
tot deponering en registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht
wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of
een internationale overeenkomst.
Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München
op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat
bij uitsluiting bevoegd voor de registratie en de geldigheid van een voor die
lidstaat verleend Europees octrooi."
4. Die bepaling, die een uitzondering vormt op de algemene bevoegdheidsregels van de verordening, strekt ertoe uitwerking te geven aan het nabijheidsbeginsel (HvJ 26 februari 1992, C-280/90, Hacker). De exclusieve bevoegdheidsregels van artikel 22 van de EEX-verordening hebben tot doel de betrokken
geschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijk nabij zijn en juridisch
een nauwe band hebben met het octrooirecht van de lidstaat.
5. Het begrip geschil "ten aanzien van de registratie of de geldigheid van
octrooien" als bedoeld in artikel 22.4, van de EEX-verordening moet worden
opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende staten op uniforme
wijze dient te worden toegepast (HvJ van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82,
Jurispr. blz. 3663, punt 19).
Als geschillen "ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien"
zijn aan te merken, geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het
verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit
hoofde van eerdere deponering (voormeld arrest Duijnstee, punt 24).
Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid van het octrooi of het
bestaan van een deponering of registratie, en worden deze door partijen niet
betwist, dan valt het geschil niet onder artikel 22.4, van de EEX-verordening
(arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punten 25 en 26).
6. Die bepaling moet aldus worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van
een verleend octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen (HvJ 13 juli 2006, C-4/03). De
gerechten van de Staat waar het octrooi is verleend kunnen het best kennisnemen
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van gevallen waar het geschil de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de
deponering of registratie tot inzet heeft (HvJ 15 november 1983, 288/82).
Zij omvat evenwel niet de geschillen over de vraag wie als rechtmatige eigenaar recht heeft op een Europese octrooiaanvraag. Die geschillen, die niet
vereisen dat een rechter feitelijk nabij is en een nauwe band heeft met het
octrooirecht van de betrokken lidstaat, zijn onderworpen aan de algemene
bevoegdheidsbepalingen van de EEX-verordening.
7. Het arrest dat zulks beslist schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet.
8. De vraag die betrekking heeft op de bevoegdheid inzake vorderingen met
betrekking "tot de registratie of de geldigheid" van een aangevraagd Europees
octrooi is vreemd aan huidig geschil, zodat geen prejudiciële vraag dient te
worden gesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Wouters en Maes.

Nr. 571
1° KAMER - 1 oktober 2010

1º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
1º en 2º Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk
de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en oplettend
persoon te buiten gaat; dit is in zonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade
niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of heeft
verkregen; bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter
rekening houden met alle omstandigheden van de zaak1. (Art. 1134, derde lid, BW)
(BROUWERIJ HAACHT nv T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0565.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2009 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 8 feb. 2010, AR C.09.0416.F, AC, 2010, nr. 89.
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Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degene die ze hebben aangegaan tot
wet.
Het in het derde lid van die bepaling vastgelegde beginsel, krachtens hetwelk
de overeenkomst te goede trouw ten uitvoer moet worden gebracht, verbiedt een
partij om misbruik te maken van een hem door de overeenkomst toegekend
recht.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
oplettend persoon te buiten gaat. Dit is inzonderheid het geval wanneer de
veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van
dat recht beoogt of heeft verkregen. Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde
belangen, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de
zaak.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiseres lopende de effectieve uitbating
door de verweerders nooit enig naspeurbare mededeling heeft gedaan met
betrekking tot de lage afname aan hectoliters drank. Zij oordelen dat het niet
getuigt van goede trouw in hoofde van de eiseres nagelaten te hebben ook maar
een gewone mededeling te hebben gedaan aan de verweerders om erop te wijzen
dat er een te lage afname was en dat de verweerders, uit het gebrek aan enige
verwittiging en zelfs ook maar enige mededeling en dit gedurende bijna tien jaar,
in alle vertrouwen en in goede trouw vermochten te besluiten dat de eiseres de
overeenkomst als minnelijk beëindigd aanzag zonder enige nadere aanspraak van
de eiseres in verband met de vervroegde beëindiging en in het tekort aan afgenomen hectoliters.
De appelrechters oordelen aldus dat de vordering tot schadevergoeding wegens
een tekort aan drankafname neerkomt op rechtsmisbruik.
3. Door de vordering tot schadevergoeding van de eiseres op deze grond af te
wijzen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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1 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 572
3° KAMER - 4 oktober 2010

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD DRAAGWIJDTE - SCHADE DIE NIET VERGOED WORDT KRACHTENS DE ARBEIDSONGEVALLENWET BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - TOEPASSING
2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE HUISHOUDELIJKE SCHADE - AARD
3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - TAAK
VAN DE RECHTER - VERGELIJKING TUSSEN VERGOEDING OP GROND VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENWET EN DIE OP GROND VAN HET GEMENE RECHT - ARBEIDSONGESCHIKTHEID BLIJVENDE HUISHOUDELIJKE SCHADE - TOEPASSING
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN VASTSTELLEN VAN SCHADE EN OMVANG ERVAN - VERWERPEN VAN DE DOOR DE GETROFFENE
VOORGESTELDE BEREKENINGSWIJZE - TOEPASSING
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - VASTSTELLEN VAN
SCHADE EN OMVANG ERVAN - VERWERPEN VAN DE DOOR DE GETROFFENE VOORGESTELDE
BEREKENINGSWIJZE - TOEPASSING
1º Artikel 46, §2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet houdt in dat het slachtoffer van
de voor het ongeval aansprakelijke derde slechts vergoeding van de lichamelijke schade
kan vorderen wanneer de volgens het gemeen recht berekende vergoeding meer
bedraagt dan de schadeloosstelling die op grond van de Arbeidsongevallenwet wordt
toegekend en enkel voor het verschil. Dit cumulatieverbod geldt slechts in zoverre de
schade waarvoor vergoeding gevorderd wordt, gedekt wordt door de Arbeidsongevallenwet. Wanneer, volgens de criteria van de Arbeidsongevallenwet, geen vergoeding
wordt toegekend voor de schade waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht vergoeding
vordert, heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aansprakelijke recht op
integrale vergoeding van deze schade mits deze schade in gemeen recht bewezen is1 .
(Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)
2º en 3º Blijvende huishoudelijke schade is extraprofessionele schade die te onderscheiden
is van de materiële professionele schade gedekt op grond van de Arbeidsongevallenwet,
zodat de appelrechter die bij de vergelijking tussen de vergoeding op grond van de Arbeidsongevallenwet en die op grond van het gemene recht, het volledig bedrag betrekt van
de gemeenrechtelijke vergoeding voor materiële schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid die, naar zijn oordeel, deels betrekking heeft op de blijvende
huishoudelijke schade, het uit artikel 46, §2 van de Arbeidsongevallenwet voortvloeiend
cumulatieverbod onwettig toepast op schade die niet vergoed is door de arbeidsongevallenverzekeraar. (Art. 46, §2, Arbeidsongevallenwet)
4º en 5º De rechter beoordeelt in feite het bestaan van de door de onrechtmatige daad
veroorzaakte schade en het bedrag van de vergoeding voor het volledige herstel ervan.
Hij kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom hij de
door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt
1 Zie Cass., 11 juni 2007, AR C.06.0255.N, Pas., 2007, n° 315.
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dat de schade, zoals hij die omschreven heeft, onmogelijk anders kan worden bepaald 2.
(Artt. 1382, 1383 en 1384, eerste lid, BW)
(V. T. S. e.a.; ten aanzien van OHRA BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.09.0475.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 februari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 augustus 2010
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet,
mag de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking
kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door
deze wet, samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen.
2. Deze bepaling houdt in dat het slachtoffer van de voor het ongeval aansprakelijke derde slechts vergoeding van de lichamelijke schade kan vorderen
wanneer de volgens het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan
de schadeloosstelling die op grond van de Arbeidsongevallenwet wordt toegekend en enkel voor het verschil.
Dit cumulatieverbod geldt slechts in zoverre de schade waarvoor vergoeding
gevorderd wordt, gedekt wordt door de Arbeidsongevallenwet.
Wanneer, volgens de criteria van de Arbeidsongevallenwet, geen vergoeding
wordt toegekend voor de schade waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht
vergoeding vordert, heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de
aansprakelijke recht op integrale vergoeding van deze schade mits deze schade in
gemeen recht bewezen is.
3. De appelrechter stelt vast dat op basis van de arbeidsongevallenwetgeving
vergoedingen zijn uitbetaald aan de eiser voor medische kosten, verplaatsingskosten, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
4. Met betrekking tot de materiële professionele schade oordeelt de appel2 Zie Cass., 22 april 2009, AR P.08.0717.F, AC, 2009, nr. 268.
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rechter dat de schade in gemeen recht voor tijdelijke ongeschiktheid, meerinspanning en blijvende arbeidsongeschiktheid materieel niet meer bedraagt dan de
vergoedingen ontvangen van de arbeidsongevallenverzekeraar, zodat de eiser
geen recht heeft op een bijkomende vergoeding naar gemeen recht.
Met betrekking tot de door eiser gevorderde vergoeding voor blijvende huishoudelijke schade en hulp bij het onderhoud van zijn tuin, oordeelt de appelrechter dat de door de deskundige naar gemeen recht opgegeven 15 pct. blijvende arbeidsongeschiktheid ook de meerinspanning in de huishouding en het
onderhoud van de tuin vergoedt, zodat hiervoor geen afzonderlijk bedrag toegekend kan worden.
5. Aldus betrekt de appelrechter bij de vergelijking tussen de vergoeding op
grond van de Arbeidsongevallenwet en die op grond van het gemene recht, het
volledige bedrag van de gemeenrechtelijke vergoeding voor materiële schade
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, die, naar zijn oordeel, deels betrekking
heeft op de blijvende huishoudelijke schade. Laatstgenoemde schade is extraprofessionele schade, die te onderscheiden is van de materiële professionele schade
gedekt op grond van de Arbeidsongevallenwet.
Zodoende past de appelrechter het uit artikel 46, §2, van de Arbeidsongevallen-wet voortvloeiende cumulatieverbod onwettig toe op schade die niet
vergoed is door de arbeidsongevallenverzekeraar.
Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerders, bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 15 september 2004,
aansprakelijk gesteld zijn op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor het schadegeval waarbij de eiser op 26
februari 1995 letsel opliep.
7. De rechter beoordeelt in feite het bestaan van de door de onrechtmatige
daad veroorzaakte schade en het bedrag van de vergoeding voor het volledige
herstel ervan. Hij kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden
aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet
kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade, zoals hij die omschreven heeft,
onmogelijk anders kan worden bepaald.
8. De appelrechter oordeelt met betrekking tot de materiële schade wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid dat de kapitalisatiemethode, zoals voorgesteld
door de eiser, niet kan worden toegepast, gelet op het ontbreken van concreet
bewijs van welke inkomsten hij zou hebben verdiend, hetzij welke economische
waarde hij op de arbeidsmarkt zou hebben gehad, indien het ongeval niet was
gebeurd.
Op grond van deze overwegingen oordeelt hij ook dat wat de morele schade in
de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid betreft, de kapitalisatiemethode
niet toegepast kan worden, en kent hij voor deze schade een forfaitaire vergoeding toe van 10.312,50 euro.
9. Door de berekeningswijze voorgesteld door de eiser met betrekking tot de
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morele schade te verwerpen, op grond van de omstandigheid dat de eiser niet
aantoont welk inkomensverlies of verlies aan economische waarde hij lijdt,
terwijl die omstandigheid vreemd is aan de omvang van de morele schade,
schendt de appelrechter de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de schadeposten "blijvende aantasting huishoudelijke arbeid en andere zaakschade" en
"morele schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid" en over de kosten.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
4 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 573
3° KAMER - 4 oktober 2010

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST - VERTROUWENSLEER - GEVOLGEN
VAN DE OVEREENKOMST TEN AANZIEN VAN DERDEN - DRAAGWIJDTE
Waar de interne gevolgen van een contract, dit zijn de rechten en verplichtingen die eruit
voortspruiten, alleen gelden tussen de partijen en niet ten aanzien van derden, is het
bestaan van een overeenkomst daarentegen wel tegenwerpelijk aan derden, zodat de
derden, vanaf het moment dat de uit de overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand is
tot stand gekomen, de gevolgen moeten ondergaan die deze overeenkomst tussen de
partijen heeft, zonder dat zij nochtans zelf kunnen gehouden worden tot deze
verplichtingen1. (Art. 1165, BW)
(VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES nv T. LOCADIF bvba; ten aanzien van ZURICH nv)

ARREST

(AR C.09.0632.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 april 2009 in hoger beroep
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 augustus 2010
1 Zie Cass., 25 april 2003, AR C.01.0607.N, AC, 2003, nr. 265.
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verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestaan van een exoneratiebeding ten gunste van de verhuurder van een
afvalcontainer, de eiseres, in de verhuurovereenkomst is geen in aanmerking te
nemen element bij de feitelijke beoordeling van de rechter dat zowel de
verhuurder als de huurder dienen beschouwd te worden als de bewakers van de
afvalcontainer en beiden wegens een gebrek in de container aansprakelijk zijn
voor schade op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters, is het niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen. Zij brengen aan
derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien
bij artikel 1121 van dit wetboek, zijnde het beding ten behoeve van een derde.
3. De interne gevolgen van een contract, dit zijn de rechten en verplichtingen
die eruit voortspruiten, gelden dienvolgens alleen tussen de partijen en niet ten
aanzien van derden.
4. Het bestaan van de overeenkomst is daarentegen wel tegenwerpelijk aan
derden. De derden moeten aldus, vanaf het moment dat de uit de overeenkomst
voortvloeiende rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen ondergaan die
deze overeenkomst tussen de partijen heeft, zonder dat zij nochtans zelf kunnen
gehouden worden tot deze verplichtingen.
5. Het bestreden vonnis oordeelt dat het tussen de eiseres, verhuurder, en de
huurder van een rolcontainer ten gunste van de eiseres overeengekomen exoneratiebeding door de laatstgenoemde niet kan worden tegengeworpen aan de
verweerster, derde-schadelijder, die op grond van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek zowel tegen de verhuurder als tegen de huurder, als bewaarders van de rolcontainer, wegens een gebrek van de rolcontainer gerechtigd is
schadevergoeding te vorderen, maar deze vordering enkel instelt tegen de
eiseres.
Het bestreden vonnis rechtvaardigt aldus zijn beslissing naar recht, zonder
schending van de aangewezen wetsbepalingen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering tot bindendverklaring die de eiseres tegen de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij heeft ingesteld.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
4 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en Maes.

Nr. 574
3° KAMER - 4 oktober 2010

SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKERHEID
- INVORDERING VAN DE BIJDRAGE - BETWISTING VAN DE FISCALE SCHULD - GEVOLG
Uit artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 volgt dat de R.V.A. niet kan overgaan
tot de invordering van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zolang de fiscale
schuld door de bijdrageplichtige wordt betwist en niet definitief vaststaat. (Art. 3, KB 4 juli
1984 tot uitvoering van het hoofdstuk III "Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid" van
de Wet van 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen)
(RVA T. C. e.a.)

ARREST

(AR S.10.0006.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2009 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerders voeren aan dat het eerste onderdeel niet-ontvankelijk is
omdat het slechts bepaalde redenen van de bestreden beslissing bekritiseert,
terwijl het beschikkend gedeelte wettelijk verantwoord is door een andere nietbekritiseerde reden.
De eiser bekritiseert in het onderdeel niet de beslissing in zoverre de appelrechters oordelen dat de schuldvordering van de eiser geen schuldvordering is in
de zin van artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek en in zoverre zij oordelen dat
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de verjaring van de vordering overeenkomstig artikel 2251 van het Burgerlijk
Wetboek niet was geschorst.
2. De eiser voert aan dat de verjaring van de bijzondere bijdrage niet kan lopen
zolang het recht op de bijzondere bijdrage niet zeker, vaststaand en opeisbaar is,
dat de bijdrage niet invorderbaar is zolang niet definitief over de fiscale betwisting uitspraak is gedaan en dat het bezwaar en het fiscaal beroep tegen de fiscale
aanslagen belet dat de verjaring van de invordering van de bijzondere bijdrage
begint te lopen zolang niet definitief over de fiscale betwisting uitspraak is
gedaan.
Anders dan de verweerders aanvoeren, bekritiseert het onderdeel aldus ook de
redenen van het arrest dat eisers schuldvordering geen schuldvordering is in de
zin van artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
3. Krachtens artikel 60 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen, zijn de personen die onderworpen zijn aan om het even
welk stelsel van sociale zekerheid of onder enig opzicht gerechtigd zijn op ten
minste één van de prestaties van de sociale zekerheid en van wie het netto bedrag
van de gezamenlijke belastbare inkomsten in de personenbelasting meer dan 3
miljoen frank bedraagt, jaarlijks gehouden tot betaling van een bijzondere
bijdrage voor sociale zekerheid voor de aanslagjaren 1983 tot 1989.
Krachtens artikel 62 van de wet, moet de bijdrage het voorwerp uitmaken van
een provisionele storting te verrichten voor 1 december van het jaar voorafgaand
aan het aanslagjaar.
Krachtens artikel 64 van de wet, worden de bijdrage, de provisionele storting
en de verwijlintresten door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) geïnd,
ingevorderd en besteed aan de werkloosheidsverzekering. De RVA is gemachtigd langs gerechtelijke weg tot invordering over te gaan en de Koning bepaalt de
technische en administratieve voorwaarden waarin de RVA de inning en invordering uitvoert. De Koning mag de RVA geen ruimere bevoegdheden verlenen
dan die welke toegekend zijn aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid.
Krachtens artikel 66 van de wet, zijn de openbare besturen, inzonderheid de
besturen die afhangen van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van
Middenstand en het Ministerie van Sociale Zaken, verplicht aan de RVA de
inlichtingen te verstrekken welke deze nodig heeft met het oog op de toepassing
van hoofdstuk III met als opschrift "Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid".
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering van
hoofdstuk III "Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid" van de wet van 28
december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, zendt de RVA aan de
hand van de inlichtingen verstrekt door de in artikel 66 van de wet bedoelde
openbare besturen aan de tot betaling van de bijzondere bijdrage gehouden
personen een berekeningsblad met vermelding van het bedrag der verschuldigde
bijdrage, de elementen op basis waarvan de bijdrage is vastgesteld, het eventueel
saldo dat door de RVA geïnd of teruggeven moet worden en de verwijlintresten
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betreffende dit saldo. Het saldo moet door de tot betaling van de bijzondere
bijdragen gehouden personen uiterlijk worden gestort de laatste dag van de
maand volgend op die van de toezending van het berekeningsblad.
Krachtens artikel 3 van dit besluit, zijn de personen die de aanslag betwisten
welke voor hen de verplichting tot betaling van de bijzondere bijdrage
meebrengt, gehouden aan de RVA het bewijs te leveren dat zij tegen deze
aanslag een bezwaarschrift hebben ingediend of een beroep hebben ingesteld
door hem een afschrift te doen toekomen van het ontvangstbewijs van het
bezwaarschrift, bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, of een afschrift van de kennisgeving van neerlegging, bedoeld in de artikelen 281 en 290 van hetzelfde wetboek. De indiening van een bezwaar- of van
een beroepschrift schorst de periode niet gedurende welke de verwijlintresten
lopen.
4. Uit artikel 3 van het voormelde besluit volgt dat de eiser niet kan overgaan
tot de invordering van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zolang
de fiscale schuld door de bijdrageplichtige wordt betwist en niet definitief vaststaat.
5. De appelrechters die oordelen dat noch uit artikel 66 van de wet van 28 juni
1983 en de artikelen 2 en 3 het koninklijk besluit van 4 juli 1984, noch uit artikel
413 WIB 1992 volgt dat, wanneer de belastingplichtige zijn aanslag in de inkomstenbelasting heeft betwist, zulks voor de eiser een wettelijk beletsel uitmaakt
om zijn schuldvordering uit te oefenen, schenden artikel 3 van het koninklijk
besluit van 4 juli 1984.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
4 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Baets en Verbist.
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2° KAMER - 5 oktober 2010

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - INVERDENKINGGESTELDE RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - VERWEER OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - ONHERROEPELIJKE EN ONHERSTELBARE AANTASTING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GROND VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - AFWIJZING
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- ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - VERWEER - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN ONHERROEPELIJKE EN ONHERSTELBARE AANTASTING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GROND
VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - RAADKAMER - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - VERWEER - OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN - ONHERROEPELIJKE EN ONHERSTELBARE AANTASTING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING - AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET-ONTVANKELIJK
VERKLAART - ARREST DAT DE GEGRONDHEID VAN HET VERWEER TOCH ONDERZOEKT ONTVANKELIJKHEID
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - AANNEMELIJKE SCHADE BEWIJSLAST - GRENS
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - AANNEMELIJKE
SCHADE - GRENS
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - OPDRACHT - BEPERKING - GEVOLG
7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - OPDRACHT BEPERKING - GEVOLG
1º en 2º Wanneer de inverdenkinggestelde bij de regeling van de rechtspleging voor de
raadkamer in schriftelijke conclusie aanvoert dat de strafvordering vervallen is daar de
redelijke termijn is overschreden waardoor zijn recht van verdediging onherroepelijk en
onherstelbaar is aangetast zodat een eerlijk proces niet meer mogelijk is, werpt hij een
grond van verval van de strafvordering op als bedoeld in artikel 135, §2, Wetboek van
Strafvordering; hieruit volgt dat indien de raadkamer zijn verzoek afwijst, tegen die
beslissing een ontvankelijk hoger beroep openstaat.
3º Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat aanvoert dat de kamer van
inbeschuldigingstelling onterecht het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking door
de raadkamer niet ontvankelijk verklaart, hoewel de inverdenkinggestelde voor de raadkamer bij schriftelijke conclusie aanvoerde dat de strafvordering wegens de overschrijding van de redelijke termijn was vervallen, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling toch de gegrondheid van het verweer met betrekking tot de aangevoerde grond
van verval van de strafvordering onderzoekt om het hoger beroep af te wijzen.
4º en 5º Het volstaat krachtens artikel 63 Wetboek van Strafvordering voor een ontvankelijke burgerlijkepartijstelling te kunnen beweren door het misdrijf benadeeld te zijn
geweest, dit wil zeggen dat de bewering omtrent de schade die door het misdrijf zou
geleden zijn aannemelijk wordt gemaakt; bijgevolg moet voor de ontvankelijkheid van de
burgerlijkepartijstelling het rechtmatig karakter van die schade niet worden bewezen1.
1 Cass., 21 dec. 1993, AR P.93.0883.N, AC, 1993, nr. 538; Cass., 8 okt. 2002, AR P.02.0419.N, AC,
2002, nr. 516; Cass., 11 feb. 2003, AR P.02.0608.N, AC, 2003, nr. 94; Cass., 24 okt. 2006, AR
P.06.0688.N, AC, 2006, nr. 507.
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6º en 7º Wanneer de onrechtmatigheid van de beweerde schade niet prima facie uit de
omstandigheden van de zaak blijkt, vermag het onderzoeksgerecht te oordelen dat de
aanvoeringen daaromtrent de grond van de zaak betreffen en de ontvankelijkheid van de
burgerlijkepartijstelling niet in de weg staan.
(L. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0530.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 maart 2010.
De eisers voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan dit arrest is
gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13 EVRM en de artikelen
128, 129, 130, 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering: het arrest
verklaart ten onrechte eisers hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking nietontvankelijk; voor de raadkamer heeft de eiser immers bij conclusie aangevoerd
dat de strafvordering wegens de overschrijding van de redelijke termijn is
vervallen.
2. Artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De inverdenkinggestelde kan in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld
in artikel 131, §1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, beroep
instellen tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130,
onverminderd het in artikel 539 van dit wetboek beoogde hoger beroep.
Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen
of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, slechts ontvankelijk indien het
middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer. Hetzelfde
geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer."
3. Wanneer de inverdenkinggestelde bij de regeling van de rechtspleging voor
de raadkamer in schriftelijke conclusie aanvoert dat de strafvordering vervallen
is daar de redelijke termijn is overschreden waardoor zijn recht van verdediging
onherroepelijk en onherstelbaar is aangetast zodat een eerlijk proces niet meer
mogelijk is, dan werpt hij een grond van verval van de strafvordering op als
bedoeld in de vermelde wetsbepaling. Hieruit volgt dat indien de raadkamer zijn
verzoek afwijst, tegen die beslissing een ontvankelijk hoger beroep openstaat. De
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vraag te weten of de grond van verval al dan niet vaststaat, betreft de gegrondheid van het hoger beroep, niet de ontvankelijkheid ervan. De inverdenkinggestelde heeft immers belang om tegen die beslissing op te komen.
4. Het arrest oordeelt dat de eisers niet aantonen hoe hun recht van verdediging
op onherstelbare wijze zou geschonden zijn door de verwijzing wegens
bezwaren en dat de argumenten ontwikkeld in conclusie dienaangaande het
tegendeel bewijzen.
Aldus onderzoekt het arrest de gegrondheid van het verweer met betrekking tot
de aangevoerde grond van verval van de strafvordering om het hoger beroep af te
wijzen.
5. Hieruit volgt dat de omstandigheid dat het arrest het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart, hen niet kan grieven.
Het onderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
(...)
Derde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 63 Wetboek van Strafvordering, artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 17
Gerechtelijk Wetboek: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat de onrechtmatigheid van de beweerde schade uit het misdrijf niet de ontvankelijkheid van de
burgerlijkepartijstelling maar de grond van de zaak betreft; nochtans volstaat het
niet dat de aangevoerde schade het gevolg is van een misdrijf; daarenboven moet
het slachtoffer een rechtmatig belang hebben; enkel de schade die het gevolg is
van het verlies van een niet-onrechtmatig voordeel of belang, kan grond tot
vergoeding opleveren.
14. Anders dan het middel aanvoert, oordelen de appelrechters niet "dat het
gegeven dat de [verweerder] had meegewerkt aan een misdrijf niets afdeed van
deze ontvankelijkheid", maar alleen dat "het feit dat de [verweerder] mogelijks
zou hebben meegewerkt aan een fiscaal misdrijf" aan de ontvankelijkheid niets
afdoet. Zij beschouwen aldus deze medewerking geenszins als een vaststaand
feitelijk gegeven.
In zoverre berust het middel op een verkeerde lezing van het arrest en mist het
feitelijke grondslag.
15. Krachtens artikel 63 Wetboek van Strafvordering volstaat het voor een
ontvankelijke burgerlijkepartijstelling te kunnen beweren door het misdrijf benadeeld te zijn geweest, dit wil zeggen dat de bewering omtrent de schade die door
het misdrijf zou zijn geleden, aannemelijk wordt gemaakt. Bijgevolg moet voor
de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling het rechtmatige karakter van
die schade niet worden bewezen.
16. Wanneer de onrechtmatigheid van de beweerde schade niet prima facie uit
de omstandigheden van de zaak blijkt, vermag het onderzoeksgerecht te oordelen
dat de aanvoeringen daaromtrent de grond van de zaak betreffen en de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling niet in de weg staan.
Het middel dat ervan uitgaat dat het onderzoeksgerecht steeds zelf de rechtmatigheid van de schade moet vaststellen, faalt in zoverre naar recht.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
5 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Th. Willems, Brugge en L. Arnou, Brugge .

Nr. 576
2° KAMER - 5 oktober 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BEWAKINGSCAMERA - GEBRUIK VAN DE
DOOR EEN BEWAKINGSCAMERA VERZAMELDE, VERWERKTE OF BEWAARDE BEELDEN - DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWAKINGSCAMERA - GEBRUIK VAN DE DOOR EEN
BEWAKINGSCAMERA VERZAMELDE, VERWERKTE OF BEWAARDE BEELDEN - DRAAGWIJDTE
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BEWAKINGSCAMERA - CAMERAWET VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING - BEGRIP
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWAKINGSCAMERA - CAMERAWET VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING - BEGRIP
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ZWIJGRECHT - DRAAGWIJDTE - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - GEGEVEN TEN LASTE - VOORWAARDE
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ZWIJGRECHT - DRAAGWIJDTE - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - GEGEVEN TEN LASTE - VOORWAARDE
7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL GEPUT UIT
DE SCHENDING VAN ARTIKEL 6 E.V.R.M. - VEROORDELING GESTEUND OP ZELFINCRIMERENDE
VERKLARINGEN - VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER CAUTIE EN ZONDER BIJSTAND VAN EEN
RAADSMAN - MIDDEL NIET OPGEWORPEN BIJ DE BEHANDELING VAN DE GROND VAN DE ZAAK ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º Waar het plaatsen en het gebruik van een bewakingscamera slechts tot doel
mogen hebben misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel
135 Nieuwe Gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare
orde te handhaven, is het gebruik van de door een bewakingscamera verzamelde, verwerkte of bewaarde beelden niet uitgesloten indien deze beelden een bijdrage kunnen
leveren tot het bewijs van een ander misdrijf dan een misdrijf tegen personen of goederen zoals bedoeld in artikel 2, 4°, Camerawet.
3º en 4º De in artikel 2, 5°, Camerawet bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking, kan
de opvolger zijn van degene die de beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera's in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats heeft genomen. (Artt.
2, 5°, en 6, §1, Wet 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's)
5º en 6º Het zwijgrecht behelst niet dat de rechter nooit een gevolg zou mogen trekken uit
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het stilzwijgen van de verdachte en verhindert niet dat die gevolgtrekking wordt gemaakt
naar de concrete omstandigheden, zonder algemeen te zijn; onder die voorwaarde mag
de rechter een naar de feitelijke omstandigheden betekenisvol stilzwijgen, samen met
ander bewijs, als een gegeven ten laste beschouwen. (Art. 6, EVRM)
7º Is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, het middel dat de schending aanvoert van de
artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. doordat het bestreden arrest de veroordeling steunt op
zelfincriminerende verklaringen die werden afgelegd zonder 'cautie' en zonder bijstand
van een raadsman, terwijl eiser zich over de grond van de zaak heeft verdedigd zonder
zich op de schending van die verdragsartikelen, die hij bij de rechter kon aanvoeren, te
beroepen.
(D. T. BURGEMEESTER VAN DE STAD GENT e.a.)

ARREST

(AR P.10.0703.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 9 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het is gericht tegen de beslissing van het bestreden arrest waarbij
eiser wordt ontslagen van rechtsvervolging wegens de feiten voorwerp van de
telastleggingen A.3 en B.3, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2,4°, 6, §3, tweede lid,
en 9 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera's (hierna "Camerawet"): de appelrechters verwerpen ten
onrechte eisers verweer dat het gebruik van de beelden, opgenomen door de in
de Camerawet bedoelde bewakingscamera's, beperkt is door hetgeen artikel 2,
4°, van diezelfde wet als definitie van bewakingscamera's aangeeft; de appelrechters oordelen zodoende ten onrechte dat de bepalingen van de artikelen 6,
§3, en 9 Camerawet niet beperkt zijn tot misdrijven tegen personen of goederen
of overlast in de zin van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet.
3. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordeelt het bestreden arrest niet
dat de bepalingen van de artikelen 6, §3, en 9 Camerawet niet beperkt zijn tot
misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135
Nieuwe Gemeentewet.
Het onderdeel dat in zoverre uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden
arrest, mist feitelijke grondslag.
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4. Artikel 2, 4°, Camerawet, zoals van toepassing op het ogenblik van de
feiten, bepaalt dat voor de toepassing van die wet onder bewakingscamera wordt
verstaan elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen
personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe
gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.
Artikel 6, §3, van voormelde wet, in de hier toepasbare versie, bepaalt:
"Het bekijken van beelden in real time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring.
Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders,
ordeverstoorders, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.
Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een
misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand
bewaard."
Artikel 9 van voormelde wet, in de hier toepasbare versie, bepaalt:
"Uitsluitend de verantwoordelijke voor de verwerking inzake voor het publiek
toegankelijke besloten plaatsen of niet voor het publiek toegankelijke besloten
plaatsen of de persoon die onder zijn gezag handelt, heeft toegang tot de beelden.
De verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn gezag
handelt, neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen teneinde de toegang tot de
beelden te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
De personen die toegang hebben tot de beelden, hebben een discretieplicht
omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren, met dien verstande dat
de verantwoordelijke voor de verwerking inzake voor het publiek toegankelijke
besloten plaatsen of niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen of de
persoon die onder zijn gezag handelt, de beelden:
1° kan overdragen aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden indien
hij feiten vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de beelden kunnen
bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders;
2° moet overdragen aan de politiediensten indien zij hierom verzoeken in het
kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden
het vastgestelde misdrijf betreffen. Indien het een private plaats betreft, kan de
verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn gezag
handelt, evenwel eisen dat er een gerechtelijk mandaat in het kader van een
opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek wordt voorgelegd."
5. Uit deze wetsbepalingen in hun onderlinge samenhang volgt dat, waar het
plaatsen en het gebruik van een bewakingscamera slechts tot doel mogen hebben
misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135
Nieuwe Gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven, het gebruik van de door een bewakingscamera verzamelde, verwerkte of bewaarde beelden niet is uitgesloten indien deze beelden
een bijdrage kunnen leveren tot het bewijs van een ander misdrijf dan een
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misdrijf tegen personen of goederen zoals bedoeld in artikel 2, 4°, Camerawet.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het gebruik van de beelden opgenomen
door de in de Camerawet bedoelde bewakingscamera's beperkt is door hetgeen in
artikel 2, 4°, van diezelfde wet aangegeven wordt als definitie van bewakingscamera's, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, 5°, en 6, §1, Camerawet: de appelrechters oordelen ten onrechte dat B D B en M D M behoren tot
de verantwoordelijken voor de verwerking ondanks het feit dat niet blijkt dat zij
de bewakingscamera's hebben geplaatst en blijkt dat zij niet het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens hebben bepaald; de appelrechters stellen immers vast dat de bewakingscamera's reeds geplaatst waren
vóór 31 mei 2007.
7. Artikel 2, 5°, Camerawet bepaalt dat voor de toepassing van deze wet onder
verantwoordelijke voor de verwerking wordt verstaan: de natuurlijke persoon of
de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die alleen of
samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
Artikel 6, §1, Camerawet bepaalt dat de beslissing tot het plaatsen van een of
meer bewakingscamera's in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats
wordt genomen door de verantwoordelijke voor de verwerking.
8. Voormelde bepalingen sluiten niet uit dat de in artikel 2, 5°, Camerawet
bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking, de opvolger is van degene die
de beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera's in een voor het
publiek toegankelijke besloten plaats heeft genomen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 89bis Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1 en 1bis Huiszoekingswet: het arrest oordeelt ten
onrechte dat het woord zoeking in het wettelijke begrip van huiszoeking, te
begrijpen als het doorzoeken, een zekere dwangmaatregel inhoudt; de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene tot de huiszoeking in de zin
van artikel 1bis Huiszoekingswet sluit uit dat er sprake is van enige dwang.
10. Het arrest oordeelt dat M D M vrijwillig beelden aan de substituut procureur des Konings heeft vertoond en heeft overhandigd aan de politiediensten. Het
oordeelt ook, met overname van de redenen van het beroepen vonnis, dat zulks
gebeurde in overeenstemming met de bepalingen van de Camerawet. Die reden
draagt de beslissing dat de vergaring, de overhandiging en de inbeslagname van
die beelden regelmatig zijn.
Het onderdeel dat deze reden niet aanvecht, is gericht tegen een overtollig
motief, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
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11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 88ter Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat het bekijken en in beslag nemen van
de beelden in het informaticasysteem van De Beveiligingsfabriek nv regelmatig
was, zonder evenwel vast te stellen dat daartoe een mandaat van een onderzoeksrechter werd gegeven; de elektronische gegevensbank van De Beveiligingsfabriek nv is een informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een andere
plaats bevindt dan waar de zoeking plaatsvindt in de zin van artikel 88ter
Wetboek van Strafvordering zodat de zoeking op deze server een netwerkzoeking is die een mandaat van de onderzoeksrechter vereist.
12. Het onderdeel gaat ervan uit dat het arrest vaststelt dat er op 16 februari
2009 een zoeking werd uitgevoerd op de server van De Beveiligingsfabriek nv
en dat deze zoeking overeenkomstig artikel 88ter Wetboek van Strafvordering
een netwerkzoeking uitmaakt. Het arrest bevat evenwel deze vaststelling niet,
maar stelt integendeel vast dat de bedoelde beelden werden overhandigd door M
D M en B D B zodat er geen sprake van zoeking was.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest
en mist het feitelijke grondslag.
13. Voor het overige oordeelt het arrest met overname van de redenen van het
beroepen vonnis dat eisers stelling uitgaat van de onjuiste premisse dat het
bekijken van de beelden en de navolgende inbeslagname onder de algemene
regels voor een huiszoeking en een netwerkzoeking ressorteren, waar het in
werkelijkheid onderzoeksdaden betreffen die specifiek worden geregeld in de
Camerawet. Het oordeelt, steeds met overname van de redenen van het beroepen
vonnis verder: "Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel dat de bijzondere
wet de algemene wet opheft in de mate dat dit nodig is voor zijn concrete toepassing (lex specialis derogat legi generali) dient in casu dan ook te worden nagegaan of de bepalingen van de Camerawet dienaangaande werden gerespecteerd.
(...) De rechtbank stelt dan ook vast dat zowel het bekijken van de beelden op
13.02.2009 door substituut Serlippens als de inbeslagname van de kwestieuze
camerabeelden van 16 februari 2009 volkomen overeenkomstig de bepalingen
van de Camerawet geschiedde zodat de beelden wel degelijk rechtmatig bewijs
betreffen."
Aansluitend oordeelt het arrest dat het gegeven dat de betreffende vrijwillig
getoonde beelden 'geparkeerd' waren op de elektronische gegevensbank van De
Beveiligingsfabriek nv, geen binnendringen van die gegevensbank, laat staan een
doorzoeking, uitmaakt.
Aldus is de beslissing dat het bekijken en het in beslag nemen van de camerabeelden regelmatig is, naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM: het arrest oordeelt
ten onrechte dat eisers positieve bijdrage als daad van mededaderschap gesitueerd is in het proberen wegduwen van het aangereden voertuig, het zich laten
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wegvoeren, het bewust aarzelen en stilzwijgen en het laten gebruiken van de
valse stukken door O S; dit is een miskenning van eisers recht om zichzelf niet te
incrimineren en een leugenachtige verklaring af te leggen; de eiser heeft geen
actieve deelnemingsverplichting, maar mag het gebeuren passief ondergaan.
15. Het zwijgrecht behelst niet dat de rechter nooit een gevolg zou mogen
trekken uit het stilzwijgen van de verdachte en verhindert niet dat die gevolgtrekking wordt gemaakt naar de concrete omstandigheden, zonder algemeen te zijn.
Onder die voorwaarde mag de rechter een naar de feitelijke omstandigheden
betekenisvol stilzwijgen, samen met ander bewijs, als een gegeven ten laste
beschouwen.
16. Het arrest oordeelt dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat de
eiser als mededader schuldig is aan de in telastlegging A.1 bedoelde valsheid
daar zonder zijn ontlokking van het plan om vaststellingen te vervalsen nadat hij
daartoe reeds een poging had ondernomen, namelijk door het proberen
wegduwen van het aangereden voertuig, gecombineerd met zijn medewerking
(het zich laten wegvoeren), de valsheid niet gepleegd was en ze ook niet
gepleegd kon worden. Het oordeelt verder dat het bewuste aarzelen en stilzwijgen van de eiser een positieve bijdrage uitmaakte zonder dewelke de betreffende valsheid niet had kunnen worden gepleegd. Ten slotte oordeelt het arrest
dat de eiser opzettelijk aan het gebruik van de valse stukken heeft meegewerkt en
dit gebruik mogelijk heeft gemaakt op dezelfde wijze als de valsheid zelf tot
stand is gekomen.
Op grond van die redenen oordeelt het arrest zonder miskenning van eisers
zwijgrecht, dat hij schuldig is aan telastleggingen A.1. en B.1.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
17. In zoverre het onderdeel gericht is tegen de schuldigverklaring door de
appelrechters aan de telastleggingen A.2. en B.2., verduidelijkt het niet in welke
mate de appelrechters eisers zwijgrecht en diens recht om zichzelf niet te incrimineren zouden hebben geschonden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
18. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: met betrekking tot de telastlegging A.1 oordeelt het arrest
ten onrechte dat zonder de ontlokking van het plan om vaststellingen te
vervalsen door de eiser en zijn medewerking eraan, met name het zich laten
wegvoeren, de valsheid niet gepleegd was geweest en ze ook niet gepleegd kon
worden; aldus miskent het arrest de bewijskracht van de verklaring van O S van
7 mei 2009 en de verklaringen van S C van 5 maart 2009 en 29 mei 2009 alsook
de verklaring bedoeld in telastlegging A.1.
19. Met de in het middel weergegeven redenen geven de appelrechters geen
uitlegging van de bedoelde verklaringen en miskennen zij de bewijskracht ervan
niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
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20. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser de inhoud en
strekking van het in de telastlegging A.2 vermelde vertrouwelijke verslag gezamenlijk besprak met O S; aldus miskent het arrest de bewijskracht van eisers
verklaring (stuk II/283) waarnaar het verwijst en de overige stukken van het
strafdossier, waaronder het proces-verbaal 25476/2009 van 26 februari 2009.
21. Uit eisers verklaring dat "eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die verklaring
in gezamenlijk overleg tot stand kwam. Ik wist niet goed wat een vertrouwelijk
rapport inhield en Olivier legde me dat uit. Hij vertelde me dat hij een verklaring
nodig had en dat hij dan de belangrijkste passages daaruit zou weergeven in het
vertrouwelijk verslag" leidt het arrest af dat de eiser en O S de inhoud en strekking van het in de telastlegging A.2 vermelde vertrouwelijke verslag gezamenlijk
bespraken en de teneur ervan bepaalden, zij het dat O S de pen hield van het
vertrouwelijke verslag. Aldus beoordeelt het arrest enkel de bewijswaarde van
die verklaring, maar geeft het geen uitlegging ervan en miskent het de bewijskracht ervan niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
22. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de artikelen 10
en 11 Grondwet: het arrest oordeelt ten onrechte dat, in tegenstelling tot andere
verdachten, eisers zwijgrecht beperkt was omdat hij de hoedanigheid van korpschef had.
23. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordeelt het arrest niet dat
eisers zwijgrecht, in tegenstelling tot andere verdachten, beperkt was omdat hij
de hoedanigheid van korpschef had.
Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist
feitelijke grondslag.
Vierde middel
24. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM: het
arrest steunt ten onrechte op zelfincriminerende verklaringen van S C, O S en de
eiser, die werden afgelegd zonder 'cautie' en zonder bijstand van een raadsman;
deze verklaringen waarop de veroordeling steunt, waren volledig in feite en in
rechte zelfincriminerend.
De eiser heeft zich over de grond van de zaak verdedigd zonder zich op de
schending van dit verdragsartikel, die hij bij de rechter kon aanvoeren, te
beroepen.
Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
25. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en Lefebvre.

Nr. 577
2° KAMER - 6 oktober 2010

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KLACHT WEGENS
VALS GETUIGENIS - KLACHT WEGENS EERROOF, LASTER EN VALSHEID IN GESCHRIFTEN - WETTELIJK
BELETSEL TEGEN DE BERECHTING VAN DE ZAAK

2º VALS GETUIGENIS - STRAFZAKEN - BETWISTING VAN DE FEITEN MET EEN KLACHT WEGENS
VALS GETUIGENIS - WETTELIJK BELETSEL VOOR DE STRAFRECHTER TEGEN DE BERECHTING VAN DE
ZAAK

3º LASTER EN EERROOF - STRAFZAKEN - BETWISTING VAN DE FEITEN MET EEN KLACHT
WEGENS LASTER EN EERROOF - WETTELIJK BELETSEL VOOR DE STRAFRECHTER TEGEN DE
BERECHTING VAN DE ZAAK

4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFZAKEN - BETWISTING VAN
DE FEITEN MET EEN KLACHT WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTEN - WETTELIJK BELETSEL VOOR DE
STRAFRECHTER TEGEN DE BERECHTING VAN DE ZAAK

5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KLACHT WEGENS
VALS GETUIGENIS - KLACHT WEGENS EERROOF, LASTER EN VALSHEID IN GESCHRIFTEN - VERZOEK
TOT OPSCHORTING VAN DE RECHTSPLEGING - RECHT VAN VERDEDIGING
6º VALS GETUIGENIS - STRAFZAKEN - BETWISTING VAN DE FEITEN MET EEN KLACHT WEGENS
VALS GETUIGENIS - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE RECHTSPLEGING - RECHT VAN
VERDEDIGING

7º LASTER EN EERROOF - STRAFZAKEN - BETWISTING VAN DE FEITEN MET EEN KLACHT
WEGENS LASTER EN EERROOF - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE RECHTSPLEGING - RECHT VAN
VERDEDIGING

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFZAKEN - BETWISTING VAN
DE FEITEN MET EEN KLACHT WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTEN - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN
DE RECHTSPLEGING - RECHT VAN VERDEDIGING
9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KLACHT WEGENS VALS GETUIGENIS
- KLACHT WEGENS EERROOF, LASTER EN VALSHEID IN GESCHRIFTEN - VERZOEK TOT OPSCHORTING
VAN DE RECHTSPLEGING - RECHT VAN VERDEDIGING
1º, 2°, 3° en 4° Geen enkele wettelijke bepaling belet de strafrechter uitspraak te doen op
grond dat de beklaagde de feiten betwist met een klacht, gericht tegen de personen die
hem beschuldigen1.
5º, 6°, 7°, 8° en 9° Alleen uit het feit dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de
strafvordering, zonder de uitkomst af te wachten van een gerechtelijk onderzoek betreffende feiten die de regelmatigheid van de bewijsvoering kunnen aantasten, kan geen
miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid; de bodemrechter beoordeelt
immers in feite in hoeverre dat gerechtelijk onderzoek noodzakelijk is om tot zijn over1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.577.
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tuiging te komen aangaande de bij hem aanhangig gemaakte feiten2.
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0635.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
correctionele kamer, van 16 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 26 augustus 2010 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Op de rechtszitting van 6 oktober 2010 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. FEITEN
Het bestreden arrest veroordeelt de eiser wegens drie strafbare feiten van
opzettelijke slagen.
In de loop van de rechtspleging voor de appelrechters heeft de eiser zich tegen
de personen die in het kader van telastlegging I zijn gehoord, burgerlijke partij
gesteld wegens vals getuigenis, alsook wegens eerroof, laster en valsheid in
geschriften tegen het slachtoffer van die feiten.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert aan dat de klacht die is ingediend, een wettelijk beletsel vormt
voor de berechting van de zaak.
Geen enkele wettelijke bepaling belet de strafrechter uitspraak te doen op
grond dat de beklaagde de feiten betwist door middel van een klacht, gericht
tegen de personen die hem beschuldigen.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het bestreden arrest het recht van verdediging miskent
en artikel 6.1 EVRM schendt, door te beslissen om uitspraak te doen zonder de
afloop af te wachten van het door zijn klacht geopende gerechtelijk onderzoek en
door zijn beslissing te gronden op de in die klacht beoogde feiten.
Uit het feit alleen dat de feitenrechter uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, zonder de uitkomst af te wachten van een gerechtelijk onderzoek betreffende feiten die de regelmatigheid van de bewijsvoering kunnen aantasten, kan
geen miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid. Hij beoordeelt
immers in feite in hoeverre dat gerechtelijk onderzoek noodzakelijk is om tot
zijn overtuiging te komen aangaande de bij hem aanhangig gemaakte feiten.
2 Ibid.
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Om te bepalen of een zaak een eerlijke behandeling kreeg in de zin van artikel
6.1 EVRM, dient onderzocht te worden of de zaak, in haar geheel, eerlijk werd
behandeld. Aangezien de eiser voor het vonnisgerecht de kans heeft gekregen
om vrij de door de vervolgende partij tegen hem aangebrachte gegevens tegen te
spreken, kan hij niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke
behandeling van de zaak.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. D. Gelay, Charleroi.
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2° KAMER - 6 oktober 2010

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - VEROORDELING TOT DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEDRAG VAN DE
VERGOEDING - GEEN CONCLUSIE DIENAANGAANDE - BASISBEDRAG
Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter, zonder dat hij de door de
Koning bepaalde minimum- en maximumbedragen mag overschrijden, de rechtsplegingsvergoeding kan verminderen of verhogen, op de dubbele voorwaarde dat daartoe
een verzoek van de partijen bij hem is ingediend en hij uitspraak doet bij wege van een
met bijzondere redenen omklede beslissing; daaruit volgt dat de vergoeding, bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande, wordt vastgesteld op het basisbedrag.
(U. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0661.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 2 maart 2010, in zoverre het uitspraak doet
over de rechtsplegingsvergoedingen die de burgerlijke partijen dienen te betalen.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zal de
burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt
gesteld, jegens de beklaagde veroordeeld worden tot betaling van de vergoeding
bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
Het voormelde artikel 1022 bepaalt dat de Koning de basis-, minimum- en
maximumbedragen vaststelt, en dat de rechter, zonder die bedragen te overschrijden, de vergoeding kan verminderen of verhogen, op de dubbele voorwaarde dat een verzoek van de partijen bij hem is ingediend en hij uitspraak doet
bij wege van een met bijzondere redenen omklede beslissing.
Daaruit volgt dat de vergoeding, bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande, wordt vastgesteld op het basisbedrag.
Het arrest veroordeelt de verweerders om de eiser een bedrag van vijfhonderd
euro te betalen voor de rechtspleging in eerste aanleg en van vijfhonderd euro
voor de rechtspleging in hoger beroep.
Aangezien het door het arrest toegekende bedrag niet overeenstemt met één
van de basisbedragen die in het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding zijn bepaald, volgt dat
bedrag uit een beoordeling door de appelrechters. Die beoordeling is niet naar
recht verantwoord noch regelmatig met redenen omkleed. Enerzijds blijkt uit de
stukken van de rechtspleging immers niet dat bij het hof van beroep een verzoek
van de partijen tot verhoging of vermindering van de vergoeding aanhangig is
gemaakt. Anderzijds, geldt de eenvoudige verklaring in het arrest, volgens welke
rekening dient te worden gehouden met het bijzondere karakter van de zaak, niet
als een met bijzondere redenen omklede beslissing in de zin van artikel 1022,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de rechtsplegingsvergoedingen die R. G. en M. T. dienen te betalen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
6 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Y. Manzila Ngongo Kahum, Brussel.
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1º OPLICHTING - LISTIGE KUNSTGREPEN - BEGRIP
2º BESLAG — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN - TERUGGAVE ARTIKEL 44, STRAFWETBOEK - AARD VAN DE MAATREGEL
3º TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN - IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN TERUGGAVE - ARTIKEL 44, STRAFWETBOEK - AARD VAN DE MAATREGEL
4º BESLAG — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN - TERUGGAVE TERUGGAVE AAN DE PERSOON IN WIENS HANDEN BESLAG WERD GELEGD
5º TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN - IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN TERUGGAVE AAN DE PERSOON IN WIENS HANDEN BESLAG WERD GELEGD
1º De listige kunstgrepen die het misdrijf oplichting opleveren moeten zijn aangewend met
het doel op slinkse wijze iemands vertrouwen te winnen en kunnen bestaan uit een
aantal feiten, waarvan elk apart slechts een bestanddeel van de listige kunstgreep
uitmaakt en bijgevolg niet alle kenmerken daarvan in zich verenigt1.
2º en 3º Er is alleen sprake van teruggave in de zin van artikel 44 van het Strafwetboek als
daardoor de door de misdaad of het wanbedrijf veroorzaakte schade wordt vergoed2.
4º en 5º Wanneer de rechter geen uitspraak doet over de bestemming van een in beslag
genomen goed, behoort de beslissing dienaangaande tot de maatregelen van tenuitvoerlegging van de vonnissen en arresten, die het openbaar ministerie zelf kan en moet
gelasten met het oog op de latere teruggave van het goed door de griffier aan de
persoon in wiens handen beslag werd gelegd, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de procedure tot
teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken3.
(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0723.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 2 april 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel verwijt het arrest dat het zichzelf tegenspreekt en artikel 496
1 Cass., 20 jan. 1969, AC, 1969, p. 478; F. D'HONT, V° Escroquerie, in Qualifications et jurisprudence
pénales, 2008, p. 8; H.-D. BOSLY, "L'escroquerie" in Les infractions contre les biens, Brussel, Larcier,
2008, p. 255 e.v.; J. SPREUTELS, F. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Brussel, Bruylant, 2005, p. 283 e.v.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.579.
3 Ibid.
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Strafwetboek schendt als het dat artikel in die zin uitlegt dat het de
schuldigverklaring van de eiser grondt op het gebruik door de eiser van valse
hoedanigheden ten aanzien van de klager.
De appelrechters die de eiser als "belangrijk kunsthandelaar" omschrijven,
baseren hun overtuiging niet op het feit dat hij valse hoedanigheden heeft aangenomen, maar op de aanwending van listige kunstgrepen met het oog op een
uitwisseling van kunstwerken met de klager, en het daarbij overhandigen van een
geldbedrag.
Het onderdeel dat op een foutieve lezing van het arrest berust, mist feitelijke
grondslag.
Tweede onderdeel
De eiser wordt vervolgd wegens oplichting met betrekking tot een secretaire
en tapijten, die samen op 25.000 euro zijn geschat, in ruil voor drie beeldjes,
alsook wegens poging tot oplichting van een bedrag van 15.000 euro, het saldo
van die ruil. Hij voert aan dat het arrest, door hem schuldig te verklaren, het
begrip listige kunstgrepen miskent.
Wie, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander
toebehoort, zich roerende goederen doet afgeven of leveren, hetzij door het
aanwenden van valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige
kunstgrepen, om misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, maakt zich schuldig aan het in artikel 496 Strafwetboek omschreven
misdrijf oplichting.
De in die bepaling bedoelde listige kunstgrepen moeten zijn aangewend met
het doel op slinkse wijze iemands vertrouwen te winnen en zij kunnen bestaan
uit een aantal feiten, die elk apart slechts een bestanddeel van de listige kunstgreep uitmaken en bijgevolg niet alle kenmerken daarvan in zich verenigen .
Nadat het arrest heeft vastgesteld dat de waarde van de beeldjes bij gerechtelijk deskundigenonderzoek op maximum 5.500 euro was bepaald, terwijl zij door
de eiser op 40.000 euro waren geschat, oordeelt het dat de eiser een enscenering
heeft opgezet en geeft het nauwkeurig de volgende elementen aan als listige
kunstgrepen "bestemd om het vertrouwen van de klager te winnen om hem beter
te kunnen oplichten" :
- vier voorafgaande "eerlijke" ruilen waardoor de klager gewoon raakte aan de
ruil van voorwerpen waarvoor laatstgenoemde nog een deel in contanten diende
te betalen;
- de door de eiser gratis verstrekte adviezen voor de binnenhuisinrichting van
de klager;
- de verklaringen van de eiser betreffende zijn hoedanigheid van "top" antiquair met verschillende opslagplaatsen, een restauratiewerkplaats en een "zaak"
in Genève.
Het arrest wijst vervolgens op de bewering van de eiser volgens welke de
aangeboden beeldjes uit zijn persoonlijke verzameling afkomstig waren, dat het
om voorwerpen van aanzienlijke waarde ging waarvan hij evenwel afstand moest
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doen uit nood aan liquide middelen voor de aankoop van de inboedel van een
kasteel. Het wijst erop dat die bewering eveneens tot doel had de klager ervan te
overtuigen dat hij een heel belangrijk en heel achtenswaardig kunsthandelaar
was met een waardevolle persoonlijke collectie.
Door al die vermeldingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht dat de door de eiser gestelde daden listige kunstgrepen uitmaken, zonder
dat zij moeten vaststellen dat elk van die aldus in aanmerking genomen bestanddelen op zich reeds op kuiperijen wijst.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat de drie beeldjes die tot het plegen van het
misdrijf hebben gediend, verbeurd verklaart, niet de teruggave aan de eiser te
bevelen van de overige in beslag genomen stukken.
Er is alleen sprake van teruggave in de zin van artikel 44 Strafwetboek als
daardoor de door de misdaad of het wanbedrijf veroorzaakte schade wordt
vergoed.
Wanneer de rechter geen uitspraak doet over de bestemming van een in beslag
genomen goed, behoort de beslissing dienaangaande tot de maatregelen van
tenuitvoerlegging van de vonnissen en arresten, die het openbaar ministerie zelf
kan en moet gelasten met het oog op de latere teruggave door de griffier aan de
persoon in wiens handen beslag werd gelegd, overeenkomstig de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de
procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken.
De eiser heeft in zijn conclusie voor de appelrechters "de teruggave van alle in
beslag genomen stukken" gevorderd, zonder te preciseren om welke stukken het
ging.
Het arrest oordeelt dat, afgezien van de verbeurd verklaarde zaken, er geen
grond is om de teruggave te bevelen aan de eiser van de overige tegen hem in
beslag genomen voorwerpen en antwoordt daarmee op die vordering.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 580
2° KAMER - 6 oktober 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - AFSLUITING
VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOEZICHT OP DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - AFSLUITING VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - HOGER
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFSLUITING VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE OVERSCHRIJDING VAN
DE REDELIJKE TERMIJN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - AFSLUITING
VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - AFSLUITING VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - HOGER
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN SANCTIE
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFSLUITING VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN - SANCTIE
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - VASTSTELLING
VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN BIJ DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING PASSEND RECHTSHERSTEL - TOEPASSING
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN BIJ DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - PASSEND RECHTSHERSTEL TOEPASSING
1º, 2° en 3° Wanneer de overschrijding van de redelijke termijn in conclusie voor de raadkamer werd aangevoerd, kan de kamer van inbeschuldigingstelling die in het kader van
de regeling van de rechtspleging uitspraak doet in hoger beroep, zelf nagaan of die
termijn was overschreden en, in bevestigend geval, staat het aan haar om het door haar
passend geachte rechtsherstel ervan te regelen; wanneer een van de partijen erom
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verzoekt is de kamer van inbeschuldigingstelling zelfs verplicht dat toezicht te verrichten1.
(Artt. 6.1 en 13, EVRM; Art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)
4º, 5° en 6° Wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat de overschrijding van de
redelijke termijn het recht van verdediging op onherstelbare wijze heeft aangetast, stelt
het de niet-ontvankelijkheid van de vervolging vast; wanneer die overschrijding op
ernstige en onherstelbare wijze de bewijsvoering heeft aangetast, beveelt het de buitenvervolgingstelling2. (Art. 6.1, EVRM; Art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)
7º en 8° De loutere vaststelling dat de redelijke termijn overschreden is in de fase van de
regeling van de rechtspleging kan op zich reeds die overschrijding goedmaken; voor
zover de bodemrechter de beklaagde schuldig oordeelt, moet hij immers, met toepassing
van artikel 21ter van de Voorlopige Titel van het Wetboek van Strafvordering, rekening
houden met die overschrijding3. (Art. 6.1, EVRM; Art. 235bis, Wetboek van
Strafvordering)
(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0729.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 17 september 2010 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 6 oktober 2010 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric
Close verslag opgemaakt en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing betreffende de
overschrijding van de redelijke termijn
Middel
Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door zich voor
de vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn en voor de bestraffing van die schending van artikel 6.1 EVRM, te verlaten op de beoordeling door
het vonnisgerecht, enerzijds, zelf geen uitspraak heeft gedaan over die overschrijding en, anderzijds, de eiser niet het daadwerkelijke rechtsmiddel heeft
toegekend dat hem bij artikel 13 van dat Verdrag wordt gewaarborgd.
Wanneer, zoals te dezen, de overschrijding van de redelijke termijn in
conclusie voor de raadkamer werd aangevoerd, kan de kamer van inbeschuldigingstelling die, in het kader van de regeling van de rechtspleging, uitspraak doet
in hoger beroep, zelf nagaan of die termijn was overschreden en, in bevestigend
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.580.
2 Ibid.
3 Ibid.
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geval, staat het aan haar om het door haar passend geachte rechtsherstel ervan te
regelen. Dat toezicht en de eventuele sanctie die ermee samengaat zijn zelfs
verplicht wanneer, zoals in onderhavig geval, een van de partijen erom verzoekt.
Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat de overschrijding van de voormelde termijn de niet-ontvankelijkheid of het verval van de
vervolging met zich meebrengt. Het onderzoeksgerecht kan een dergelijke overschrijding en de gevolgen ervan alleen in aanmerking nemen bij de beoordeling
van de bewijsvoering en bij de beoordeling van de eerbiediging van het recht van
verdediging, vermits dat onmogelijk is bij de vaststelling van de straf. Daaruit
volgt dat het onderzoeksgerecht de niet-ontvankelijkheid van de vervolging vaststelt indien de voormelde overschrijding het recht van verdediging op onherstelbare wijze heeft aangetast en de buitenvervolgingstelling beveelt indien zij de
bewijsvoering op ernstige en onherstelbare wijze heeft aangetast.
De simpele vaststelling dat de redelijke termijn overschreden is in de fase van
de regeling van de rechtspleging kan echter op zich reeds die overschrijding
goedmaken. Voor zover de bodemrechter de beklaagde schuldig oordeelt, moet
hij immers, met toepassing van artikel 21ter Voorlopige Titel van het Wetboek
van Strafvordering, rekening houden met die overschrijding.
Door in feite te onderzoeken of de chronologie van het gerechtelijk onderzoek
de bewijsvoering of het eerlijke karakter van de rechtspleging op ernstige en
onherstelbare wijze in het gedrang heeft gebracht, geeft het arrest impliciet maar
zeker toe dat de redelijke termijn is overschreden en verantwoordt het bijgevolg
naar recht zijn beslissing om de zaak naar de bodemrechter te verwijzen die zich,
als het geval zich voordoet, tot een schuldigverklaring dient te beperken ofwel
een straf dient uit te spreken die lager is dan de bij wet bepaalde minimumstraf.
Het middel kan niet worden aangenomen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het door de
eiser ingestelde hoger beroep tegen de vaststelling van het bestaan van
voldoende aanwijzingen van schuld, niet ontvankelijk verklaart
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep
tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking
hoger beroep heeft kunnen instellen.
Zoals het arrest vermeldt, behoort het voorwerp van het hoger beroep niet tot
de gevallen waarin de wet dat rechtsmiddel tegen de beschikking tot verwijzing
aan de inverdenkinggestelde toekent.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. K. Claes, Brussel en G. Warson, Brussel.

Nr. 581
2° KAMER - 6 oktober 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJNEN
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - DATUM
VAN INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEEN KENNISGEVING AAN DE EISER VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN DE EISER
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJNEN - TERMIJN VAN TWEE MAANDEN TE
REKENEN VAN DE DAG WAAROP DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL WERD INGESCHREVEN - DATUM VAN
INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEEN KENNISGEVING AAN DE EISER VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN DE EISER
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT TOEZICHT OP DE AANWENDING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ARREST DAT HET VERZOEK NIETONTVANKELIJK VERKLAART - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT
TOEZICHT OP DE AANWENDING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN TIJDENS HET

- ARREST DAT HET VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
GERECHTELIJK ONDERZOEK

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT TOEZICHT OP DE AANWENDING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ARREST DAT HET VERZOEK NIETONTVANKELIJK VERKLAART - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ARTIKEL
235BIS, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - TOEPASSINGSGEBIED - GRIEF DIE IN DE LOOP VAN
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK KRITIEK UITOEFENT OP HET GEBRUIK VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ARTIKEL
235BIS, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - TOEPASSINGSGEBIED - GRIEF DIE IN DE LOOP VAN
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK KRITIEK UITOEFENT OP HET GEBRUIK VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN

1º Een cassatiememorie is alleen ontvankelijk wanneer zij ten minste acht dagen vóór de
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rechtszitting en ten laatste twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de
algemene rol is ingeschreven, ter griffie werd ingediend1. (Art. 420bis, Wetboek van
Strafvordering)
2º en 3° Geen enkele wettelijke bepaling legt de verplichting op om de eiser kennis te
geven van de datum van de inschrijving van de zaak op de algemene rol, vermits die
weet dat hij te rekenen van de verklaring van cassatieberoep, over een termijn van vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met zijn middelen neer te leggen en dat de
zaak, na overzending van het dossier aan de griffie van het Hof, zal worden
ingeschreven op de algemene rol, waardoor een bijkomende termijn van twee maanden
ingaat om er een memorie neer te leggen; ofschoon het aan de eiser staat om
inlichtingen in te winnen betreffende het aanvangstijdstip van die tweede termijn, is het
gebruikelijk dat de griffie die informatie, telkens daarom schriftelijk wordt verzocht, per
gewone post aan de eiser of zijn raadsman verstrekt 2. (Art. 420bis, Wetboek van
Strafvordering)
4º, 5° en 6° Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het verzoek tot
toezicht op de wettigheid van de bijzondere opsporingsmethoden, dat vóór de
beëindiging van het gerechtelijk onderzoek door een partij is ingediend, niet ontvankelijk
verklaart, kan geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld3. (Artt. 235quater en
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)
7º en 8° De grief die in de loop van het gerechtelijk onderzoek kritiek uitoefent op het
gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden, valt niet onder de gevallen die in artikel
235bis van het Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld.
(B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0831.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 maart 2010.
De eisers hebben op 29 september 2010 een memorie ingediend ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De ontvankelijkheid van de memorie van de eisers
Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering is een cassatiememorie
alleen ontvankelijk wanneer zij ten minste acht dagen vóór de rechtszitting en
ten laatste twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is
ingeschreven, ter griffie werd ingediend.
De eisers oordelen dat hun memorie, die op 29 september 2010 op de griffie
van het Hof is ingekomen, terwijl de zaak op 11 mei 2010 op de rol was ingeschreven, ontvankelijk is op grond dat zij op 20 september bericht hebben
1 Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, AC, 2004, nr. 612.
2 Ibid.
3 Cass., 19 mei 2010, AR P.10.0750.F, AC, 2010, nr..350, met concl. O.M. in Pas.
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gekregen van de inschrijving op de rol en van de dagbepaling van de zaak op de
rechtszitting van 6 oktober 2010.
Om het indienen van de memorie buiten de in het eerste lid van artikel 420bis
bepaalde termijn van acht dagen te verantwoorden, wordt geen overmacht aangevoerd.
Wat de termijn betreft die in het tweede lid van dat artikel is bepaald, legt geen
enkele wettelijke bepaling de verplichting op om de eiser kennis te geven van de
datum van de inschrijving van de zaak op de algemene rol. De eiser weet immers
dat hij te rekenen van de verklaring van cassatieberoep, over een termijn van
vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met zijn middelen neer te leggen
en dat de zaak, na overzending van het dossier aan de griffie van het Hof, zal
worden ingeschreven op de algemene rol, waardoor een bijkomende termijn van
twee maanden ingaat om er een memorie neer te leggen. Ofschoon het aan de
voormelde eiser staat om inlichtingen in te winnen betreffende het aanvangstijdstip van die tweede termijn, is het gebruikelijk dat de griffie, telkens wanneer
schriftelijk om die informatie wordt verzocht, haar schriftelijk aan de eiser of
zijn raadsman verstrekt.
Aangezien de eisers zich niet te gelegener tijd hebben geïnformeerd, kunnen
zij niet aanvoeren dat zij laattijdig in kennis waren gesteld van de dag waarop de
termijn is beginnen lopen waarbinnen zij hun memorie, op straffe van nietontvankelijkheid, dienden neer te leggen.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie, die laattijdig is ingediend.
B. De cassatieberoepen
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die het door
de eisers ingediende verzoek tot toezicht op de wettigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden, niet ontvankelijk verklaart
Het arrest verklaart het verzoek dat vóór de beëindiging van het gerechtelijk
onderzoek is ingediend niet ontvankelijk.
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, voorziet niet in een
onmiddellijk cassatieberoep tegen een dergelijke beslissing.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die het hoger
beroep van de eisers tegen de beschikking van de onderzoeksrechter tot weigering om het bewarend beslag op onroerend goed op te heffen, niet gegrond
verklaart
Door in de loop van het gerechtelijk onderzoek kritiek uit te oefenen op het
gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden, voert degene die beweert benadeeld te zijn door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen,
voortijdig een grief aan die niet valt onder de gevallen die in artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering zijn bepaald.
De bestreden beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, tweede
lid, van hetzelfde wetboek en houdt geen verband met de gevallen die in het
tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
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De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
6 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Motte de Raedt, Brussel, C. Dascotte, Brussel en X. Magnée, Brussel.

Nr. 582
2° KAMER - 6 oktober 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - MINDERJARIGE
INVERDENKINGGESTELDE - JEUGDRECHTER GEEFT DE ZAAK UIT HANDEN - PLAATS VAN
TENUITVOERLEGGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - GESLOTEN FEDERAAL CENTRUM VOOR
MINDERJARIGEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT MINDERJARIGE INVERDENKINGGESTELDE - JEUGDRECHTER GEEFT DE ZAAK UIT HANDEN - PLAATS
VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - GESLOTEN FEDERAAL CENTRUM VOOR
MINDERJARIGEN

3º MINDERJARIGHEID - MINDERJARIGE INVERDENKINGGESTELDE - JEUGDRECHTER GEEFT DE
ZAAK UIT HANDEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - PLAATS VAN
TENUITVOERLEGGING - GESLOTEN FEDERAAL CENTRUM VOOR MINDERJARIGEN
1º, 2° en 3° De onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding uitvaardigt of het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van
een minderjarige inverdenkinggestelde nadat de jeugdrechter de zaak uit handen heeft
gegeven, moet de tenuitvoerlegging van dit bevel tot aanhouding of van de voorlopige
hechtenis bevelen in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen, zoals bedoeld in
artikel 606 van het Wetboek van Strafvordering1.
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1537.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 4 oktober 2010 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 6 oktober 2010 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric
Close verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconclu1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.582.
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deerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
De onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding uitvaardigt of het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis
van een minderjarige inverdenkinggestelde nadat de jeugdrechter de zaak uit
handen heeft gegeven, moet de tenuitvoerlegging van dit bevel tot aanhouding of
van de voorlopige hechtenis bevelen in een gesloten federaal centrum voor
minderjarigen, zoals bedoeld in artikel 606 Wetboek van Strafvordering.
Noch de onderzoeksrechter, noch de onderzoeksgerechten, hebben te dezen
bevolen dat die bepaling zou worden nageleefd.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
6 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Dereau, Brussel en A. Château, Brussel.

Nr. 583
1° KAMER - 7 oktober 2010

1º AUTEURSRECHT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT HET
AUTEURSRECHT - VORDERING TOT STAKING - CONTRACTUELE FOUT - STAKINGSRECHTER BEVOEGDHEID – VOORWAARDE.
2º AUTEURSRECHT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT HET
AUTEURSRECHT - VORDERING TOT STAKING - INBREUK OP HET AUTEURSRECHT OF OP DE NABURIGE
RECHTEN - STAKINGSRECHTER - BEVOEGDHEID – VOORWAARDE.
3º AUTEURSRECHT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT HET
AUTEURSRECHT - VORDERING TOT STAKING - DAAD VAN NAMAKING – BEGRIP.
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4º AUTEURSRECHT - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT HET
AUTEURSRECHT - VORDERING TOT STAKING - CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN - DAAD VAN
NAMAKING - STAKINGSRECHTER – BEVOEGDHEID.
5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT HET AUTEURSRECHT - VORDERING TOT STAKING CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN - DAAD VAN NAMAKING - STAKINGSRECHTER - BEVOEGDHEID
1º Een op artikel 87, §1, van de wet Auteurswet 1994 gegronde vordering tot staking kan
worden ingesteld tegen degene die een contractuele fout begaat, indien die tekortkoming
op zich bestaat in een inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten 1. (Art. 87,
§1, Auteurswet 1994)
2º De stakingsrechter kan het bestaan vaststellen van een inbreuk op het auteursrecht of
op de naburige rechten en de staking daarvan bevelen indien de exploitant de
verplichtingen niet nakomt die de houder heeft opgelegd in ruil voor zijn toestemming 2 .
(Art. 87, §1, Auteurswet 1994)
3º Degene die de grenzen overschrijdt van de door de houder van het auteursrecht of van
de naburige rechten toegekende exploitatietoestemming maakt zich schuldig aan
namaking, los van enige contractuele fout3. (Art. 87, §1, Auteurswet 1994)
4º en 5° De rechter die met toepassing van artikel 87, §1, van de Auteurswet 1994 over de
staking uitspraak doet, is niet bevoegd om de staking te bevelen van contractuele tekortkomingen die geen inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten uitmaken; hij
kan evenwel de inhoud en de draagwijdte van een overeenkomst onderzoeken om na te
gaan of de als namaking aangemerkte daad al dan niet geoorloofd is4. (Art. 87, §1,
Auteurswet 1994)
(BELGIUM TELEVISION nv T. BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS cvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0391.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 4 maart en 18 juni 2009
gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en
de naburige rechten, het eerste zoals het werd gewijzigd bij de wet van 22 mei 2005, en
het tweede, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 mei
2007 en, bovendien, zoals het van toepassing is sinds de wijziging ervan bij de wet van 10
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.583.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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mei 2007;
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis van 10 juli 2008 in zoverre
het uitspraak doet over de eerste door de verweerster aangevoerde inbreuk op het auteursrecht, en het uitspraak doet over de kosten, inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Het is voor de stakingsrechter niet verboden een aangeklaagde handeling te bestraffen,
wanneer zij, al is zij strijdig met een overeenkomst, ook, los van die overeenkomst, in
strijd is met de wet. Op het vlak van het auteursrecht veroordeelt de wet de handelingen
die niet uitdrukkelijk door de houder van het recht zijn toegestaan. De miskenning van
alle contractuele bedingen die de draagwijdte en de voorwaarden van de toestemming
bepalen (exploitatiewijze, duur, gebied, betaling als voorwaarde voor de toestemming) is,
per definitie, een schending van de wet. Met andere woorden, degene die de grenzen overschrijdt van de door de houder van het auteursrecht of van de naburige rechten toegekende
exploitatietoestemming maakt zich schuldig aan namaking, los van enige contractuele
fout. Dat is echter niet het geval wanneer de betwiste handeling enkel indruist tegen een
contractueel beding maar geenszins de door de houder gegeven toestemming in het
gedrang brengt. In dat geval gaat het louter om een contractuele miskenning en is de
rechtsvordering tot staking daarop niet van toepassing (B. Michaux, noot onder Voorz.
Burg. Brussel, 27 augustus 1996, A.M., 1998, pp. 74-75).
a) De gewaarborgde minima
(De eiseres) heeft beslist de betaling van de gewaarborgde minima op te schorten
wegens het geschil tussen de partijen over de berekeningsgrondslag van het auteursrecht
en omdat zij geen antwoord kreeg op de vragen die zij in haar brief van 14 juni 2006
stelde m.b.t. de naleving van het recht van mededinging.
De exceptie van wanuitvoering is een louter tijdelijk verweermiddel dat aan een partij
de mogelijkheid biedt de uitvoering van haar verbintenis op te schorten en aldus haar
eigen verbintenissen uit te stellen zolang haar medecontractant de zijne niet heeft uitgevoerd (Cass., 14 maart 1991, AC, 1990-91, nr. 367; Cass., 7 februari 1979, AC 1978-79,
661).
Zij moet te goeder trouw worden ingeroepen en mag geen rechtmisbruik opleveren; er
is slechts sprake van rechtsmisbruik wanneer het recht waarop een partij zich beroept
zonder redelijk en voldoende belang wordt uitgeoefend, inzonderheid wanneer het berokkende nadeel buiten verhouding is tot het door de houder van het recht beoogde of
verkregen voordeel (Cass., 30 januari 1992, AC, nr. 283).
Welnu, in dit geval was de controverse omtrent de naleving van het recht van mededinging al ontstaan vooraleer de overeenkomst van 25 oktober 2005 werd gesloten en zij
werd ten nadele van (de eiseres) beslecht, zowel door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel als door die van de rechtbank van koophandel te Brussel, althans
gedeeltelijk.
De overeenkomst werd getekend onder voorbehoud van de beroepen die nog voor het
hof (van beroep) hangende waren. Veeleer dan de uitspraak van het hof af te wachten over
de door (de eiseres) opgeworpen excepties, heeft zij het evenwicht dat door onderhandeling werd bereikt op de helling gezet en zichzelf recht gedaan door de betaling op te
schorten van de gewaarborgde minima die zij in de overeenkomst had aanvaard en
waarvan niet bewezen was dat ze onwettig waren.
(De eiseres) heeft dus de exceptie van wanuitvoering niet te goeder trouw ingeroepen.
Het geschil betreffende de berekeningsgrondslag van de vergoeding, voor het deel dat
de gewaarborgde minima overschrijdt, heeft overigens niets te maken met die minima en
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kan geen exceptie van wanuitvoering rechtvaardigen.
Daaruit volgt dat (de eiseres), door de gewaarborgde minima niet te betalen, zichzelf in
een toestand heeft geplaatst waarin zij de werken uit de catalogus van de (verweerster)
zonder toestemming uitzond, aangezien de betaling van die minima een van de basisvoorwaarden was van die toestemming, althans voorlopig.
De (verweerster) diende om de namaking vast te stellen dan ook niet vooraf de ontbinding na te streven van de overeenkomst.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel was dus wel degelijk
bevoegd om een bevel tot staking uit te spreken en het hoger beroep is, op dat punt, niet
gegrond".
Bijgevolg verklaart het tweede bestreden arrest de hogere beroepen van de eiseres nietgegrond.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten luidde, vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 mei 2007 als volgt: "Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, stelt de voorzitter van deze
rechtbank het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en
beveelt dat daaraan een einde wordt gemaakt. De vordering wordt ingesteld en behandeld
zoals in kort geding".
Artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten luidt, sinds de wijzing ervan bij de wet van 10 mei 2007, als volgt: "In aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, stellen de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de rechtbank van koophandel, het bestaan vast van elke inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en
bevelen ze de staking ervan. (...) De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort
geding".
Het eerste bestreden arrest stelt vast dat de eiseres en de verweerster op 1 augustus
2005 een algemeen toestemmingscontract hebben gesloten, dat is een wederzijdse overeenkomst waarbij de eerstgenoemde het repertorium van de tweede mag gebruiken mits
de eiseres een proportionele vergoeding betaalt, zijnde 2,80 pct. van de netto-inkomsten
van de eiseres, en, ook een gewaarborgde minimale forfaitaire vergoeding per kabelabonnee en per jaar.
De verweerster heeft bij twee dagvaardingen d.d. 1 september 2006 en 23 november
2007 de eiseres gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, rechtsprekende als stakingsrechter op grond van artikel 87 van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het eerste bestreden arrest stelt
vast dat de verweerster, in die twee dagvaardingen, staande hield dat de eiseres vier
inbreuken op het auteursrecht pleegde door de bedongen vergoedingen, namelijk de
gewaarborgde minima en de proportionele vergoedingen, niet te betalen, en door bovendien de verweerster niet de mogelijkheid te bieden het bedrag van laatstgenoemde vergoeding te bepalen. De verweerster voerde aldus aan dat de eiseres artikel 1 van de wet
betreffende het auteursrecht had geschonden en vroeg de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel de staking van die gedragingen te bevelen.
Bij het beroepen vonnis van 10 juli 2008 heeft de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel met name beslist dat de eerste aangevoerde inbreuk wel degelijk
een schending opleverde van artikel 1, §1, van de door de verweerster aangevoerde wet
betreffende het auteursrecht, en de staking ervan bevolen, op grond dat de eiseres artikel
1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht schond door vanaf 1
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oktober 2006 beschermde werken uit het repertorium van de verweerster aan het publiek
mee te delen zonder te voldoen aan de bedongen financiële voorwaarde, namelijk de betaling van de gewaarborgde minima.
De eiseres vorderde in haar gezamenlijke en samenvattende appelconclusies de hervorming van die veroordeling, op grond dat de verweerster, in die rechtsvordering die zij bij
de dagvaardingen van 1 september 2006 en 23 november 2007 voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel had gebracht, aanvoerde dat de clausules betreffende de betaling van de gewaarborgde minima en van de forfaitaire vergoeding niet in
acht waren genomen. Aldus wees de eiseres erop dat de verweerster bijgevolg op grond
van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht geen vordering tot staking kon
instellen tegen de aldus aangevoerde wanuitvoering van de overeenkomst door de eiseres,
die deze inbreuk trouwens beschouwde als een gewettigde toepassing van de exceptio non
adimpleti contractus. De eiseres hield aldus staande dat de verweerster enkel voor de
burgerlijke rechtbank kon optreden op grond van de contractuele aansprakelijkheid.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is ingevolge de twee opeenvolgende
versies van artikel 87, §1, van de wet betreffende het auteursrecht inderdaad enkel
bevoegd om de staking te bevelen van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig
recht. Hij is niet bevoegd om kennis te nemen van de aangevoerde niet-uitvoering of
wanuitvoering van een overeenkomst betreffende het auteursrecht of naburige rechten, om
de inhoud en de draagwijdte van een dergelijke overeenkomst uit te leggen en om de
miskenning ervan te bestraffen. Een vordering tot staking op grond van artikel 87 van de
wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is dus niet-ontvankelijk wanneer
een overeenkomst betreffende het auteursrecht werd gesloten tussen de houder van dat
recht en de persoon aan wie een inbreuk wordt ten laste gelegd op het auteursrecht waarop
die overeenkomst betrekking heeft.
Wanneer partijen gebonden zijn door een overeenkomst betreffende het gebruik door
de ene van werken die beschermd zijn door het auteursrecht waarvan de andere de houder
is, kan enkel een rechtsvordering tot contractuele aansprakelijkheid worden overwogen
wanneer een van die partijen klaagt over de wanuitvoering van hun overeenkomst.
Bijgevolg kon de verweerster die, bij haar dagvaardingen van 1 september 2006 en 23
november 2007 erover klaagde dat de eiseres de bedongen gewaarborgde minima en de
forfaitaire vergoeding niet betaalde en dat zij de berekening van die forfaitaire vergoeding
belette, geen vordering tot staking instellen voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
op grond van artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en
de naburige rechten, maar moest zij wel haar vordering voor de burgerlijke rechter
instellen op grond van de contractuele aansprakelijkheid.
Het eerste bestreden arrest beslist echter dat de verweerster haar vordering voor de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kon instellen op grond van voornoemd artikel 87, dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wel degelijk
bevoegd was om van die vordering kennis te nemen, en bevestigt het beroepen vonnis van
10 juli 2008 dat de staking beveelt van de eerste aangevoerde inbreuk op artikel 1 van de
wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, namelijk dat de eiseres de gewaarborgde minima sinds 1 oktober 2006 niet betaalt.
Het eerste bestreden arrest beslist dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel, en dus ook het appelgerecht, op grond van artikel 87 van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht bevoegd waren om kennis te nemen van verweersters
rechtsvordering waarin zij de inbreuk van de eiseres op het auteursrecht aanvoerde op
grond dat laatstgenoemde de bedongen gewaarborgde minima niet betaalde, ook al waren
de eiseres en de verweerster gebonden door een overeenkomst en behoorde de wanuitvoering ervan dus tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter op grond van de contractuele
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aansprakelijkheid, en niet tot die van de stakingsrechter op grond van artikel 87, in de
twee opeenvolgende versies ervan, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en schendt het aldus die bepaling door ze ten onrechte toe te
passen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten heeft "alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst (...) het
recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren".
Het eerste bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis van 10 juli 2008 in zoverre dit
de eerste door de verweerster aangevoerde schending van artikel 1, §1, van de wet van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht heeft vastgesteld en de staking ervan bevolen op
grond dat de eiseres de bedongen gewaarborgde minima sinds 1 oktober 2006 niet
betaalde.
In de overeenkomst van 1 augustus 2005 hadden de eiseres et de verweerster bedongen
dat de verweerster aan de eiseres toestemming gaf om het door haar beheerde repertorium
van muziekwerken te gebruiken (artikel 1 van die overeenkomst) in ruil voor de betaling
van een vergoeding door de eiseres (artikel 4 van die overeenkomst).
Het beroepen vonnis van 10 juli 2008 en het eerste bestreden arrest stellen vast dat de
eiseres de betaling van de bedongen gewaarborgde minima op 1 oktober 2006 heeft stopgezet en leiden daaruit af dat artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht geschonden is op grond dat de toestemming tot gebruik niet langer bestond
en dat de eiseres, door toch nog de beschermde werken uit het repertorium van de
verweerster te gebruiken, het auteursrecht miskende.
Weliswaar kan de niet-betaling door de eiseres van de gewaarborgde minima een
miskenning opleveren van haar contractuele verplichtingen en haar contractuele aansprakelijkheid in het gedrang brengen, maar uit die niet-betaling kan niet worden afgeleid dat
de overeenkomst van 1 augustus 2005 ontbonden zou zijn, aangezien geen enkele
beslissing tot gerechtelijke ontbinding werd uitgesproken. Bovendien blijkt uit de
bestreden arresten niet dat de verweerster een exceptie van wanuitvoering zou hebben
opgeworpen wegens het feit dat de eiseres de bedongen vergoedingen niet betaalde.
Bijgevolg bleef de toestemming van de verweerster aan de eiseres m.b.t. het gebruik van
haar repertorium bestaan, ook al kwam de eiseres de uitvoering van haar contractuele
verplichtingen niet langer na, omdat de verweerster haar eigen contractuele verplichtingen
niet nakwam.
Het eerste bestreden arrest stelt vast dat de eiseres een inbreuk op het auteursrecht
pleegde (artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994) omdat, door de bedongen gewaarborgde minima niet langer te betalen, de bedongen toestemming tot gebruik van het repertorium niet langer kon bestaan, terwijl de overeenkomst van 1 augustus 2005, waarin was
bedongen dat de verweerster die toestemming gaf en de eiseres vergoedingen betaalde,
niet was ontbonden en de wanuitvoering door de eiseres van haar contractuele verbintenissen niet het einde van die overeenkomst en van de contractuele verplichtingen tot
gevolg kon hebben, en uit de bestreden arresten niet blijkt dat de verweerster de exceptio
non adimpleti contractus zou hebben toegepast. Bijgevolg schendt het eerste bestreden
arrest artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door vast te stellen dat de eiseres dat artikel geschonden heeft ofschoon zij de
noodzakelijke toestemming tot gebruik had en schendt het bovendien artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek door te beslissen dat de eiseres niet over de noodzakelijke toestemming besliste om de werken uit het repertorium van de verweerster te gebruiken. Het
miskent ten slotte de bewijskracht van die overeenkomst, door er, tot staving van zijn
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beslissing, een betekenis aan toe te kennen die onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan, daar het een vermelding of een bewering die erin vervat is ontkent (artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde onderdeel
Het eerste bestreden arrest doet met name in hoger beroep uitspraak over het vonnis
van 10 juli 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat uitspraak deed op
grond van artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, en, in hoger beroep op diens
beslissing, het hof van beroep, rechtsprekende op grond van artikel 87, §1, van de wet van
30 juni 1994, kunnen desgevallend enkel elke inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten vaststellen en de staking ervan bevelen. De stakingsrechter is niet bevoegd
om de inhoud of de draagwijdte van de overeenkomsten te beoordelen.
Bijgevolg vermocht het eerste bestreden arrest, dat in hoger beroep uitspraak deed over
de beroepen beslissing van 10 juli 2008, niet de inhoud en de draagwijdte van de overeenkomst van 1 augustus 2005 te beoordelen om te beslissen dat de eiseres "de exceptie van
wanuitvoering niet te goeder trouw aangevoerd" had. Zodoende overschrijdt het eerste
bestreden arrest de bevoegdheid van de stakingsrechter en schendt het aldus artikel 87, §1,
in de twee opeenvolgende versies ervan, van de in het middel aangewezen wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door het ten onrechte toe te
passen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
Een op artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten gegronde vordering tot staking kan worden ingesteld
tegen degene die een contractuele fout begaat, indien die tekortkoming op zich
bestaat in een inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten.
Het onderdeel dat volledig ervan uitgaat dat een op dat artikel gegronde vordering tot staking nooit ontvankelijk is wanneer een overeenkomst betreffende het
auteursrecht gesloten is tussen de houder van het auteursrecht en de persoon die
ervan beschuldigd wordt dat recht te hebben geschonden, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Degene die de grenzen overschrijdt van de door de houder van het auteursrecht
of van de naburige rechten toegekende exploitatievergunning maakt zich
schuldig aan namaking, los van enige contractuele fout.
De stakingsrechter kan bijgevolg het bestaan vaststellen van een inbreuk op
het auteursrecht of op de naburige rechten en de staking daarvan bevelen indien
de exploitant de verplichtingen niet nakomt die de houder heeft opgelegd in ruil
voor zijn toestemming.
Het bestreden arrest van 4 maart 2009 stelt vast dat de eiseres de door de overeenkomst van 1 augustus 2005 gewaarborgde minima niet heeft betaald. Het
oordeelt dat de eiseres zonder toestemming werken van de catalogus van de
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verweerster uitzond, aangezien de betaling van die gewaarborgde minima een
van de essentiële voorwaarden van haar toestemming was, althans voorlopig.
Aldus legt het de overeenkomst van 1 augustus 2005 niet uit op een wijze de
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg niet de
bewijskracht ervan.
Het heeft uit die vermeldingen, zonder enige van de in het middel aangewezen
bepalingen te schenden, kunnen afleiden dat de eiseres een inbreuk heeft
gepleegd op het auteursrecht van de verweerster ook al was de overeenkomst
tussen de partijen niet ontbonden en had de verweerster de exceptie van wanuitvoering niet aangevoerd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De rechter die met toepassing van artikel 87, §1, van de wet van 30 juni 1994
over de staking uitspraak doet, is niet bevoegd om de staking te bevelen van
contractuele tekortkomingen die geen inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten uitmaken.
Hij kan evenwel de inhoud en de draagwijdte van een overeenkomst onderzoeken om na te gaan of de als namaking aangemerkte daad al dan niet geoorloofd is.
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr.Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 584
1° KAMER - 7 oktober 2010

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - BEGRIP
Het geschil is enkel onsplitsbaar, in de zin van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek,
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe
het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn1. (Art. 31, Gerechtelijk Wetboek)
(S. T. D.C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0622.F)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.584.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 juni 2009 in hoger beroep
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de hogere beroepen van de eiseres niet-ontvankelijk en
veroordeelt haar in de kosten en in de kosten van het geding in hoger beroep, om de
onderstaande redenen:
"Vast staat dat (de eiseres) bij haar akte van hoger beroep van 17 juni 2002 (de
verweerder sub 13) niet in de procedure heeft betrokken, die in de zaak voor de eerste
rechter als partij optrad, zowel in eigen naam als in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van (de verweerster sub 14).
Het wordt niet betwist dat het beroepen vonnis op 24 mei 2002 door (de eerste twee
verweersters) betekend werd aan (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij) en aan (de eiseres).
In het vonnis (...) van 17 april 2008 werd reeds gezegd dat die betekening rechtsgeldig
was en dat zij de appeltermijn heeft doen ingaan.
Met toepassing van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek diende (de eiseres) het
hoger beroep te richten tegen alle partijen wier belang tegen het hare ingaat, wat zij niet
heeft gedaan in haar appelverzoekschrift van 17 juni 2002.
Haar hoger beroep kan dus niet worden toegelaten: het geschil is immers onsplitsbaar
aangezien het gaat om een geschil tussen de vermeende pachter en (de) eigenaar, alsook
tussen eerstgenoemde en de vroegere eigenaars van de percelen waarop die pacht betrekking zou hebben en aangezien het precies gaat over de vraag of die pacht al dan niet
bestaat, en over de gevolgen daarvan, namelijk of het gebruik van die gronden gewettigd
was dan wel of het zonder titel of recht gebeurde.
In het geval van onderscheiden beslissingen zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging
ervan immers materieel onmogelijk zijn.
Daaruit volgt dat het bij verzoekschrift van 17 juni 2002 ingestelde hoger beroep niet
ontvankelijk is.
Het hoger beroep dat is ingesteld bij het verzoekschrift dat op 19 oktober 2004 door (de
eiseres) is neergelegd en voor gezien is getekend en uitsluitend tegen (de verweerder sub
13) is gericht, is laattijdig aangezien het beroepen vonnis op 24 mei 2002 (aan de eiseres)
werd betekend.
Dienaangaande maakt het niets uit dat het beroepen vonnis niet werd betekend op initiatief van de litisconsorten N. en J.".
Grieven
Onsplitsbaarheid in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens
hetwelk "het geschil (...) enkel onsplitsbaar (is), in de zin van de artikelen 753, 1053, 1084
en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen
waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn", is voor strikte uitlegging
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vatbaar en vereist dat er een volstrekte materiële onmogelijkheid bestaat om de uiteenlopende beslissingen gezamenlijk ten uitvoer te leggen ten aanzien van alle partijen.
Het is niet voldoende dat de uiteenlopende beslissingen aanleiding geven tot incompatibele oplossingen en dat die toestand ongezond, oneerlijk is en dat de ene elk praktisch
gevolg ontneemt voor de andere partij of partijen aan wie het ten goede komt.
Het is vereist dat de gelijktijdige tenuitvoerlegging van de uiteenlopende beslissingen
radicaal en definitief onmogelijk is. Als één ervan ten uitvoer kan worden gelegd zonder
de tenuitvoerlegging van de andere volstrekt te beletten, kan er geen onsplitsbaarheid zijn
in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek.
En, enkel in dat geval, waarvan de uitzonderlijke aard door de stellers van het Gerechtelijk Wetboek werd gewild, (...) zal toepassing worden gemaakt van artikel 1053 van het
Gerechtelijk Wetboek - dat luidt als volgt: "Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet
hoger beroep gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de
eiser in hoger beroep. Deze moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in
beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger
beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken. Bij nietinachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt het hoger beroep niet toegelaten"
- en zal bij ontstentenis van hoger beroep tegen alle partijen die tegen de appellant
conclusie hebben neergelegd, binnen een maand na de betekening van het beroepen
vonnis, ongeacht de partij die het initiatief tot die betekening heeft genomen, het beroep
niet-ontvankelijk verklaard kunnen worden.
Het geschil dat (de) eerste twee verweersters en de eiseres en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij met elkaar hadden over de rechtsvordering tot uitzetting
wegens gebruik zonder titel of recht van de litigieuze percelen en tot betaling van schadevergoeding wegens genotsderving, was niet alleen niet onsplitsbaar in de zin van de in het
middel aangewezen bepalingen ten opzichte van het geschil in het kader waarvan de
eiseres de erkenning van het bestaan van een pacht in haar voordeel vorderde en tevens de
veroordeling vorderde van de verweerders sub 5 tot 16 om haar schadevergoeding te
betalen, daar de materiële tenuitvoerlegging van de uiteenlopende beslissingen die
gewezen zijn in het kader van die twee zaken niet op volstrekte wijze materieel onmogelijk was gemaakt, maar tevens was het geschil over de rechtsvordering die de eiseres
tegen de verweerders had ingesteld, zelf niet onsplitsbaar daar de uitgesproken uiteenlopende beslissingen, waarvan de ene het bestaan van een pacht erkenden en sommige
verweerders tot schadevergoeding veroordeelden en waarvan de andere deze vorderingen
niet inwilligden, met name omdat er geen hoger beroep was ingesteld tegen een of
verscheidenen van hen, en, bijgevolg omdat het beroepen vonnis dat de rechtsvorderingen
van de eiseres niet had toegewezen, gehandhaafd blijft, materieel gelijktijdig ten uitvoer
zouden kunnen worden gelegd, aangezien de tenuitvoerlegging om geen enkele reden
volstrekt materieel onmogelijk was.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat, omdat het hoger beroep van de eiseres niet
binnen een maand na de op initiatief van de eerste twee verweersters gedane betekening
van het beroepen vonnis was ingesteld tegen de verweerder sub 13, de beroepen nietontvankelijk verklaart tegen het beroepen vonnis dat zowel uitspraak doet over de
oorspronkelijke rechtsvordering van de eerste verweersters tegen de eiseres en de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, als over de rechtsvordering van de
eiseres (tegen) alle verweerders samen teneinde te doen erkennen dat er in haar voordeel
een pacht bestaat en teneinde de verweerders J.-N. te doen veroordelen om haar schadevergoeding te betalen, niet naar recht verantwoord is en dit vonnis het wettelijk begrip
onsplitsbaarheid in de zin van de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek
miskent.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Volgens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar, in de zin van artikel 1053 van dat wetboek, wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding
geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de litisconsorten J. en N. bij notariële akte van 6 december 1995 het vastgoedcomplex Château de l'Escaille en zijn aanhorigheden, waaronder landbouwpercelen, verkocht hebben aan de eerste verweerster, wat de blote eigendom
betreft, en aan de tweede verweerster, wat het vruchtgebruik betreft, en de echtgenoten B.-D.C. bij een voorafgaande notariële akte van dezelfde dag verklaard
hebben afstand te doen van de pacht waarvan zij houder waren op de verkochte
goederen;
- de eerste twee verweersters de eiseres en haar echtgenoot, de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, op 19 juli 1996 hebben gedagvaard
voor de vrederechter te Seneffe teneinde hen te doen uitzetten uit de litigieuze
landbouwpercelen die zij volgens hen zonder titel of recht gebruikten;
- de eiseres in november 1997 de litisconsorten J. en N., enerzijds, en de eerste
twee verweersters, anderzijds, heeft gedagvaard voor dezelfde vrederechter
teneinde hem naar recht te doen zeggen dat zij een pachtrecht bezat op de litigieuze landbouwpercelen, welke pacht aan haar en aan haar echtgenoot was overgedragen door de echtgenoten B.-D.C. luidens een overdrachtsovereenkomst van
3 juli 1976, die was goedgekeurd door de rechtsvoorgangers van de litisconsorten J. en N.; de rechtsvordering tegen de litisconsorten J. en N. strekte enkel
tot betaling van schadevergoeding;
- de eerste rechter bij het beroepen vonnis van 29 maart 2002 de zaken
gevoegd heeft, voor recht heeft gezegd dat de eiseres, en voor zoveel als nodig
haar echtgenoot, de litigieuze percelen zonder titel of recht gebruiken, hen
veroordeeld heeft om het goed vrij te geven en de vordering van de eiseres tegen
litisconsorten J. en N. ontvankelijk maar niet-gegrond heeft verklaard;
- de eiseres bij verzoekschrift van 17 juni 2002 hoger beroep heeft ingesteld
tegen de eerste twee verweersters en tegen de litisconsorten J. en N., met uitzondering van verweerder sub 13, G. N., en bij verzoekschrift van 19 oktober 2004
tegen laatstgenoemde.
Het zou niet materieel onmogelijk zijn twee onderscheiden beslissingen gezamenlijk ten uitvoer te leggen die gewezen zijn, enerzijds, tussen de eerste twee
verweersters en de eiseres over de rechtsvordering tot uitzetting wegens gebruik
zonder titel of recht van de litigieuze percelen, en anderzijds tussen de eiseres en
de verweerders sub 5 tot 16, de litisconsorten J. en N., over de rechtsvordering
tot betaling van schadevergoeding.
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat het geschil tussen de eiseres en de
verschillende verweerders onsplitsbaar is op grond dat "het gaat om een geschil
tussen de vermeende pachter en (de) eigenaar, alsook tussen eerstgenoemde en

2430

HOF VAN CASSATIE

Nr. 584

de vroegere eigenaars van de percelen waarop die pacht betrekking zou hebben
en aangezien het precies gaat over de vraag of die pacht al dan niet bestaat, en
over de gevolgen daarvan, namelijk of het gebruik van die gronden gewettigd
was dan wel of het zonder titel of recht gebeurde", dat "in het geval van onderscheiden beslissingen hun tenuitvoerlegging (...) materieel onmogelijk (zou)
zijn" en dat de eiseres "geen dagvaarding heeft uitgebracht tegen (de verweerder
sub 13), die in de zaak voor de eerste rechter als partij optrad", verantwoordt
bijgevolg niet naar recht zijn beslissing om het hoger beroep dat de eiseres op 17
juni 2002 tegen de overige verweerders heeft ingesteld niet-ontvankelijk te
verklaren.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Verklaart het arrest bindend voor S.P..
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, zitting
houdend in hoger beroep.
7 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 585
1° KAMER - 8 oktober 2010

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING DOOR DE VERHUURDER REDENEN
Het staat de verhuurder die de huurhernieuwing wenst te weigeren, maar die zich niet kan
of wenst te beroepen op een van de redenen vermeld in artikel 16.I van de Handelshuurwet, vrij zijn weigering toe te lichten, zonder hiertoe echter verplicht te zijn; de verhuurder die hierbij een reden opgeeft die niet is vermeld in voormeld artikel 16.I, moet
geacht worden een opzegging zonder reden te hebben gegeven overeenkomstig artikel
16.IV van de Handelshuurwet. (Artt. 16.I en 16.IV, Handelshuurwet)
(S. e.a. T. ALBERT bvba e.a.)

ARREST

(AR C.09.0466.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 april 2009 in hoger beroep
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gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Tegenover het recht op huurhernieuwing dat de Handelshuurwet aan de
huurder toekent, staat voor de verhuurder steeds het recht om de hernieuwing te
weigeren.
De verhuurder die de hernieuwing weigert heeft de keuze om te weigeren op
grond van artikel 16.I of op grond van artikel 16.IV van de Handelshuurwet.
De verhuurder die zijn weigering steunt op artikel 16.I van de wet moet hierbij
een van de redenen vermelden die limitatief zijn opgesomd in dit artikel.
Deze reden van weigering kan in geval van betwisting beoordeeld worden
door de rechter en kan aanleiding geven tot een vergoeding wegens uitzetting
zoals bepaald in artikel 25 van de wet.
De verhuurder die zijn weigering steunt op artikel 16.IV van de wet dient geen
reden te vermelden. De rechter is in dat geval niet bevoegd om de oprechtheid
van de opzegging te beoordelen. De verhuurder is dan in elk geval gehouden aan
de huurder een vergoeding wegens uitzetting uit te keren gelijk aan drie jaar
huur, eventueel verhoogd met een bedrag toereikend om de veroorzaakte schade
geheel te vergoeden.
2. Het staat de verhuurder die de huurhernieuwing wenst te weigeren, maar die
zich niet kan of wenst te beroepen op een van de redenen vermeld in artikel 16.I
van de Handelshuurwet, vrij zijn weigering toe te lichten, zonder hiertoe echter
verplicht te zijn. De verhuurder die hierbij een reden opgeeft die niet is vermeld
in artikel 16.I, moet geacht worden een opzegging zonder reden te hebben
gegeven overeenkomstig artikel 16.IV van de Handelshuurwet.
3. De appelrechters stellen vast dat de eisers bij brief van 25 september 2006
de huurhernieuwing hebben geweigerd en hierbij hebben meegedeeld dat de
reden voor deze weigering de beslissing is om het onroerend goed niet meer te
verhuren en dat deze beslissing om niet meer te verhuren is ingegeven door de
wens om uit onverdeeldheid te treden.
Hieruit blijkt dat de eisers zich niet hebben beroepen op een van de redenen
van weigering bepaald in artikel 16.I van de wet, maar dat zij toepassing wensten
te maken van de mogelijkheid hen verschaft door artikel 16.IV van de wet om
zonder een door de wet erkende reden de huurhernieuwing te weigeren.
4. De appelrechters konden niet zonder schending van artikel 16.IV van de
Handelshuurwet oordelen dat de eisers zich niet konden beroepen op dit artikel
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en dat de opzeggingsreden door de rechter kon worden beoordeeld op haar
oprechtheid.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zitting
houdende in hoger beroep.
8 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Maes.

Nr. 586
3° KAMER - 11 oktober 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.
32BIS - OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN KRACHTENS OVEREENKOMST - DATUM VAN OVERGANG
VAN DE HOEDANIGHEID VAN ONDERNEMINGSHOOFD - BEPALING - VERKOOP VAN DE ACTIVA VÓÓR
HET FAILLISSEMENT - MATERIËLE OVERGANG VAN DE ACTIVA NA HET FAILLISSEMENT - WERKNEMER
ONDER HET GEZAG VAN DE CURATOR - GEVOLG
Krachtens artikel 3, §1, eerste lid, van de Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari
1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,
vestigingen of onderdelen daarvan, en de artikelen 6 en 7 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis, valt het tijdstip van de overgang samen met het tijdstip
waarop de hoedanigheid van het voor de overgedragen entiteit verantwoordelijke
ondernemingshoofd van de vervreemder op de verkrijger overgaat; de datum waarop de
verkoop van de activa, vóór een faillissement, van de vervreemder aan de verkrijger is
voltrokken, is niet de datum waarop de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de
overgedragen entiteit is overgegaan. (Artt. 6 en 7, CAO nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985)
(V. T. SHANKS LIEGE – LUXEMBOURG nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0087.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 februari 2009 gewezen
door het arbeidshof te Luik.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 1°, 6, 7, 11 en 14 (alle artikelen, met uitzondering van artikel 7, zoals
zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 32quinquies van 13 maart 2002, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 14 maart 2002) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni
1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden
bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985;
- artikel 67, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1168, 1179, 1181, 1185, 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na alle andere, meer uitgebreide of andersluidende conclusies als ongegrond te hebben
verworpen, verklaart het arrest het hoofdberoep van de verweerster gegrond en het incidenteel beroep van de eiser ongegrond. Het arrest wijzigt het beroepen vonnis, wijst de
oorspronkelijke rechtsvordering van de eiser en zijn incidenteel beroep af en veroordeelt
de eiser in de kosten van eerste aanleg en hoger beroep. Het arrest grondt zijn beslissing
op de volgende redenen:
"IV. Discussie
Overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst
Onder overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst moet met name worden
verstaan de overdracht, krachtens overeenkomst, van een economische eenheid van de ene
onderneming naar een andere.
De voornaamste activiteit van de vennootschap Valcotex bestond uit de verwerking van
textiel- en plasticafval volgens een procedé dat, in dit geval, twee productielijnen vereiste.
Gelet op de overgelegde stukken, kan het niet worden betwist dat de voorlopige
bewindvoerders, rekening houdende met de financiële situatie van de vennootschap
Valcotex, zich erop toelegden het actief van de vennootschap, namelijk de uitrusting, het
meubilair en het klantenbestand, aan een andere vennootschap te verkopen. Evenmin
wordt betwist dat de voorlopige bewindvoerders, in het kader van die hervatting van de
activiteiten, onderhandelingen zijn begonnen met de (verweerster), die met name ook in
de afvalverwerking actief was.
In dit geval moet er nagegaan worden wanneer de activa van de vennootschap Valcotex
zijn verkocht, namelijk vóór of na het faillissement van die vennootschap. De collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 maakt immers een onderscheid tussen de
overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en de overname van de activa van
een onderneming door een andere na faillissement.
Gelet op de overgelegde stukken, wijst het (arbeids)hof erop dat de (verweerster) bij
brief van 19 november 1998 aan de voorlopige bewindvoerders van de vennootschap
Valcotex een bod deed voor de overname van de activa van de vennootschap Valcotex.
Daarbij preciseerde de (verweerster) duidelijk 'de opschortende voorwaarden opdat de
verkrijger niet gebonden zou zijn door de fiscale en sociale verplichtingen van de
vervreemder'. In hun brief van 9 december (1998) schreven de bewindvoerders aan (de
eiser( het volgend : 'Om het akkoord over de overname van de activa van de vennootschap
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Valcotex te kunnen afronden, wordt de procedure betreffende de faillietverklaring van de
vennootschap Valcotex verdaagd tot 14 december aanstaande'. In een faxbericht van 11
december 1998 bevestigde de (verweerster) het aanbod van de voorlopige bewindvoerders
om de activa en het klantenbestand van de vennootschap Valcotex aan te kopen voor een
bedrag van 14 miljoen frank. In een brief van 22 december 1998 aanvaardde een voorlopig bewindvoerder van de vennootschap Valcotex zonder meer het bod van de
(verweerster). In diezelfde brief bevestigde hij dat 'de verkoop niet bestaat uit de verkoop
van een handelsfonds maar slechts van bepaalde activa en zij dus uiteraard geen enkele
sociale of fiscale verplichting inhoudt ten aanzien van eender welke schuldeiser van de
vennootschap Valcotex'. In diezelfde brief preciseerde hij: 'Om ten slotte alle mogelijke
sociale problemen te vermijden, bevestig ik u dat ik de rechtbank zal vragen het faillissement uit te spreken. Dit brengt echter het akkoord dat we via onze brieven bereikt hebben,
uiteraard niet in het gedrang'.
Op 6 januari 1999 maakte (de eiser), op verzoek van de voorlopige bewindvoerders,
een factuur op voor de verkoop van de activa van de vennootschap Valcotex. Die factuur
werd evenwel niet verstuurd, daar de (verweerster) een dergelijk document niet vóór het
faillissement wenste te ondertekenen.
De vennootschap Valcotex werd op 18 januari 1999 failliet verklaard. Op 1 maart 1999
ontving de (verweerster) de factuur die door de curator was opgemaakt, ditmaal wegens
'de koop van verschillende roerende goederen uit het actief van het faillissement, conform
de overeenkomst van 1 maart 1999'. Bovendien wordt niet betwist dat het in (verweersters) onderneming ter plaatse gekochte materiaal, is overgedragen in maart 1999.
Uit de voorgaande gegevens volgt dat de voorlopige bewindvoerders en de (verweerster) de vaste wil hadden om de activa van de vennootschap Valcotex te verkopen na het
faillissement van de vennootschap Valcotex en zeker niet daarvóór. Het feit dat er over de
verkoop een akkoord bereikt werd vóór het faillissement van de vennootschap Valcotex,
ontkracht geenszins het feit dat de (verweerster) en de voorlopige bewindvoerders beslist
hadden om de verkoop te laten doorgaan na het faillissement van de vennootschap
Valcotex. De (verweerster) wilde immers wel degelijk de activa van de vennootschap
Valcotex kopen zonder gebonden te zijn door de sociale en fiscale verplichtingen van de
vennootschap Valcotex. De voorlopige bewindvoerders en de (verweersters) waren overeengekomen om het actief pas na het faillissement van de vennootschap Valcotex te
verkopen. Volgens de bewindvoerders bood die voorwaarde immers de mogelijkheid om
'het akkoord betreffende de overname van de activa af te ronden', zoals blijkt uit de brief
van 9 december 1988 die overigens gericht is (aan de eiser), en die dus heel goed wist dat
de activa pas na het faillissement van de vennootschap konden worden overgedragen. Het
akkoord over het actief van de vennootschap Valcotex kon dus alleen worden uitgevoerd
op voorwaarde dat de vennootschap failliet verklaard werd.
Uit die overwegingen volgt ook dat de (verweerster) en de voorlopige bewindvoerders
de activa van de vennootschap Valcotex niet hebben kunnen verkopen, aangezien de
partijen overeengekomen waren dat die verkoop pas zou doorgaan na het faillissement
van de vennootschap (Valcotex), hetgeen verklaart waarom de curator bij de verkoop van
de activa betrokken is geweest.
Het (arbeidshof) meent bijgevolg dat uit de wilsovereenstemming van de bewindvoerders en van de vennootschap Valcotex, uit de overgelegde stukken en uit het tijdstip
waarop de activa van de vennootschap Valcotex feitelijk zijn overgedragen aan de
(verweerster), volgt dat de (verweerster) de activa van een failliete vennootschap heeft
overgenomen en dat er te dezen geen overdracht van onderneming krachtens overeenkomst heeft plaatsgevonden vóór het faillissement van die onderneming.
Overeenkomstig de artikelen 11 en volgende van de cao nr. 32bis, had de (verweerster)
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het recht om (de eiser) al dan niet opnieuw in dienst te nemen, mocht zij in de met de
(eiser) gesloten overeenkomst een proefbeding opnemen en kon de anciënniteit die de
werknemer bij de vennootschap Valcotex verworven had, in geval van ontslag tijdens het
proefbeding, niet gelden voor de nieuwe werkgever, de (verweerster).
De indienstneming (van de eiser)
De (eiser) werd door de (verweerster) in dienst genomen op 1 maart 1999 en niet
ervóór. Vóór die datum werkte hij voor de vennootschap Valcotex, onder het gezag van
de voorlopige bewindvoerders en vervolgens onder het gezag van de curator, die hem in
dienst nam op de dag van het faillissement van de vennootschap Valcotex. Voor het
overige verklaart (de eiser) in zijn conclusie dat hij op 9 januari (1999) een eerste
verkoopfactuur opmaakte op verzoek van de voorlopige bewindvoerders en dat zij in een
brief van 22 december 1998 meddeelden aan de (verweerster) meddeelden dat zij (de
eiser) gelast hadden het klantenbestand en alle mogelijke inlichtingen aan de (verweerster) door te sturen. Uit die gegevens blijkt dat (de eiser) vóór het faillissement onder het
gezag van de voorlopige bewindvoerders werkte. Daarenboven kan uit geen enkel
gegeven van het dossier worden afgeleid dat (de eiser) vóór 1 maart 1999 onder het gezag
van de (verweerster) werkte.
Het (arbeidshof) stelt, samen met de (verweerster), ook vast dat de door (de eiser) bij de
(verweerster) verrichte taken, zoals zij door de partijen zijn bepaald, niet vergeleken
kunnen worden met zijn functie binnen de vennootschap Valcotex. Terwijl (de eiser)
immers binnen de vennootschap Valcotex de functie van gedelegeerd bestuurder uitoefende, werd hij in dienst genomen als verantwoordelijke voor de afvalstromen van het
sorteercentrum te Ougrée. In die functie moest hij in die vestiging onder andere nieuwe
activiteiten opstarten en de techniek van de afvalverwerking op die site beheren. De
nieuwe overeenkomst biedt (de eiser) niet de mogelijkheid om de (verweerster) als gedelegeerd bestuurder te verbinden.
Het proefbeding
De door de (verweerster) en (de eiser) gesloten arbeidsovereenkomst bevat een proefbeding van zes maanden, dat ingaat op 1 maart 1999.
Het (arbeidshof) wijst erop dat de partijen meerdere gesprekken hebben gevoerd over
de voorwaarden waaronder (de eiser) door de (verweerster) in dienst zou worden
genomen en dat er een discussie heeft plaatsgevonden over het al dan niet invoegen van
een proefbeding. Daarenboven bewijst de (verweerster), op grond van een kopie van de
agenda (van de) gedelegeerd bestuurder die de arbeidsovereenkomst namens de (verweerster) ondertekend heeft, dat laatstgenoemde op woensdag 24 februari (1999) een afspraak
met (de eiser) had gemaakt. Het (arbeidshof) stelt ook vast dat de arbeidsovereenkomst
die beide partijen ondertekend hebben en die de (verweerster) bij het dossier heeft
gevoegd, in twee exemplaren is opgemaakt te Ougrée, en dat elk van beide partijen zijn
eigen exemplaar ontvangen heeft op 24 februari 1999. Uit die gegevens volgt dat het
proefbeding door de partijen is overeengekomen en ondertekend op 24 februari (1999),
dus vóór de indiensttreding (van de eiser) bij de (verweerster) op 1 maart 1999.
Uit die gegevens volgt ook dat het proefbeding rechtsgeldig en met kennis van zaken
door de partijen is overeengekomen.
Aangezien (de eiser) is ontslagen op 16 juli (1999), dus tijdens het proefbeding, heeft
hij geen recht op een opzeggingsvergoeding waarbij rekening gehouden wordt met zijn
anciënniteit bij de vennootschap Valcotex, en dit overeenkomstig artikel 14 van de cao nr.
32bis. Het vonnis moet op dat punt worden hervormd (...).
De eindejaarspremie
De collectieve overeenkomst die te dezen van toepassing is, vereist een anciënniteit van
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meer dan zes maanden om de eindejaarspremie te kunnen verkrijgen. Aangezien (de eiser)
geen aanspraak kan maken op een anciënniteit die rekening houdt met zijn dienstbetrekking bij de vennootschap Valcotex en hij op het tijdstip van zijn ontslag kan geen anciënniteit van zes maanden of meer in dienst van de (verweerster) kan aantonen, is de premie
niet verschuldigd.
De groepsverzekering
Artikel 10 van de groepsverzekeringspolis bepaalt dat de verzekerde aanspraak kan
maken op de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, behalve in geval van een
vertrek binnen het eerste jaar van aansluiting. Aangezien de overeenkomst geëindigd is op
27 juli 1999, dus tijdens het eerste jaar van aansluiting, kan de (eiser) wat dat betreft geen
rechten doen gelden.
Het anatocisme
Aangezien (de eiser) geen recht heeft op een compensatoire opzeggingsvergoeding, een
eindejaarspremie en een vergoeding wegens willekeurig ontslag, kan van anatocisme hier
geen sprake zijn. Er is immers geen enkele interest verschuldigd."
Grieven
Zoals het arrest vaststelt, werkte de eiser in dienst van de verweerster, maar werd hij
ontslagen op 16 juli 1999, in toepassing van een proefbeding, met een opzeggingstermijn
van zeven dagen die begon te lopen op 20 juli 1999, en tegen betaling van het krachtens
de arbeidsovereenkomst in geval van ontslag verschuldigde bedrag.
De eiser betoogde, zoals het arrest vaststelt, dat er een overgang van onderneming had
plaatsgevonden op 22 december 1998, in elk geval vóór het faillissement van de vennootschap Valcotex, en dat het proefbeding dus als onbestaand moest worden beschouwd.
Het arrest beslist dat overeenkomstig de artikelen 11 en volgende van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad,
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen blijkt krachtens overeenkomst en tot regeling
van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na
faillissement, de (verweerster) het recht had om de eiser al dan niet opnieuw in dienst te
nemen, een proefbeding kon opnemen in de met de eiser gesloten arbeidsovereenkomst en
dat de anciënniteit die de werknemer bij de vennootschap Valcotex verworven had, in
geval van ontslag tijdens het proefbeding, bij de nieuwe werkgever niet in aanmerking
hoefde te worden genomen.
Luidens artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gewijzigd bij de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies, is hoofdstuk III (De rechten van de
werknemers die overgenomen worden in geval van overname van activa na faillissement)
van toepassing bij overname van werknemers ingevolge de gehele of gedeeltelijke overname van activa van een failliete onderneming, op voorwaarde dat de overname geschiedt
binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van het faillissement. Artikel 14 van
diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, eveneens gewijzigd bij de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies, bepaalt dat de anciënniteit die de werknemer door
zijn arbeidsprestaties bij zijn vorige werkgever heeft verworven, evenals de eventuele aan
zijn nieuwe indienstneming voorafgaande periode tijdens welke de activiteit van de werknemer werd onderbroken ingevolge het faillissement, in aanmerking worden genomen
voor de vaststelling van de opzeggingstermijn of van de opzeggingsvergoeding (eerste
lid), maar dat die bepaling niet van toepassing is ingeval een werknemer tijdens een proefperiode wordt ontslagen (tweede lid).
De beslissing van het arbeidshof is derhalve gegrond op de overweging dat de eiser in
dienst zou zijn genomen na het faillissement van zijn vroegere werkgever en dat er, vóór
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die indiensttreding, geen enkele overgang van onderneming krachtens overeenkomst
tussen de vroegere werkgever en de verweerster had plaatsgevonden.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 strekt in de eerste plaats
ertoe het behoud te waarborgen van de rechten der werknemers in alle gevallen van wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming of van een gedeelte van
een onderneming krachtens overeenkomst (artikel 1, eerste lid, 1°, van de overeenkomst).
Luidens artikel 6 van die collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, is hoofdstuk II (De
rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van
ondernemingen krachtens overeenkomst) van toepassing bij iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van een overgang van een onderneming of van een gedeelte van
een onderneming krachtens overeenkomst, met uitsluiting van de gevallen bedoeld bij
hoofdstuk III van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Onder voorbehoud van die
gevallen, wordt als overgang beschouwd, de overgang van een economische eenheid met
behoud van haar identiteit, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt
verstaan, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische
activiteit.
Na te hebben vastgesteld dat niet kon worden betwist dat de voorlopige bewindvoerders
van eisers vroegere werkgever, zich erop toelegden, het actief van de vennootschap,
namelijk de uitrusting, het meubilair en het klantenbestand, aan een andere vennootschap
te verkopen en dat de voorlopige bewindvoerders, in het kader van die hervatting van de
activiteiten, onderhandelingen zijn begonnen met de (verweerster), die met name ook in
de afvalverwerking actief was, wijst het arrest erop 1) dat de (verweerster), bij brief van
19 november 1998, aan de voorlopige bewindvoerders van eisers vroegere werkgever een
bod deed voor de overname van de activa van eisers werkgever en daarbij duidelijk "de
opschortende voorwaarden zodat de verkrijger niet gebonden zou zijn door de fiscale en
sociale verplichtingen van de vervreemder" preciseerde, 2) dat de bewindvoerders in hun
brief van 9 december (1998) aan (de eiser) schreven dat, om het akkoord over de overname van de activa van de vennootschap Valcotex te kunnen afronden, de procedure
betreffende de faillietverklaring van de vennootschap Valcotex verdaagd werd tot 14
december van dat jaar, 3) dat de (verweerster) in een faxbericht van 11 december 1998 het
aanbod van de voorlopige bewindvoerders bevestigde om de activa en het klantenbestand
van de vennootschap Valcotex aan te kopen voor een bedrag van 14 miljoen frank, 4) dat
een voorlopig bewindvoerder van de vennootschap Valcotex het bod van de (verweerster)
in een brief van 22 december 1998 zonder meer aanvaardde.
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1582, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is koop een overeenkomst
waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een
prijs te betalen. Luidens artikel 1583 van dat wetboek, is de koop tussen partijen
voltrokken, en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de
verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet
geleverd en de prijs nog niet betaald is.
Het arrest heeft op grond van de faxberichten van 11 december 1998 en van de brief
van 22 december 1998, hierboven vermeld onder de nummers 3 en 4, niet wettig het
bestaan kunnen uitsluiten van een koop die is voltrokken op 22 december 1998, de datum
waarop de verkoper het bod tot aankoop van de activa van de vennootschap Valcotex en
de overname van het klantenbestand voor een welbepaald bedrag zonder meer
aanvaardde.
Zodra de verkoop van het actief van een vennootschap voltrokken is, geschiedt er een
overgang van onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.
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Luidens artikel 7 van die collectieve arbeidsovereenkomst gaan de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de
zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de
verkrijger over.
Luidens artikel 67, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, moet het beding van proeftijd, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst treedt.
Hieruit volgt dat het proefbeding dat in de arbeidsovereenkomst is ingelast door de
verkrijger van de onderneming in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32bis, nietig is, omdat het niet is overeengekomen en niet schriftelijk is vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst getreden is.
Het arrest heeft dus niet wettig kunnen besluiten dat de verweerster het recht had om de
eiser al dan niet opnieuw in dienst te nemen, dat zij in de met de eiser gesloten overeenkomst een proefbeding mocht opnemen en dat de anciënniteit die de werknemer bij de
vennootschap Valcotex verworven had, in geval van ontslag tijdens de proeftijd, niet kon
gelden voor de nieuwe werkgever.
Het arrest heeft de vordering van de eiser, welke strekte tot het verkrijgen van een
opzeggingsvergoeding, een eindejaarspremie en een groepsverzekering, dus niet wettig
kunnen verwerpen. Het arrest schendt zodoende alle in het middel aangevoerde bepalingen.
Tweede onderdeel
Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat de voorlopige bewindvoerders
van (de vennootschap Valcotex) en de (verweerster), met name in hun briefwisseling van
11 en 22 december 1998, overeengekomen waren dat het actief van de vennootschap pas
na het faillissement van de vennootschap Valcotex zou worden verkocht, en het faillissement van de vennootschap Valcotex dus een voorwaarde was om het akkoord over het
actief van de vennootschap Valcotex uit te voeren, dan moet erop gewezen worden dat
een verbintenis, luidens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek, voorwaardelijk is
wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij
door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij door ze
teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft.
Artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis onder een
opschortende voorwaarde aangegaan, die is welke afhangt ofwel van een toekomstige en
onzekere gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan de
partijen nog onbekend is.
Luidens artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek werkt de vervulde voorwaarde terug
tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan.
Het arrest stelt vast dat de vennootschap Valcotex failliet werd verklaard op 18 januari
2009.
Zo werkte de vervulde voorwaarde terug tot op de dag waarop de verbintenis was
aangegaan.
Op grond van de faxberichten van 11 december 1998 en van de brief van 22 december
1998, hierboven vermeld, moet worden beslist dat de koop, in de zin van de artikelen
1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek, voltrokken was op 22 december 1998, het tijdstip waarop de verkoper het bod tot aankoop van de activa van de vennootschap Valcotex
en de overname van het klantenbestand voor een welbepaald bedrag zonder meer
aanvaardde, en die koop dus dagtekende van vóór de faillietverklaring van de vennootschap Valcotex.
Zodra de verkoop van het actief van een vennootschap voltrokken is, geschiedt er een
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overgang van onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.
Luidens artikel 7 van die collectieve arbeidsovereenkomst gaan de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de
zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de
verkrijger over.
Luidens artikel 67, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, moet het proefbeding, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden vastgesteld,
uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst treedt.
Hieruit volgt dat het proefbeding dat in de arbeidsovereenkomst is ingelast door de
verkrijger van de onderneming in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32bis, nietig is, omdat het niet is overeengekomen en niet schriftelijk is vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst getreden is.
Het arrest heeft dus niet wettig kunnen besluiten dat de verweerster het recht had om de
eiser al dan niet opnieuw in dienst te nemen, dat zij in de met de eiser gesloten overeenkomst een proefbeding mocht opnemen en dat de anciënniteit die de werknemer bij de
vennootschap Valcotex verworven had, in geval van ontslag tijdens de proeftijd, niet kon
gelden voor de nieuwe werkgever.
Het arrest heeft de vordering van de eiser, welke strekte tot het verkrijgen van een
opzeggingsvergoeding, een eindejaarspremie en een groepsverzekering, dus niet wettig
kunnen verwerpen. Het arrest schendt zodoende alle in het middel aangevoerde bepalingen.
Derde onderdeel
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat de voorlopige bewindvoerders van
(de vennootschap Valcotex) en de (verweerster(, met name door hun briefwisseling van
11 en 22 december 1998, een overeenkomst hadden gesloten die verbintenissen met een
tijdsbepaling bevatte, met name door overeen te komen dat de verkoop na het faillissement van de vennootschap Valcotex zou plaatsvinden, moet erop gewezen worden dat,
overeenkomstig artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek, de tijdsbepaling hierin van de
voorwaarde verschilt dat zij de verbintenis niet opschort, maar de uitvoering ervan alleen
maar uitstelt.
Het feit dat de uitvoering van de verbintenissen uitgesteld wordt, sluit echter het
bestaan van een overeenkomst over de wederzijdse verbintenissen van de partijen niet uit.
Op grond van de faxberichten van 11 december 1998 en van de brief van 22 december
1998, die hierboven worden vermeld, moet worden besloten dat de verkoop, in de zin van
de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek, voltrokken was op 22 december
1998, het tijdstip waarop de verkoper het aanbod tot aankoop van de activa van de
vennootschap Valcotex en tot overname van het klantenbestand voor een welbepaald
bedrag zonder meer aanvaardde, en die koop bijgevolg dagtekent van vóór de faillietverklaring van de vennootschap Valcotex.
Zodra de verkoop van het actief van een vennootschap, waarvan alleen maar de uitvoering uitgesteld wordt, voltrokken is, geschiedt er een overgang van onderneming krachtens overeenkomst in de zin van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32bis.
Luidens artikel 7 van die collectieve arbeidsovereenkomst gaan de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de
zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de
verkrijger over.
Luidens artikel 67, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
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sten, moet het proefbeding op straffe van nietigheid, schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst treedt.
Hieruit volgt dat het proefbeding dat in de arbeidsovereenkomst is ingelast door de
verkrijger van de onderneming in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
32bis, nietig is, omdat het niet is overeengekomen en niet schriftelijk is vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst getreden is.
Het arrest heeft dus niet wettig kunnen beslissen dat de verweerster het recht had om de
eiser al dan niet opnieuw in dienst te nemen, dat zij in de met de eiser gesloten overeenkomst een proefbeding mocht opnemen en dat de anciënniteit die de werknemer bij de
vennootschap Valcotex verworven had, in geval van ontslag tijdens de proeftijd, niet kon
gelden voor de nieuwe werkgever.
Het arrest heeft de vordering van de eiser, welke strekte tot het verkrijgen van een
opzeggingsvergoeding, een eindejaarspremie en een groepsverzekering, dus niet wettig
kunnen verwerpen. Het arrest schendt zodoende alle in het middel aangevoerde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De drie onderdelen samen
Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni
1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of
gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 25 juli 1985, zoals het op het geschil van toepassing is, is
overeenkomstig artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing
bij wijziging van werkgever die het gevolg is van een overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst.
Dat artikel 7 bepaalt dat de rechten en verplichtingen, welke voor de
vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de verkrijger overgaan.
Voornoemd artikel is de omzetting van artikel 3, eerste paragraaf, eerste lid,
van de Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen daarvan, die op het geschil van toepassing is.
Volgens het arrest C-478/03 van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van 26 mei 2005, valt het tijdstip van de overgang in de zin
van artikel 3, eerste paragraaf, van de richtlijn 77/187/EEG, samen met het tijdstip waarop de hoedanigheid van ondernemer die de overgedragen entiteit
exploiteert, van de vervreemder op de verkrijger overgaat en gaat het hierbij om
een precies tijdstip, dat niet naar goeddunken van de vervreemder of de
verkrijger naar later kan worden verschoven.
Hieruit volgt dat het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 3, eerste
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paragraaf, van de richtlijn 77/187/EEG en de artikelen 6 en 7 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis, niet noodzakelijk die is waarop de verkoop van
de activa van de vervreemder aan de verkrijger is voltrokken overeenkomstig
artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de koop gesloten was
onder voorwaarden of onder een opschortende termijn.
Het bestreden arrest vermeldt dat de eiser werkte bij de vennootschap
Valcotex, dat laatstgenoemde haar activiteiten op 28 augustus 1998 heeft stopgezet, dat de rechtbank van koophandel, bij beschikking van 30 september 1998,
twee voorlopige bewindvoerders heeft aangesteld met als opdracht de activa van
de vennootschap te verkopen, dat de verweerster op 19 november 1998 de voorlopige bewindvoerders heeft aangeboden om de activa over te nemen, dat de
verweerster haar bod op 11 december 1998 bevestigd heeft, dat een voorlopige
bewindvoerder op 22 december 1998 het aanbod tot verkoop van activa heeft
aanvaard, waarbij hij preciseerde dat hij, om alle mogelijke sociale problemen te
voorkomen, "de rechtbank (zou) vragen om het faillissement uit te spreken maar
dat dit (...) het akkoord (...) niet in het gedrang zou brengen", dat de vennootschap Valcotex op 18 januari 1999 failliet werd verklaard, dat de eiser tot eind
februari 1999 gewerkt heeft onder het gezag van de voorlopige bewindvoerders
en vervolgens van de curator, en niet onder het gezag van de verweerster, dat de
verweerster en de eiser op 24 februari 1999 een arbeidsovereenkomst ondertekend hebben en dat de aangekochte uitrusting in maart 1999 werd overgebracht
naar de vestiging van de verweerster.
Uit die omstandigheden leidt het uit de wilsovereenstemming van de vennootschap Valcotex, uit de overgelegde documenten en uit het tijdstip van de feitelijke overdracht van de activa, af dat de verweerster het actief van de vennootschap heeft overgenomen na het faillissement.
Het arrest beslist zodoende dat de hoedanigheid van ondernemingshoofd,
verantwoordelijk voor de exploitatie van de overgedragen onderneming, pas na
het faillissement van de vennootschap Valcotex op de verweerster is overgegaan.
Het arrest verantwoordt met die redenen zijn beslissing naar recht dat er vóór
het faillissement geen overgang van onderneming krachtens overeenkomst heeft
plaatsgevonden in de zin van de artikelen 6 en 7 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis.
Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.
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3° KAMER - 11 oktober 2010

1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN - KLACHT BELASTINGPROCEDURE - EERLIJK PROCES - RECHTSPLEGING VOOR DE ARBEIDSGERECHTEN REDELIJKE TERMIJN - BEREKENING
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - SOCIALE ZAKEN - SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN
ZELFSTANDIGEN - KLACHT - BELASTINGPROCEDURE - RECHTSPLEGING VOOR DE
ARBEIDSGERECHTEN - EERLIJK PROCES - REDELIJKE TERMIJN - BEREKENING
1º en 2º De rechter die besluit dat, in het kader van een klacht over het bedrag van de
bijdragen van zelfstandigen, het recht van verdediging werd nageleefd en het proces
eerlijk is verlopen, moet rekening houden met de tijd die verlopen is sinds de aanvang
van de belastingprocedure tot het einde van de sociale procedure, die geleid heeft tot de
veroordeling van de belastingplichtige tot het betalen van de sociale bijdragen, bijdrageopslagen en vermeerderingen (Impliciet).
(D. e.a. T. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES vzw)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 13 januari 2009 en 9
juni 2009 zijn gewezen door het arbeidshof te Luik.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun cassatieverzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat zelfs als de overdreven duur van het proces geen
schade berokkent aan degene die hierover klaagt, de rechter de schending van
artikel 6.1 EVRM kan vaststellen. Het middel preciseert echter niet hoe en waardoor de overschrijding van de redelijke termijn, in een dergelijk geval, een
invloed zou hebben op de ontvankelijkheid of de gegrondheid van de vordering
van de verweerster tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen, vermeerderd met de verhogingen, kosten en interest.
Het middel dat niet verduidelijkt wat de weerslag van de aangevoerde rechtsregel is op de wettigheid van de bestreden arresten, is in zoverre niet ontvankelijk.
Voor het overige verwijt het middel het arrest van 13 januari 2009 dat het de
duur van de belastingprocedure en de procedure voor de arbeidsgerechten apart
beoordeelt en dat het beslist dat de aanvang van de termijn van de procedure
samenvalt met de vervolgingen die de verweerster, na het belastinggeschil, heeft
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ingeleid voor de arbeidsgerechten.
Enerzijds beslist het arrest van 13 januari 2009 dat de verweerster "de procedure heeft ingeleid (voor de arbeidsgerechten) en deze met de gewenste spoed
heeft voortgezet" en dat "(die) procedure niet (...) ongewoon lang duurt". Anderzijds beslist het arrest, zonder op dit punt met goed gevolg te worden bekritiseerd, dat "een eerlijk proces eenieder in de gelegenheid moet stellen zijn recht
van verdediging te doen gelden, wat niet het geval is wanneer een persoon, door
de ongewoon lange duur van de procedure en zonder enige fout te hebben
begaan, niet meer in staat is om het hem opgelegde bewijs te leveren", en stelt
het vervolgens vast dat de eiser "geenszins de voor zijn verdediging nuttige argumenten en middelen aanwijst die hij (niet heeft kunnen) bewijzen, ingevolge de
duur van de belastingprocedure".
Het arrest houdt zodoende rekening met de tijd die sinds de aanvang van het
belastinggeschil is verlopen om hieruit te besluiten "dat het recht van verdediging werd geëerbiedigd en dat het proces eerlijk is gevoerd". Na beide fases van
het geschil te hebben geanalyseerd, fiscaal en daarna sociaal, doet het arrest
uitspraak over de duur van de gehele procedure die geleid heeft tot de
veroordeling van de eiser tot het betalen van socialezekerheidsbijdragen,
vermeerderd met verhogingen, kosten en interest.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 588
3° KAMER - 11 oktober 2010

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - BELANGRIJKE
WIJZIGING - WEZENLIJK BESTANDDEEL
De partij die eenzijdig een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst ingrijpend
wijzigt, beëindigt onmiddellijk die arbeidsovereenkomst op onrechtmatige wijze.
(S. T. INDUSTEEL BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2009 gewezen door
het arbeidshof te Bergen.
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Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 20, 1°, 32, 37, 39, §1, en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2, §1, en 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.
Aangevochten beslissing
Na alle andere, andersluidende conclusies te hebben verworpen, verklaart het arrest het
hoger beroep van de verweerster, ontvankelijk en gegrond, hervormt het arrest het
beroepen vonnis, in zoverre het de veroordeling van de verweerster door de eerste rechter
ongedaan maakt, wijst het de vordering van de eiser af en veroordeelt hem in de kosten
van beide aanleggen. Het arrest beslist dat "binnen de (...) door de partijen beschreven
context, niet feitelijk is aangetoond dat de arbeidsomstandigheden eenzijdig en in aanzienlijke mate zijn gewijzigd, wat zou neerkomen op een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door (de verweerster), (en) dat (de eiser) bijgevolg niet aantoont dat
zijn vordering tot vergoeding gegrond is". Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende
redenen:
"Het staat vast dat de partijen geen enkele arbeidsovereenkomst gesloten hebben waarin
aan de taken (van de eiser) een nauwkeurige en onveranderlijke omschrijving gegeven
wordt;
Uit de uitleg van de partijen volgt dat die taken werden vastgelegd in organigrammen
of andere omschrijvingen, die binnen de afdeling staal - continugieterij verdeeld werden
naargelang van de organisatorische keuzes die de directie gemaakt had op grond van de
noodzakelijk geachte aanpassingen van zijn productiemethodes, die werden doorgevoerd
na het toetsen van die methodes aan de wisselende marktvraag, teneinde de noodzakelijke
economische rendabiliteit van het bedrijf te kunnen bereiken en te behouden;
Aangezien (de eiser) als kaderlid zijn plaats had binnen die dynamiek van opeenvolgende aanpassingen, diende hij wel te weten dat elke affectatie binnen een min of meer
korte periode gewijzigd kon worden, naargelang van de reorganisaties van het productieapparaat;
(De eiser) betwist niet dat de wijziging van zijn taken paste binnen het kader van een
reorganisatie van de staalfabrieken door het hergroeperen van diensten, met name de diensten "Production PML - Four - M.E.P.";
Volgens (de verweerster) heeft (de eiser) die opdracht gekregen omdat er een nieuwe
functie van 'coördinatie - kwaliteit stroomafwaarts van de continugieterij' werd ingevoerd,
terwijl de functie van adjunct-directeur van de staalfabriek - continugieterij was geschrapt,
daar ze overbodig bleek te zijn;
Die nieuwe functie, die omschreven wordt in de stukken van het dossier van (de
eiseres), blijkt overduidelijk een sleutelrol te spelen binnen de nieuwe commerciële strategie die de onderneming wenst te volgen onder de noemer 'kernactiviteit', die zich
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toespitste op de levering van hoogwaardige producten, met zoveel mogelijk toegevoegde
waarde;
Voor die strategie waren er in 2004 belangrijke investeringen gedaan om de machine continugieterij aan te passen, zodat er dikkere dan de tot dan toe vervaardigde staalplakken geproduceerd konden worden en aldus nieuwe markten aangeboord konden
worden;
Die aanpassing kon voor moeilijkheden in het kwaliteitsbeheer van de producten
zorgen;
(De eiser) diende, gelet op zijn functie, wel te weten dat de zware financiële verliezen
tussen 2000 en 2003 een vermindering van de personeelskosten hadden vereist en in
2002-2003 tot een personeelsverlies van 25 pct. hadden geleid, waardoor een nieuwe
industriële organisatie met nieuwe uitbreidingsprojecten tot stand was gekomen;
(De eiser) was volledig op de hoogte van die uitbreidingsprojecten en van de
problemen die zij voor de productie tot gevolg hadden, zoals duidelijk blijkt uit een brief
die hij op 8 maart 2005 verstuurde naar de Université de Liège, die bij die projecten
betrokken was (stuk overgelegd door (de verweerster));
Gelet op de erkende bekwaamheden, ervaring en expertise (van de eiser) en zijn deelname aan die projecten, was hij in de ogen van de directie van de onderneming de meest
aangewezen persoon om die nieuwe functie uit te oefenen, waarin zijn taak erin bestond
toezicht te houden op de kwaliteit en de productiemethodes voortdurend te heroriënteren;
Die functie kwam geenszins neer op een achteruitgang of een degradatie (van de eiser),
maar zij was integendeel van strategisch belang, wat onderstreept wordt door het feit dat
hij in die functie verantwoordelijk was voor drie cruciale afdelingen, namelijk de continugieterij, het plakkenpark en de afdeling die de staalplakken tot rollen walste;
Dat er (aan de eiser) een opleidingsopdracht toevertrouwd werd, lijkt, gelet op de
expertise die hij binnen de onderneming in zijn domein vergaard heeft, logisch en terecht;
De voor de continuïteit van de diensten vereiste know-how moet immers behouden
blijven om in alle omstandigheden afwezigheden te kunnen opvangen;
In dit geval kan het overigens om een voor de hand liggende voorzorgsmaatregel gaan,
daar (de eiser) van plan leek om de onderneming te verlaten, getuige daarvan zijn
contacten met een andere potentiële werkgever uit dezelfde bedrijfstak;
Ten slotte zijn noch het loon noch de arbeidsvoorwaarden (plaats, werktijden, ...) hoe
dan ook gewijzigd".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 32, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten, behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, een einde
nemen door de wil van een van de partijen, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde
tijd werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot beëindiging voorhanden is; behoudens het geval van het ontslag om een dringende reden, moet de eenzijdige beëindiging
van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, om regelmatig te zijn, overeenkomstig
artikel 37 van dezelfde wet geschieden met een opzeggingstermijn, die te dezen vastgesteld wordt volgens de beginselen in artikel 82 van die wet. Overeenkomstig artikel 39,
§1, van die wet, is de partij die de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd beëindigt
zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn,
gehouden aan de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende loon
dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende
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gedeelte van die termijn.
De eiser, een plaatsvervangend kandidaat-vertegenwoordiger van de kaderleden in de
ondernemingsraad, die niet werd herverkozen tijdens de sociale verkiezingen van mei
2004, genoot de ontslagbescherming bedoeld in de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Overeenkomstig artikel 2, §1, van die wet,
kon hij slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het
bevoegd paritair orgaan werden erkend. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst
beëindigt zonder inachtneming van de voorwaarden en de procedures bedoeld in de artikelen 2 tot 11 van die wet, en wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie niet heeft aangevraagd binnen de wettelijke
termijnen, moet de werkgever hem, overeenkomstig artikel 16 van die wet, in beginsel
een vergoeding betalen gelijk aan het lopende loon dat overeenstemt met de duur van vier
jaar, wanneer de werknemer twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt.
Luidens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet (eerste lid); zij
kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden
door de wet erkend (tweede lid); zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht
(derde lid).
Die beginselen zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten bedoeld in de wet van
3 juli 1978. Het wordt niet betwist dat de eiser en de eiseres gebonden waren door een
arbeidsovereenkomst.
Artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat de werkgever verplicht is de
werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.
De partij die eenzijdig een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt,
beëindigt die arbeidsovereenkomst op onrechtmatige wijze.
De functie van de werknemer wordt als een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst beschouwd. Hieronder wordt een geheel van taken en bevoegdheden
verstaan die aan een werknemer worden toevertrouwd.
In zijn laatste conclusie betoogde de eiser te dezen dat hij in oktober 2002 op het organigram van de staalfabriek nog vermeld werd als verantwoordelijke voor een van de vier
diensten van die afdeling (met name de dienst "P.M.L."), en dat de opdracht er onder
andere in bestond zich in te werken in de functie van directieassistent. Hij betoogde
tevens dat hij, hoewel hij die functie daarna ook daadwerkelijk heeft uitgeoefend, en tegelijkertijd verantwoordelijk was gebleven voor de dienst "P.M.L.", hij toch had moeten
vaststellen dat hij, in het organigram van 2005, geen verantwoordelijkheid meer droeg als
rechtstreeks assistent van de verantwoordelijke en dat hij op hetzelfde niveau was
geplaatst als drie andere collega's, die tot dan toe onder zijn gezag hadden gewerkt.
Het arrest erkent dat "de functie van adjunct-directeur van de staalfabriek - continugieterij", waarvan het niet betwist dat de eiser die uitoefende, "was geschrapt, omdat ze overbodig was geworden".
De schrapping van de aan de eiser toevertrouwde functie en de vervanging ervan door
een andere functie zijn een eenzijdige wijziging van een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst en beëindigen bijgevolg die arbeidsovereenkomst, zelfs als de
geschrapte functie overbodig was geworden.
Noch 1. de omstandigheid dat de eiser wel hoorde te weten dat elke affectatie gewijzigd
kon worden op min of meer korte termijn, naargelang van de reorganisatie van het
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productie-apparaat, noch 2. de reorganisatie van de staalfabriek door het hergroeperen van
diensten, te dezen de diensten "Production P.M.L. - Four - M.E.P.", noch 3. het invoeren
van een nieuwe functie voor de "coördinatie - kwaliteit stroomafwaarts van continugieterij", hoe essentieel die functie ook is voor de nieuwe commerciële strategie die de
onderneming ontwikkeld heeft onder de noemer "kernactiviteit", waarbij zij al haar
middelen aanwendde om topproducten met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te
vervaardigen, noch 4. de belangrijke investeringen die in 2004 werden gedaan om de
machine - continugieterij aan te passen, zodat er dikkere dan de tot dan toe vervaardigde
staalplakken geproduceerd konden worden en aldus nieuwe markten aangeboord konden
worden, noch 5. de zware financiële verliezen die tussen 2000 en 2003 een vermindering
van de personeelskosten hadden vereist en in 2002-2003 tot een personeelsverlies van 25
pct. hadden geleid, waardoor een nieuwe industriële organisatie met nieuwe uitbreidingsprojecten tot stand was gekomen, noch 6. de omstandigheid dat (de eiser) volledig op de
hoogte was van die uitbreidingsprojecten en van de problemen die zij voor de productie
tot gevolg hadden, noch 7. het feit dat de erkende bekwaamheden, ervaring en expertise
(van de eiser) en zijn deelname aan die projecten, hem in de ogen van de directie van de
onderneming terecht de meest aangewezen persoon maakten om die nieuwe functie uit te
oefenen, waarin zijn taak erin bestond toezicht te houden op de kwaliteit en de productiemethodes voortdurend te heroriënteren, noch 8. de omstandigheid dat de nieuwe functie
geenszins neerkwam op een achteruitgang of een degradatie (van de eiser), maar integendeel van strategisch belang was, wat onderstreept wordt door het feit dat hij in die functie
verantwoordelijk was voor drie cruciale afdelingen, noch 9. het feit dat er (aan de eiser)
een opleidingsopdracht toevertrouwd werd, gelet op de expertise die hij binnen de onderneming in zijn domein vergaard heeft, logisch en terecht lijkt, noch 10. de omstandigheid
dat de toewijzing van de nieuwe functie een voor de hand liggende voorzorgsmaatregel
kon vormen, daar (de eiser) van plan leek om de onderneming te verlaten, noch 11. de
omstandigheid dat voor de nieuwe functie, noch het loon noch de arbeidsvoorwaarden
(plaats, werktijden, ...) hoe dan ook zijn gewijzigd, waren omstandigheden die een eenzijdige wijziging, door de werkgever, van een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst konden verantwoorden. Geen van die gegevens wegen immers op
tegen het beginsel dat de werkgever verbiedt om een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst te wijzigen.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen besluiten dat de eiser niet het bewijs
leverde van een eenzijdige en ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden, die overeenkwam met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de verweerster (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32 en 37 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 2, §1, van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden) en heeft de vordering, die
strekte tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding, niet wettig ongegrond kunnen
verklaren (schending van artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden, of, op zijn minst, van de artikelen 39, §1, en 82 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Tweede onderdeel
Zo het Hof zou beslissen dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet alleen te
wijten is aan de schrapping, zonder het akkoord van de werknemer, van de door hem
uitgeoefende functie, dan moet erop gewezen worden dat de eiser betoogde dat het document "organisatie van de staalfabriek", gepubliceerd in oktober 2002, erop wees dat de
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staalfabriek vier diensten omvatte: de productie-eenheid "Four/M.E.P.", de productieeenheid "Poches/C.C.", de dienst "P.M.L." en de onderhoudsdienst, en dat hij in dat document vermeld werd als verantwoordelijke voor de dienst "P.M.L.", met onder meer als
opdracht om zich in te werken in "de functie van adjunct-directeur"; dat hij dus twee
opdrachten vervulde, die van verantwoordelijke voor de dienst P.M.L. en die van adjunctdirecteur, wat bevestigd werd door de publicatie van het organigram van 2004, dat dagtekent van 16 februari 2004, waarin hij de functie van adjunct-diensthoofd van de staalfabriek - continugieterij bekleedde; dat hij en niemand anders de directiefunctie uitoefende
en in die hoedanigheid rechtstreeks afhing van de heer C. H., die voor de staalfabriek continugieterij verantwoordelijk was, en dat hij rechtstreeks gezag uitoefende over de
verantwoordelijken van de diensten "Four/M.E.P." en "Poches/C.C." (de heren V., M. en
T.); dat hij niet alleen als assistent van de heer H. verantwoordelijk was voor de volledige
staalfabriek, maar daarnaast ook zijn tweede functie als P.M.L.-verantwoordelijke bleef
uitoefenen, zoals bleek uit het door hem overgelegde stuk 2; dat het organigram van het
jaar 2005, gepubliceerd op 26 januari 2005, voor hem tot een duidelijk lagere functie
leidde, zoals blijkt uit dat stuk, tweede blad, bijlage 3, en derde blad, bijlage 14; dat hij in
het kader van de oprichting van een "nieuwe" dienst specifieke opdrachten toegewezen
kreeg en niet langer rechtstreeks assistent was van de verantwoordelijke, de heer H., waardoor hij in de hiërarchie op hetzelfde niveau terechtkwam als drie andere collega's over
wie hij, tot dan toe, een effectief en rechtstreeks gezag had uitgeoefend; dat de omschrijving van de taken aantoonde dat er ingrijpende wijzigingen hadden plaatsgevonden, onder
meer wat de verantwoordelijk-heden van de eiser betreft, aangezien de eerder beklede
functie van assistent-verantwoordelijke van de staalfabriek - continugieterij omschreven
wordt in bewoordingen als "beheren", "controleren", "verzekeren", "organiseren", "definiëren", "uitwerken", enz. Dergelijke woorden zijn kenmerkend voor een concrete activiteit
waarin beheersdaden worden gesteld en verantwoordelijkheid wordt gedragen, terwijl de
omschrijving van de nieuwe functie van (de eiser) woorden gebruikt zoals "opleiden",
"zijn kennis overdragen", "helpen", "opvolgen", en "actieplannen voorstellen", waaruit
blijkt dat hij geen enkele beheersdaad meer stelt en evenmin verantwoordelijkheid draagt.
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk toegelaten is, beoordeelt de
rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt. Het
Hof van Cassatie gaat echter na of de rechter het begrip feitelijk vermoeden, bedoeld in de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, niet heeft miskend en, meer bepaald,
of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op de
grondslag ervan niet kunnen worden verantwoord.
Wanneer een werknemer die de functie van adjunct-directeur uitoefent en in die hoedanigheid "de nummer 2 van de onderneming" is, die functie verliest ten gevolge van een
eenzijdige beslissing van de werkgever en vervolgens op hetzelfde hiërarchisch niveau
terechtkomt als drie andere collega's over wie hij, tot dan toe, een effectief en rechtstreeks
gezag had uitgeoefend, dan is hij het slachtoffer van een achteruitgang of een degradatie.
Hetzelfde geldt wanneer uit de nieuwe functie van de werknemer alle activiteiten zijn
geschrapt waarin hij beheersdaden stelde en verantwoordelijkheid droeg.
Het arrest heeft op grond van de voormelde, door de eiser aangevoerde gegevens, die
hij put uit de organigrammen van de onderneming van 2002, 2004 en 2005, en die het
arrest niet betwist, niet wettig kunnen besluiten dat de nieuwe functie die de verweerster
aan de eiser had toevertrouwd, geen achteruitgang of degradatie inhield. Het arrest
schendt bijgevolg de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest miskent op zijn minst de verplichting om zijn beslissing met redenen te
omkleden en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet, door niet te antwoorden op
de conclusie van de eiser volgens welke hij gedegradeerd was ten gevolge van het verlies
van zijn verantwoordelijkheid als rechtstreeks assistent van de verantwoordelijke, de heer
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H., daar hij op hetzelfde hiërarchisch niveau was geplaatst als drie andere collega's over
wie hij, tot dan toe, een effectief en rechtstreeks gezag had uitgeoefend, alsook ten
gevolge van het feit dat hij in zijn nieuwe functie geen enkele activiteit meer uitoefende
waarin hij beheersdaden stelde en verantwoordelijkheid droeg.
De schrapping van de aan de eiser toevertrouwde functie en de vervanging ervan door
een andere functie zijn een eenzijdige wijziging van een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst en beëindigen bijgevolg die arbeidsovereenkomst, zelfs als de
geschrapte functie overbodig was geworden.
Noch 1. de omstandigheid dat de eiser wel hoorde te weten dat elke affectatie gewijzigd
kon worden op min of meer korte termijn, naargelang van de reorganisatie van het
productie-apparaat, noch 2. de reorganisatie van de staalfabriek door het hergroeperen van
diensten, te dezen de diensten "Production P.M.L. - Four - M.E.P.", noch 3. het invoeren
van een nieuwe functie voor de "coördinatie - kwaliteit stroomafwaarts van continugieterij", hoe essentieel die functie ook is voor de nieuwe commerciële strategie die de
onderneming ontwikkeld heeft onder de noemer "kernactiviteit", waarbij zij al haar
middelen aanwendde om topproducten met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te
vervaardigen, noch 4. de belangrijke investeringen die in 2004 werden gedaan om de
machine - continugieterij aan te passen, zodat er dikkere dan de tot dan toe vervaardigde
staalplakken geproduceerd konden worden en aldus nieuwe markten aangeboord konden
worden, noch 5. de zware financiële verliezen die tussen 2000 en 2003 een vermindering
van de personeelskosten hadden vereist en in 2002-2003 tot een personeelsverlies van 25
pct. hadden geleid, waardoor een nieuwe industriële organisatie met nieuwe uitbreidingsprojecten tot stand was gekomen, noch 6. de omstandigheid dat (de eiser) volledig op de
hoogte was van die uitbreidingsprojecten en van de problemen die zij voor de productie
tot gevolg hadden, noch 7. het feit dat de erkende bekwaamheden, ervaring en expertise
(van de eiser) en zijn deelname aan die projecten, hem in de ogen van de directie van de
onderneming de meest aangewezen persoon maakten om die nieuwe functie uit te
oefenen, waarin zijn taak erin bestond toezicht te houden op de kwaliteit en de productiemethodes voortdurend te heroriënteren, noch 8. de omstandigheid dat de nieuwe functie
geenszins neerkwam op een achteruitgang of een degradatie (van de eiser), maar integendeel van strategisch belang was, wat onderstreept wordt door het feit dat hij in die functie
verantwoordelijk was voor drie cruciale afdelingen, noch 9. het feit dat er (aan de eiser)
een opleidingsopdracht toevertrouwd werd, gelet op de expertise die hij binnen de onderneming in zijn domein vergaard heeft, logisch en terecht lijkt, noch 10. de omstandigheid
dat de toewijzing van de nieuwe functie een voor de hand liggende voorzorgsmaatregel
kon vormen, daar (de eiser) van plan leek om de onderneming te verlaten, noch 11. de
omstandigheid dat voor de nieuwe functie, noch het loon noch de arbeidsvoorwaarden
(plaats, werktijden, ...) hoe dan ook zijn gewijzigd, waren omstandigheden die een eenzijdige wijziging, door de werkgever, van een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst konden verantwoorden. Geen van die gegevens wegen immers op
tegen het beginsel dat de werkgever verbiedt om een wezenlijk bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst te wijzigen.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen besluiten dat de eiser niet het bewijs
leverde van een eenzijdige en ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden, die overeenkwam met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de verweerster (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32 en 37 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 2, §1, van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden) en heeft de vordering, die
strekte tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding, niet wettig ongegrond kunnen
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verklaren (schending van artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden, of, op zijn minst, van de artikelen 39, §1, en 82 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-eenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De partij die eenzijdig een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
wijzigt, beëindigt onmiddellijk die arbeidsovereenkomst op onrechtmatige wijze.
Het arrest stelt vast "dat de partijen geen enkele arbeidsovereenkomst gesloten
hebben waarin aan de taken (van de eiser) een nauwkeurige en onveranderlijke
omschrijving gegeven wordt", "dat die taken werden vastgelegd in organigrammen of andere omschrijvingen, die binnen de afdeling staal - continugieterij
verdeeld werden naargelang van de organisatorische keuzes die de directie
gemaakt had op grond van de noodzakelijk geachte aanpassingen van zijn
productiemethodes, die werden doorgevoerd na het toetsen van die methodes aan
de wisselende marktvraag, dit teneinde de noodzakelijke economische rendabiliteit van het bedrijf te kunnen bereiken en te behouden", en dat "aangezien (de
eiser) als kaderlid zijn plaats had binnen die dynamiek van opeenvolgende
aanpassingen, hij wel diende te weten dat elke affectatie binnen een min of meer
korte periode gewijzigd kon worden, naargelang van de reorganisaties van het
productieapparaat".
Het arrest stelt, op grond van de in het middel weergegeven redenen, weliswaar vast dat een nieuwe functie, die het "essentieel" en "van strategisch belang"
acht, aan de eiser is toevertrouwd in het kader van een herstructurering van de
onderneming om economische redenen, maar beslist dat die functie, waarvoor
"hij de aangewezen persoon was", "gelet op de bekwaamheid, de ervaring en de
expertise (die hem werd) toegeschreven", "geen achteruitgang of devalorisatie"
tot gevolg had.
Op grond van die feitelijke beoordeling beslist het arrest wettig dat, in de
omstandigheden die het vermeldt, "niet feitelijk is aangetoond dat de arbeidsomstandigheden eenzijdig en in aanzienlijke mate zijn gewijzigd, wat zou neerkomen op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door (de verweerster)".
Tweede onderdeel
Enerzijds beslist het arrest, op grond van alle redenen die het vermeldt, dat de
nieuwe functie van de eiser "geen achteruitgang of devalorisatie" tot gevolg had,
en antwoordt het aldus, door ze tegen te spreken, op de conclusie waarin de eiser
met name aanvoerde dat hij door die functie minder verantwoordelijkheid droeg
en minder aan het beheer deelnam.
Het arbeidshof hoefde niet te antwoorden op het door de eiser tot staving van
zijn betoog aangevoerde argument dat hij geen gezag meer uitoefende over drie
van zijn collega's, aangezien dat argument geen afzonderlijk middel vormde.
Anderzijds zijn vermoedens een middel om een onbekend feit te bewijzen.
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Het onderdeel, dat kritiek uitoefent op de beoordeling, door het arbeidshof,
van de voorgelegde feiten, houdt geen verband met de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, die dat bewijsmiddel regelen.
Het onderdeel baseert zich daarenboven op de door het arrest verworpen hypothese dat de wijziging van functie van de eiser een achteruitgang en een devalorisatie voor hem betekende.
Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 589
2° KAMER - 12 oktober 2010

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - VONNIS DAT EEN BEKLAAGDE EN EEN
MEDEBEKLAAGDE TOT STRAF VEROORDEELT - VONNIS DAT DE TEGEN ÉÉN VAN DE BEKLAAGDEN
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTVANKELIJK EN GEGROND VERKLAART - HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE MEDEBEKLAAGDE - GEEN PRINCIPAAL BEROEP VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING

- GEVOLG

2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN HOGER BEROEP NIET AANHANGIG GEMAAKTE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN
APPELRECHTER OVER DEFINITIEF BERECHTE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING

1º Wanneer het beroepen vonnis een beklaagde en een medebeklaagde tot straf
veroordeelt en de tegen deze beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gegrond verklaart en alleen het openbaar ministerie en de medebeklaagde van dit
vonnis in hoger beroep komen, kan de burgerlijke partij, bij ontstentenis van principaal
hoger beroep van de beklaagde tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, geen incidenteel beroep instellen met betrekking tot deze burgerlijke rechtsvordering1. (Art. 203, §4, Wetboek van Strafvordering)
2º Wanneer een beslissing in hoger beroep wordt vernietigd omdat de appelrechter heeft
beslist over de burgerlijke rechtsvordering die niet voor hem was gebracht, wordt de
vernietiging uitgesproken zonder verwijzing2.
(S. T. JACOBS DANnY bvba e.a.)

1 Cass., 9 feb. 1988, AR 1652, AC, 1987-88, nr. 350; Cass., 26 jan. 1993, AR 5870, AC, 1993, nr. 53;
Cass., 22 nov. 1994, AR P.94.0416.N, AC, 1994, nr. 506; Cass., 14 juni 2005, AR P.05.0502.N, AC,
2005, nr. 341.
2 Ibid.
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ARREST

(AR P.10.0106.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Tongeren van 18 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, de artikelen 202, 203 en 205 Wetboek van Strafvordering en artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek: daar noch de eiser noch de
verweerders in hoger beroep zijn gekomen van het beroepen vonnis van de politierechtbank te Tongeren van 10 maart 2009, konden de appelrechters zich niet
meer uitspreken over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders tegen de
eiser.
2. Krachtens artikel 203, 4°, Wetboek van Strafvordering kan in alle gevallen
waarin de burgerlijke rechtsvordering gebracht wordt voor de rechter in hoger
beroep, de gedaagde bij een op de rechtszitting genomen conclusie incidenteel
beroep instellen zolang het debat in hoger beroep niet gesloten is.
Vereist is wel dat de veroordeelde beklaagde zelf tegen de burgerlijke partij
hoger beroep heeft ingesteld op burgerlijk gebied.
3. Het beroepen vonnis veroordeelt de eiser en een andere medebeklaagde tot
straf. Het verklaart de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de
eiser ontvankelijk en gegrond. Het veroordeelt de eiser tot betaling van een voorschot van 1 euro en het beveelt een deskundigenonderzoek.
Van dit vonnis zijn alleen het openbaar ministerie en de veroordeelde medebeklaagde in hoger beroep gekomen.
4. Hieruit volgt dat bij ontstentenis van principaal hoger beroep van de eiser
tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders tegen
hem, de verweerders geen incidenteel beroep konden instellen met betrekking tot
hun burgerlijke rechtsvordering tegen de eiser.
De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders tegen de eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste
van de verweerders.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
12 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 590
2° KAMER - 12 oktober 2010

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF
- OPEENVOLGENDE VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE
STRAFFEN - WERKSTRAF EN STRAF VAN VRIJHEIDSBEROVING - MOGELIJKHEID
2º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - COLLECTIEF MISDRIJF
- OPEENVOLGENDE VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE
STRAFFEN - WERKSTRAF EN STRAF VAN VRIJHEIDSBEROVING - MOGELIJKHEID
1º en 2º Uit artikel 7, derde lid, en 65, tweede lid, Strafwetboek volgt dat wanneer een feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van
gewijsde gegane beslissing waarbij een werkstraf werd opgelegd, en andere feiten die bij
hem aanhangig zijn en die aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en
hij oordeelt dat de reeds uitgesproken werkstraf ontoereikend is als beteugeling voor het
geheel van deze door eenheid van opzet verboden feiten, niet bijkomend een
hoofdgevangenisstraf kan worden opgelegd omdat een combinatie werkstraf en gevangenisstraf voor eenzelfde feit op grond van artikel 7 Strafwetboek niet toegelaten is1 2.

1 Zie VANDROMME, S., "Cumul werkstraf en opsluiting kan voor laattijdig vastgesteld collectief
misdrijf", Juristenkrant, 2006, nr. 137, p. 9; "Peut-on cumuler la peine de la réclusion et la peine de
travail en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal?", R.D.P., 2006, p. 1031; DECAIGNY, T., "
Het laattijdig vaststellen van een voortgezet misdrijf: feit of fictie?", T. Strafr., 2006, 338;
VANDROMME, S., "Kan bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Sw. nog een werkstraf als bijkomende
veroordeling worden uitgesproken?", T. Strafr., 2004, 300; ROZIE, M., "Gevangenisstraf en werkstraf
mogen samen worden opgelegd bij meerdaadse samenloop", R.A.B.G, 2003, 317; DE LE COURT, P.,
"La peine de travail autonome (pta): un chantier", R.D.P., 2004, 13; VANDROMME, S., "De werkstraf de
nieuwste aanwinst in het Belgisch straffenarsenaal", RW, 2002-2003, 485.
2 Niet gelijkluidende conclusie. Het O.M. concludeerde tot de vernietiging omdat het voordeel van
de aanpassing die bij artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, ten gunste van de dader van het collectief
misdrijf is bepaald, niet afhangt van de voorwaarde dat er tussen de nog uit te spreken straf en die
waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn en
omdat het verschil in aard en voorwerp tussen een werkstraf en een straf van vrijheidsberoving niet
belet dat de maat van de tweede wordt bepaald met inachtneming van de eerste: aldus werd ook
beslist in Cass., 31 mei 2006, AR P.06.0403.F, AC, 2006, nr. 300 met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas, 2006, nr. 300.
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. V.)

ARREST

(AR P.10.1168.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 28 april 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek: de
appelrechters oordelen dat de feiten waaraan zij de eiser schuldig verklaren,
gepleegd werden met eenzelfde opzet als de feiten waarvoor hij reeds veroordeeld werd tot een werkstraf bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge
van 26 juni 2007; zij oordelen vervolgens ten onrechte dat zij de eiser niet bijkomend een gevangenisstraf kunnen opleggen omdat "een combinatie werkstrafgevangenisstraf voor eenzelfde feit op grond van artikel 7 [Strafwetboek] niet
toegelaten is".
2. Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, bepaalt dat wanneer de feitenrechter
vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van
gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in
de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en
samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet, hij bij de straftoemeting rekening houdt met
de reeds uitgesproken straffen. Indien deze hem voor een juiste bestraffing van al
de misdrijven voldoende lijken, spreekt hij zich uit over de schuldvraag en
verwijst hij in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straffen. Het geheel van
de straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel mag het maximum van de
zwaarste straf niet te boven gaan.
Artikel 7, derde lid, Strafwetboek bepaalt onder meer dat in correctionele
zaken en in politiezaken gevangenisstraf en werkstraf niet samen mogen worden
toegepast.
3. De appelrechters oordelen dat:
- de feiten waaraan zij de eiser schuldig verklaren, dateren van vóór het vonnis
van 26 juni 2007 waarbij de eiser tot een werkstraf is veroordeeld, en volstrekt
gelijkaardig zijn aan de reeds beteugelde misdrijven en getuigen van de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet;
- de reeds uitgesproken werkstraf ontoereikend is als beteugeling voor het
geheel van deze door eenheid van opzet verbonden feiten;
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- aan de eiser die bij vonnis van 26 juni 2007 tot een werkstraf is veroordeeld,
niet bijkomend een hoofdgevangenisstraf kan worden opgelegd omdat een
combinatie werkstraf - gevangenisstraf voor eenzelfde feit op grond van artikel 7
Strafwetboek niet toegelaten is.
Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
12 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 591
2° KAMER - 12 oktober 2010

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - AMBTSHALVE TOEZICHT OF TOEZICHT OP VORDERING VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE RECHTSPLEGING
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - TOEZICHT DOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE RECHTSPLEGING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - ONDERZOEK OP VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK - GEVOLG
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - TOEZICHT DOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE ONDERZOEK OP VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - RECHTSPLEGING
1º en 2° Uit artikel 136, eerste lid, en 136bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt
dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet met toepassing van één
van deze artikelen of van beiden, zij overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, de
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wettigheid of regelmatigheid van de procedure kan nagaan; in dit geval moet zij de procedure van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering naleven.
3º en 4° Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging op tegenspraak
in, ook wanneer het openbaar ministerie de toepassing van dit artikel vordert, wat onderstelt dat alle partijen, daarin begrepen de burgerlijke partijen, moeten worden
opgeroepen en gehoord; wanneer de partijen niet opgeroepen zijn, moet de behandeling
van de zaak op een latere rechtszitting worden gesteld teneinde daaraan te voldoen en
wanneer de partijen verzoeken te worden gehoord, vereist de tegenspraak dat daaraan
gunstig gevolg gegeven wordt1.
(V. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1469.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 augustus 2010.
De eisers I voeren elk in een afzonderlijke memorie die aan dit arrest is
gehecht, vier middelen met telkens dezelfde draagwijdte aan.
De eiser II voert 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
Middelen van niet-ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. In een memorie van antwoord voeren het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en
G. D. aan dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn.
2. Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en G. D. waren geen partij in het geding
voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
De middelen van niet-ontvankelijkheid zijn niet ontvankelijk.
Tweede middel van de eisers I
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 136 en 235bis Wetboek
van Strafvordering: het arrest gaat over tot de controle van de regelmatigheid van
de rechtspleging en spreekt de nietigheid uit van bepaalde onderzoekshandelingen zonder de burgerlijke partijen te hebben gehoord.
4. Artikel 136, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De kamer van
inbeschuldigingstelling houdt ambtshalve toezicht op het verloop van de onderzoeken, kan verslag vragen over de stand van zaken en kan kennis nemen van de
dossiers. Zij kan een van haar leden machtigen en uitspraak doen overeenkomstig de artikelen 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering."
Artikel 136bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Indien hij
oordeelt dat het noodzakelijk is voor het goede verloop van het onderzoek, de
1 Cass., 12 okt. 2010, AR P.10.1535.N, AC, 2010, nr..593.
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wettigheid of de regelmatigheid van de procedure, doet de procureur-generaal te
allen tijde voor de kamer van inbeschuldigingstelling de vordering die hij nuttig
acht." Het derde lid van hetzelfde artikel voegt hieraan toe: "In dat geval kan de
kamer van inbeschuldigingstelling, zelfs ambtshalve, de bij artikelen 136, 235 en
235bis bepaalde maatregelen nemen."
5. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling
uitspraak doet met toepassing van de artikelen 136 of 136bis Wetboek van Strafvordering of van beiden, zij overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de wettigheid of regelmatigheid van de procedure kan nagaan. Zij kan
dit hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie. In beide
gevallen moet zij de procedure van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
naleven.
6. Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging op
tegenspraak in, ook wanneer het openbaar ministerie de toepassing van dit artikel
vordert. Dit onderstelt dat alle partijen, daarin begrepen de burgerlijke partijen,
moeten worden opgeroepen en gehoord. Wanneer de partijen niet opgeroepen
zijn, moet de behandeling van de zaak op een latere rechtszitting worden gesteld
teneinde daaraan te voldoen. Wanneer de partijen verzoeken te worden gehoord,
vereist de tegenspraak dat daaraan gunstig gevolg gegeven wordt.
7. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de procureur-generaal te
Brussel de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft vastgesteld met
toepassing van de artikelen 136 en 136bis Wetboek van Strafvordering en gevorderd heeft om met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.
8. Het arrest oordeelt: "Het verzoek uitgaande van de burgerlijke partijen (...),
strekkende tot tussenkomst in onderhavige rechtspleging, werd door het hof [van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling], conform het eensluidend mondeling
advies van het openbaar ministerie, afgewezen. Dergelijke tussenkomst zou
immers, zeker in het prille stadium van het onderzoek, een ongeoorloofde schending van het geheim van het onderzoek kunnen uitmaken. Bovendien kunnen de
belangen van de burgerlijke partijen in beginsel niet geschaad worden door een
vordering van de procureur-generaal strekkende tot een toezicht van de regelmatigheid van de rechtspleging."
Met die redenen weigert het arrest de eisers als burgerlijke partijen in de
procedure waarbij toepassing gemaakt wordt van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, te horen. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Overige middelen van de eisers I
9. De middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
behoeven geen antwoord.
Middel van de eiser II
10. Het middel voert aan dat de eiser niet is gehoord bij de behandeling van de
zaak door de kamer van inbeschuldigingstelling en onwetend blijft over de
inhoud van het arrest.
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11. Het middel heeft dezelfde draagwijdte als het tweede middel van de eisers
I en is om dezelfde redenen gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
12 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge, Gent, J. Meese, Gent en Ch. Mussche, Gent.

Nr. 592
2° KAMER - 12 oktober 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - VOORWAARDE
2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - MISDRIJVEN GEPLEEGD VOOR DE BESLISSING VAN TOEKENNING VEROORDELING TIJDENS DE PROEFTERMIJN - ONMOGELIJKHEID DE WETTELIJKE TIJDSVOORWAARDEN
VOOR DE STRAFUITVOERINGSMODALITEIT NA TE LEVEN - GEVOLG
1º Artikel 64, 1°, Wet Strafuitvoering voorziet enkel in de herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wordt vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft
gepleegd; die wetsbepaling voorziet niet in een herroeping wanneer de betrokkene
tijdens de proeftermijn nog veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad gepleegd
vóór de beslissing die hem in voorwaardelijke vrijheid stelde, maar dit doet eraan niet af
dat een strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden nageleefd als de wettelijke
tijdsvoorwaarden niet meer voorhanden zijn1 .
2º Daar overeenkomstig artikel 62, §1, Wet Strafuitvoering het openbaar ministerie belast is
met de controle op de veroordeelde, heeft het de bevoegdheid de zaak bij de strafuitvoeringsrechtbank aanhangig te maken indien wettelijk de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden nageleefd en moet de strafuitvoeringsrechtbank
desgevallend deze onmogelijkheid vaststellen2.
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN T. E.)

ARREST

(AR P.10.1516.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
1 Zie Cass., 2 jan. 2008, AR P.07.1812.F, AC, 2008, nr. 1 met concl. advocaat-generaal D. Vandermeersch; Cass., 10 feb. 2009, AR P.09.0067.N, AC, 2009, nr. 110.
2 Cass., 10 feb. 2009, AR P.09.0067.N, AC, 2009, nr. 110.
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te Antwerpen van 10 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 23, §1, 25, §2 en 54,
tweede lid, Wet Strafuitvoering: ingevolge het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 23 juni 2010 is de toelaatbaarheidsdatum voor verweerders voorwaardelijke invrijheidstelling verschoven naar 2 juli 2013; niettegenstaande dit
feit laat de strafuitvoeringsrechtbank na zijn voorwaardelijke invrijheidstelling te
herroepen en wordt aldus geen uitvoering gegeven aan het voormelde arrest van
23 juni 2010.
2. Artikel 64, 1°, Wet Strafuitvoering voorziet enkel in de herroeping van
strafuitvoeringsmodaliteit wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane
veroordeling wordt vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een
wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd. Die wetsbepaling voorziet niet in een
herroeping wanneer de betrokkene tijdens de proeftermijn nog veroordeeld wordt
voor een wanbedrijf of misdaad, gepleegd vóór de beslissing die hem in voorwaardelijke vrijheid stelde.
Dit doet eraan niet af dat een strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden
nageleefd als de wettelijke tijdsvoorwaarden niet meer voorhanden zijn.
3. Daar overeenkomstig artikel 62, §1, Wet Strafuitvoering het openbaar
ministerie belast is met de controle op de veroordeelde, heeft het de bevoegdheid
de zaak aanhangig te maken indien wettelijk de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden nageleefd en moet de strafuitvoeringsrechtbank
desgevallend deze onmogelijkheid vaststellen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders
samengesteld.
12 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal.
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2° KAMER - 12 oktober 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BURGERLIJKE PARTIJ ONGRONDWETTIGHEID VAN DE BETEKENINGSVERPLICHTING - GEVOLG
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - CASSATIEBEROEP BURGERLIJKE PARTIJ - ONGRONDWETTIGHEID VAN DE BETEKENINGSVERPLICHTING - GEVOLG
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK - GEVOLG
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - TOEZICHT DOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE RECHTSPLEGING
5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - DERDE DIE ZICH GESCHAAD VOELT
DOOR EEN INBESLAGNAME - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DE INBESLAGNAME - AFWIJZING DOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VASTSTELLING VAN DE
ONREGELMATIGHEID VAN DE INBESLAGNAME - NIETIGVERKLARING VAN DE INBESLAGNAME OPHEFFING VAN DE INBESLAGNAME - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE REGELMATIGHEID VAN DE INBESLAGNAME - GEVOLG UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE BESLISSING WAARBIJ DE INBESLAGNAME WERD
OPGEHEVEN

1º en 2° Uit het arrest nr. 120/2004 van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2004 blijkt dat de
verplichting voor de burgerlijke partij haar cassatieberoep te laten betekenen strijdig is
met de artikelen 10 en 11 Grondwet; hieruit volgt dat het verzuim voor de burgerlijke
partij het cassatieberoep te laten betekenen niet de niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep tot gevolg kan hebben1.
3º en 4° Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging op tegenspraak
in, ook wanneer het openbaar ministerie de toepassing van dit artikel vordert, wat onderstelt dat alle partijen, daarin begrepen de burgerlijke partijen, moeten worden
opgeroepen en gehoord; wanneer de partijen niet opgeroepen zijn, moet de behandeling
van de zaak op een latere rechtszitting worden gesteld teneinde daaraan te voldoen2
5º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van verzoek tot opheffing
van een inbeslagname in toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering,
toepassing maakt van artikel 235bis van hetzelfde wetboek en de nietigheid uitspreekt
van de inbeslagname en de opheffing ervan beveelt, brengt de vernietiging door het Hof
van de beslissing over de regelmatigheid van de inbeslagname de vernietiging met zich
mee van de beslissing waarbij de inbeslagname wordt opgeheven.
(V. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1535.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
1 GwH, 30 juni 2004, nr. 120/2004; Cass., 12 okt. 2004, AR P.03.0009.N, AC, 2004, nr. 472.
2 Cass., 12 okt. 2010, AR P.10.1469.N, AC, 2010, nr.591.
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Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 september 2010.
De eisers voeren in afzonderlijke memories, die aan dit arrest zijn gehecht, elk
vier gelijkluidende middelen aan. In een aanvullende memorie geeft de eiser 1
nadere toelichting over het derde middel en verzoekt desbetreffende een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De verweerders hebben op 15 juli 2010 een verzoekschrift neergelegd met
toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering tot opheffing van de
inbeslagname van alles wat tijdens de huiszoekingen op 24 juni 2010 in beslag
genomen werd.
Bij beschikking van 30 juli 2010 heeft de onderzoeksrechter dit verzoek afgewezen.
De verweerders hebben tegen die beschikking hoger beroep ingesteld en
hebben tevens de kamer van inbeschuldigingstelling gevorderd de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.
De eisers hebben zich op 3 augustus 2010 in handen van de onderzoeksrechter
burgerlijke partij gesteld.
Het openbaar ministerie heeft gevorderd dat enkel het verzoek van de verweerders tot opheffing van de inbeslagnames uitgevoerd te Mechelen op 24 juni 2010
in de lokalen van het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning van G. D.
alsmede tot vernietiging van de onderzoeksdaden die daarop steunen, gegrond
zou worden verklaard. Het heeft eveneens gevorderd dat de processen-verbaal
met betrekking tot onderzoeksdaden ter griffie zouden worden neergelegd.
Het bestreden arrest verklaart het verzoek van de verweerders strekkende tot
het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging niet ontvankelijk. Het
verklaart het verzoek van de verweerders strekkende tot de opheffing van de
inbeslagname van documenten en voorwerpen bij derden evenmin ontvankelijk.
Voor het overige beveelt het arrest de opheffing van de inbeslagnames op 24
juni 2010 verricht te Mechelen in de lokalen van het aartsbisschoppelijk paleis
en in de woning en de kantoren van G. D., spreekt het de nietigheid uit van die
onderzoekshandelingen en van de tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die daarop steunen en beveelt het dat de nietig verklaarde stukken uit
het dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen van niet-ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De verweerders voeren aan dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn:
het arrest maakt geen toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering;
daarenboven beschikken de eisers, die niet aanwezig waren in de procedure voor
de kamer van inbeschuldigingstelling, niet over het vereiste belang en de vereiste
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hoedanigheid; het belang van de eisers om kennis te nemen van alle stukken van
het strafdossier is geoorloofd noch rechtmatig; ten slotte zijn de cassatieberoepen
aan de verweerders niet betekend.
2. Anders dan de verweerders stellen, zijn de cassatieberoepen gericht tegen
alle schikkingen van het bestreden arrest.
3. Op het ogenblik dat de zaak door de kamer van inbeschuldigingstelling
werd behandeld, hadden de eisers zich reeds burgerlijke partij gesteld. Zij
hebben dus het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid om cassatieberoep in
te stellen.
4. De vraag te weten of de eisers al dan niet een geoorloofd en legitiem belang
hebben om kennis te nemen van de stukken van het strafdossier, is vreemd aan
het belang en de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest dat
uitspraak doet over de regelmatigheid van de rechtspleging.
5. Op vordering van het openbaar ministerie onderzoekt het arrest de regelmatigheid van de op 24 juni 2010 in de lokalen van het Aartsbisdom MechelenBrussel en in de woning van G. D. uitgevoerde huiszoekingen en van de daarop
volgende onderzoeksdaden. Aldus maakt het arrest toepassing van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering. Tegen die beslissing staat onmiddellijk cassatieberoep open.
6. Uit het arrest nr. 120/2004 van het Arbitragehof van 30 juni 2004 blijkt dat
de verplichting voor de burgerlijke partij haar cassatieberoep te laten betekenen
strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet. Hieruit volgt dat het verzuim voor
de burgerlijke partij het cassatieberoep te laten betekenen de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet tot gevolg kan hebben.
7. De middelen van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep kunnen niet
aangenomen worden.
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
8. Het arrest weert drie stukken uit de debatten neergelegd door een persoon
die niet in zake is.
9. Het arrest verklaart het verzoek van de verweerders gesteund op artikel
61quater Wetboek van Strafvordering deels niet ontvankelijk. Het verklaart het
verzoek van de verweerders strekkende tot het onderzoek van de regelmatigheid
van de rechtspleging evenmin ontvankelijk.
10. In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Tweede middel van de eisers
11. Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering: het arrest gaat over tot de controle van de regelmatigheid van de rechtspleging en spreekt de nietigheid uit van bepaalde onderzoekshandelingen zonder
de burgerlijke partijen te hebben gehoord.
12. Zoals blijkt uit het antwoord op de middelen van niet-ontvankelijkheid van
de cassatieberoepen, maakt het arrest toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering.
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13. Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging op
tegenspraak in, ook wanneer het openbaar ministerie de toepassing van dit artikel
vordert. Dit onderstelt dat alle partijen, daarin begrepen de burgerlijke partijen,
moeten worden opgeroepen en gehoord. Wanneer de partijen niet opgeroepen
zijn, moet de behandeling van de zaak op een latere rechtszitting worden gesteld
teneinde daaraan te voldoen.
14. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eisers op de rechtszitting
waarop de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak heeft behandeld, niet
aanwezig noch vertegenwoordigd waren. Uit die stukken blijkt niet dat de eisers
voor die rechtszitting behoorlijk zijn opgeroepen.
15. Hieruit volgt dat het arrest is gewezen zonder dat de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak aan de tegenspraak van alle partijen, meer bepaald aan
deze van de eisers heeft onderworpen. Hierdoor is de procedure onregelmatig en
is het arrest door nietigheid aangetast.
Het middel is gegrond.
Overige middelen van de eisers I
16. De middelen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing,
behoeven geen antwoord.
Omvang van de cassatie
17. De vernietiging van de beslissingen over de regelmatigheid van de inbeslagnames brengen de vernietiging met zich mee van de beslissingen waarbij de
inbeslagnames met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering
worden opgeheven. Deze beslissingen zijn met elkaar onlosmakelijk verbonden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
- de opheffing beveelt van de inbeslagnames te Mechelen op 24 juni 2010 van
documenten en voorwerpen verricht in de lokalen van het aartsbisschoppelijk
paleis, evenals in de woning en kantoren van G. D.;
- de nietigheid uitspreekt van deze onderzoekshandelingen en van de tot op de
dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die daarop steunen;
- beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden verwijderd en
neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
12 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge, Gent, J. Meese, Gent, Ch. Mussche, Gent en F.

2464

HOF VAN CASSATIE

Nr. 593

Keuleneer, Brussel.

Nr. 594
2° KAMER - 12 oktober 2010

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - OPDRACHT BEVOEGDHEID
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - STRAFZAKEN VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING - DATUM - VERSCHRIJVING BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - WETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - DATUM VAN DE VRIJHEIDSBENEMING - VERSCHRIJVING - BEVOEGDHEID VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - TIJDSTIP VAN
EFFECTIEVE VRIJHEIDSBENEMING - FEITELIJKE GEGEVENS - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
1º, 2° en 3° Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermag de voorkomende verschrijvingen met betrekking tot het verlenen of het
betekenen van dit bevel vast te stellen1. (Art. 21, Voorlopige Hechteniswet)
4º Met het oog op de vaststelling van het juiste uur van de vrijheidsbeneming, kunnen de
rechters acht slaan op alle feitelijke gegevens die hen zijn voorgelegd2. (Artt. 2, 4°, 18,
§1, en 21, Voorlopige Hechteniswet)
(S.)

ARREST

(AR P.10.1575.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 2.4°, b, en artikel 18, §1, Voorlopige Hechteniswet: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat de verschillende
tijdstippen van vrijheidsberoving die in de processen-verbaal zijn opgenomen als
louter materiële vergissingen dienen te worden beschouwd en geen afbreuk doen
aan de regelmatigheid van de betekening van het bevel tot aanhouding; het
proces-verbaal nr.106032/2010 van 6 september 2010 vermeldt als tijdstip van
1 Cass., 26 maart 1996, AR P.96.0359.N, AC, 1996, nr. 104.
2 Cass., 10 sept. 2002, AR P.02.1266.N, AC, 2002, nr. 436.
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vrijheidsberoving 6 september 2010 om 11u10; het proces-verbaal nr.
105961/2010 van 7 september 2010 vermeldt echter als tijdstip van vrijheidsberoving 7 september 2010 om 11u10; door tweemaal een ander tijdstip van effectieve vrijheidsbeneming te vermelden, kan niet worden nagegaan of het aanhoudingsbevel is betekend binnen de wettelijk bepaalde termijn van 24 uren.
2. Volgens het middel wijst het proces-verbaal van 6 september 2010 op een
vrijheidsberoving op die datum om 11u10, terwijl het proces-verbaal van 7
september 2010 wijst op een vrijheidsberoving op 7 september 2010 om 11u10.
Deze vermeldingen zijn chronologisch onverenigbaar en kunnen wijzen op een
verschrijving.
3. Het onderzoeksgerecht, dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermag de voorkomende verschrijvingen met betrekking tot het verlenen
of het betekenen van dit bevel vast te stellen .
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
4. Met het oog op de vaststelling van het juiste uur van de vrijheidsbeneming,
kunnen de rechters acht slaan op alle feitelijke gegevens die hen zijn voorgelegd.
5. De appelrechters oordelen: "Uit de inhoud van alle betrokken processenverbaal blijkt overduidelijk dat zowel de interceptie en vrijheidsbeneming om
11u10 van [de eiser] en zijn vriendin als de huiszoeking in diens woning zijn
geschied op dinsdag 7 september 2010 en niet op 6 september 2010 zoals ingevolge een louter materiële vergissing vermeld; de betekening van het bevel tot
medebrenging op 7 september 2010 om 14.35 uur en de betekening van het bevel
tot aanhouding op 8 september 2010 om 10.59 uur zijn dan ook regelmatig. "
De appelrechters stellen aldus in feite, mitsdien onaantastbaar, het tijdstip van
de effectieve vrijheidsberoving van de eiser vast, alsook de tijdige betekening
van het aanhoudingsmandaat binnen de vierentwintig uur van deze vrijheidsbeneming.
In zoverre het middel opkomt tegen deze feitelijke vaststellingen is het niet
ontvankelijk.
6. Voor het overige verantwoorden de appelrechters hun beslissing met betrekking tot de regelmatigheid van de aanhouding naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ch. Verhaeghe, Brussel.
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2° KAMER - 13 oktober 2010

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID INKOMSTENDERVING - BEOORDELING - VERVANGINGSINKOMEN - INAANMERKINGNEMING VOORWAARDEN
De vervangingsinkomens die de getroffene worden uitbetaald wegens de hem op onrechtmatige wijze toegebrachte arbeidsongeschiktheid dienen alleen voor de raming van de
schade in aanmerking te worden genomen indien zij strekken tot herstel van dezelfde
schade als die bedoeld in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek1. (Artt.
1382 en 1383, BW)
(A. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dinant van 15 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel verwijt het bestreden vonnis dat het beslist dat de eiser geen materiële schade heeft geleden ingevolge derving van inkomsten tijdens de tijdvakken
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Eerste onderdeel
Het onderdeel verwijt het vonnis dat het de vergoedingen in aanmerking neemt
die door de verzekeraar "gewaarborgd inkomen" zijn uitgekeerd.
Ontvankelijkheid van het onderdeel
De verweerder voert aan dat de beslissing naar recht verantwoord blijft door
het verweer dat hij in zijn conclusie heeft aangevoerd en dat de rechtbank heeft
overgenomen, volgens welk de materiële schade ten gevolge van de tijdvakken
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, volledig werd vergoed door de bedragen
die door het ziekenfonds zijn uitgekeerd. Daaruit volgt, volgens de verweerder,
dat het onderdeel tegen een overtollige reden is gericht en dienvolgens niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang.
1 In zijn andersluidende conclusie had het openbaar ministerie geoordeeld dat het bij de lezing van de
bewoordingen van het bestreden arrest de door de verweerder tegen het eerste onderdeel van het
middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid kon aannemen, in zoverre hij betrekking heeft
op een overtollige reden van het arrest, waardoor het middel zonder belang leek.
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Het vonnis stelt evenwel niet vast dat de uitkeringen van het ziekenfonds het
bedrag van de tijdens de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid geleden
en te vergoeden schade hebben bereikt of overschreden, zonder dat het gewaarborgd inkomen daarin moet begrepen worden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
De schade die de getroffene lijdt wegens de hem op onrechtmatige wijze
toegebrachte arbeidsongeschiktheid, kan bestaan in de derving van beroepsinkomsten ten gevolge van die ongeschiktheid.
De hem uitbetaalde vervangingsinkomens dienen alleen voor de raming van de
schade in aanmerking te worden genomen, indien zij strekken tot herstel van
dezelfde schade als bedoeld in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Om inkomstenderving uit te sluiten neemt het vonnis met name de vergoedingen van de verzekeraar "gewaarborgd inkomen" in aanmerking.
Aangezien de appelrechters niet hebben onderzocht of de uitkeringen van de
verzekering een vergoedend karakter hebben en strekken tot vergoeding van
dezelfde schade als die welke bedoeld wordt in de voormelde wetsbepalingen,
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de materiële
schade van de eiser ten gevolge van inkomstenderving tijdens de tijdvakken van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Namen,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
13 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Oosterbosch.
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2° KAMER - 13 oktober 2010

1º ONDERZOEKSRECHTER - DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENOPDRACHT BEPALING - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENOPDRACHT - BEPALING - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER
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3º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENOPDRACHT - BEPALING - ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER

4º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID - GEBREK DESKUNDIGENVERSLAG - GEDEELTELIJKE NIETIGHEID - ONDERSCHEID - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID - GEBREK - DESKUNDIGENVERSLAG - GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
- ONDERSCHEID - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID DOOR DE RECHTER
1º, 2° en 3° Uit het feit alleen dat de onderzoeksrechter de deskundige heeft verzocht een
inventaris op te maken van de misdrijven die uit het dossier blijken, kan niet worden
afgeleid dat die rechter niet meer de vereiste waarborgen biedt inzake geschiktheid om
op objectieve wijze het onderzoek van de zaak verder te zetten en evenmin dat hij de
daaropvolgende bevindingen van die deskundige overneemt. (Art. 6.1, EVRM)
4º en 5° Wanneer de rechter vaststelt dat de deskundige zijn plicht tot onpartijdigheid heeft
miskend, belet geen enkele wettelijke bepaling hem te oordelen welke gegevens van het
verslag nietig zijn en welke als regelmatig dienen te worden beschouwd1. (Art. 6.1,
EVRM)
(B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1891.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 december 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest het recht op een onpartijdige rechter
miskent. Volgens de eisers had de kamer van inbeschuldigingstelling, aangezien
de onderzoeksrechter sedert 19 mei 2006 tekortgekomen is aan zijn plicht tot
onpartijdigheid door aan de deskundige een aanvullende opdracht toe te
vertrouwen die gelijkstaat met een overdracht van rechtsmacht, de onderzoeksverrichtingen van ná die datum nietig moeten verklaren en de niet-ontvankelijkheid van de vervolging moeten vaststellen.
Uit het feit alleen dat de onderzoeksrechter de deskundige heeft verzocht een
inventaris op te maken van de misdrijven die uit het dossier blijken, kan niet
worden afgeleid dat die rechter niet meer de vereiste waarborgen biedt inzake
geschiktheid om op objectieve wijze het onderzoek van de zaak verder te zetten,
1 Zie Cass., 15 juni 2005, AR P.05.0572.F, AC, 2005, nr. 345.
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en evenmin dat hij de daaropvolgende bevindingen van die deskundige overneemt.
De appelrechters wijzen eerst erop dat de onderzoeksrechter, op 3 november
2005, na meer dan een jaar onderzoek met talrijke onderzoeksopdrachten in
België en in het buitenland, een vordering heeft opgesteld tot een boekhoudkundig deskundigenonderzoek, waarop geen kritiek is uitgeoefend. Zij hebben
vervolgens de aanvullende vordering van 19 mei 2006 tot "het opmaken van
besluiten met een inventaris van de misdrijven die bij het onderzoek van het
dossier zijn ontdekt" nietig verklaard alsook de gedeelten van het daaropvolgend
verslag die daaraan beantwoordden. Zij oordelen ten slotte dat de onderzoeksrechter, door het aan de deskundige over te laten om de tijdens zijn onderzoek
ontdekte misdrijven te omschrijven, verwijst naar de misdrijven die de deskundige na afloop van zijn eerste analyse zou hebben geïnventariseerd en niet naar
die welke de magistraat, op een willekeurig tijdstip van het gerechtelijk onderzoek, jegens de eisers bewezen zou hebben verklaard.
Met die vermeldingen kunnen de appelrechters, zonder het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter te miskennen, oordelen dat de
bewoordingen van de aanvullende deskundigenopdracht niet de conclusie
wettigden dat de onderzoeksrechter zijn plicht tot onpartijdigheid heeft miskend.
Zij verantwoorden bijgevolg hun beslissing naar recht om de door die magistraat
na 19 mei 2006 gestelde onderzoeksverrichtingen alsook zijn verslag voor de
raadkamer, als regelmatig te beschouwen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eisers voeren aan dat het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige
sedert een vergadering met de onderzoeksrechter die zijn aanvullende opdracht
heeft vastgesteld, de nietigheid meebrengt van de deskundigenopdrachten die
door hem vanaf dat tijdstip zijn verricht, zodat de appelrechters de nietigheid
hadden moeten vaststellen van het volledige, op 28 juni 2006 overhandigde
verslag.
Wanneer de rechter vaststelt dat de deskundige zijn plicht tot onpartijdigheid
heeft miskend, belet geen enkele wettelijke bepaling hem te oordelen welke
gegevens van het verslag nietig zijn en welke als regelmatig dienen te worden
beschouwd.
Het arrest vermeldt dat het tweede gedeelte van het deskundigenverslag beantwoordt aan de met de oorspronkelijke vordering van 3 november 2005 toegewezen opdracht. Het verklaart daarentegen de gegevens van dat verslag nietig
die betrekking hebben op de op 19 mei 2006 toegewezen opdracht, omdat zij een
miskenning van het vermoeden van onschuld aantonen.
De appelrechters die oordelen dat de verrichtingen van het deskundigen-onderzoek, waarvan sprake in het tweede gedeelte van het verslag, geen gebrek aan
onpartijdigheid aan het licht brachten, beslissen naar recht om dat gedeelte niet
nietig te verklaren.
Het middel kan niet worden aangenomen.

2470

HOF VAN CASSATIE

Nr. 596

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
13 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. J. Martroye de Joly, Brussel, H. de Schaetzen van Brienen,
Brussel, M. Graindorge, Brussel en M. Uyttendaele, Brussel.
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2° KAMER - 13 oktober 2010

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — ALGEMEEN - NIEUWE VEROORDELING - UITSTEL VAN
TENUITVOERLEGGING - BELETSEL VOOR HET UITSTEL - VROEGERE VEROORDELING - GEZAG VAN
GEWIJSDE - OGENBLIK
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - HOOFDSTRAF VEROORDELING MET UITSTEL - ONWETTIGHEID
1º Opdat een vroegere veroordeling aan de toekenning van het uitstel in de weg zou staan,
dient zij gezag van gewijsde te hebben op het ogenblik van de feiten die tot de nieuwe
vervolging aanleiding hebben gegeven1. (Art. 8, §1, Probatiewet)
2º De onwettigheid van de beslissing tot uitstel, die een maatregel is die de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf raakt, brengt mee dat de beslissingen over de straf en over de
bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden,
alsook de beslissing tot onmiddellijke aanhouding, nietig worden verklaard2.
(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1208.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 2 juni 2010.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 5 dec. 1966, Pas., 1967, p. 428; Cass., 5 okt. 1982, AR 7372, AC, 1982-1983, nr. 88; R.
CHARLES, "Suspension, sursis et probation", RPDB, aanvulling, dl. IV, nr. 162; H. BOSLY, D.
VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, "Droit de la procédure pénale", 2008, p. 283.
2 Cass., 24 mei 2006, AR P.05.1564.F, AC, 2006, nr. 288.
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Beoordeling
Ambtshalve middel: schending van artikel 8, §1, Probatiewet.
Krachtens artikel 8, §1, Probatiewet, kan het vonnisgerecht, indien de veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan
twaalf maanden, uitstel toekennen door tot een of meer gevangenisstraffen van
niet meer dan vijf jaar te veroordelen.
Opdat een vroegere veroordeling de toekenning van het uitstel zou beletten,
dient zij gezag van gewijsde te hebben op het ogenblik van de feiten die tot de
nieuwe vervolging aanleiding hebben gegeven.
Het arrest vermeldt dat de feiten tussen 1 en 16 juli 2003 werden gepleegd.
De appelrechters die beslissen dat de eiser niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om uitstel te genieten, alleen op grond dat hij op 20 juni 2005 door de
correctionele rechtbank tot zes jaar gevangenisstraf is veroordeeld, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
De onwettigheid van de beslissing tot uitstel is een maatregel die de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf raakt en brengt mee dat de beslissingen over de
straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden, alsook de beslissing tot onmiddellijke aanhouding,
nietig worden verklaard.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen. Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt
de vernietiging dus beperkt zoals hier volgt.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser straffen oplegt en hem
veroordeelt tot een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden, en in zoverre het zijn onmiddellijke aanhouding
beveelt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
13 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.
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1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - BESTUURSHANDELINGEN - WET VAN 29 JULI
1991 BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN - MOTIVERING VERPLICHTING - GRENZEN
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE
AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING - TOEPASSING
3º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING - RECHTEN VAN
DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN TOEPASSING
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - TOEPASSING
5º VREEMDELINGEN - GRONDWET - ARTIKEL 12 - ADMINISTRATIEVE AANHOUDING OF
GEVANGENHOUDING - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - TOEPASSING
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F) - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE
AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING - VOORWAARDEN - SUBSIDIARITEIT
7º VREEMDELINGEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 5.1.F) - ADMINISTRATIEVE AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING - VOORWAARDEN SUBSIDIARITEIT
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING VOORWAARDEN - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - BEOORDELING - UITWERKING
9º VREEMDELINGEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 13 - ADMINISTRATIEVE
AANHOUDING OF GEVANGENHOUDING - VOORWAARDEN - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL BEOORDELING - UITWERKING
1º De verplichting tot uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen betekent niet
dat de steller van de akte moet antwoorden op de argumenten die de bestuurde aanvoert
tegen de beslissing waartegen hij opkomt. (Art. 3, tweede lid, Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling; Art. 62, §1, Vreemdelingenwet)
2º en 3° Het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld, dat bij artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is gewaarborgd, is niet van
toepassing op de rechtmatige aanhouding of gevangenhouding van een persoon om hem
te beletten dat hij op onrechtmatige wijze het grondgebied zou binnenkomen1. (Art. 5.3,
EVRM)
4º en 5° Artikel 12 van de Grondwet is niet van toepassing op de administratieve vrijheidsberoving van een vreemdeling die met toepassing van artikel 54, §2, tweede lid, van de
wet van 15 december 1980, ter beschikking van de regering wordt gesteld, aangezien de
wetgever met die bepaling uitdrukkelijk is afgeweken van de regel van de verplichte
tussenkomst van de rechter. (Art. 12, Grondwet; Art. 54, §2, Vreemdelingenwet)
6º en 7° Artikel 5.1, f, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, dat voorziet in de rechtmatige gevangenhouding van een
1 Cass., 10 april 2002, AR P.02.0365.F, AC, 2002, nr. 220
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persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, stelt
geen subsidiariteitsvoorwaarde voor de vrijheidsberoving. (Art. 5.1, f, EVRM)
8º en 9° Uit het feit dat de appelrechters het subsidiariteitsonderzoek, dat niet tot hun
opdracht behoorde, niet hebben verricht, kan geen schending worden afgeleid van artikel
13 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden.
(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1514.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet dat niet
van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van de ten aanzien van een vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel,
faalt het naar recht.
Voor het overige verwijt het middel het arrest dat het oordeelt dat het ministerieel besluit dat genomen is ter uitvoering van artikel 54, §2, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, afdoende gemotiveerd was in de zin
van artikel 3, tweede lid, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, ofschoon het ministerieel besluit
volgens de eiser, om een dergelijke beslissing met redenen te omkleden, als
vereist bij artikel 62, §1, van de voormelde wet van 15 december 1980, de adressant de mogelijkheid diende te bieden om met name de relevantie ervan te beoordelen.
De verplichting tot uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
verplicht de steller van de akte niet om te antwoorden op de argumenten die de
bestuurde aanvoert tegen de beslissing waartegen hij opkomt.
Wanneer de minister in het besluit tot terbeschikkingstelling van de regering in
concreto de uitzonderlijk ernstige omstandigheden vermeldt die de maatregel
verantwoorden, gelet op de dwingende voorschriften tot handhaving van de
openbare orde of de veiligheid van het land, motiveert hij die akte overeenkomstig de wet. Die wet verplicht hem niet om daarnaast ook uit te leggen waarom
hij van oordeel is dat de door de geadresseerde van die akte opgeworpen gegevens, die daarmee in strijd zijn, geen andere beslissing kunnen verantwoorden.
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Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het arrest wordt verweten dat het niet in concreto nagaat of de duur van het
onderzoek van de asielaanvraag al dan niet onredelijk is. Volgens het middel is
de verklaring van de appelrechters dat de redelijke termijn niet is overschreden,
onvoldoende met redenen omkleed, vermits het arrest alleen vermeldt dat uit het
dossier niet blijkt dat de asielaanvraag niet met de nodige spoed is behandeld.
Het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld, dat bij artikel 5.3 EVRM is gewaarborgd, is
niet van toepassing op de rechtmatige aanhouding of gevangenhouding van een
persoon die bedoeld is om hem te beletten dat hij op onrechtmatige wijze het
grondgebied zou binnenkomen.
Het arrest stelt vast dat de eiser niet met het oog op verwijdering van zijn vrijheid is beroofd maar om te beletten dat hij in afwachting van een beslissing over
het aangevraagde asiel het grondgebied op onrechtmatige wijze zou binnenkomen.
Het arrest beslist bijgevolg naar recht dat het hof van beroep zich niet in te
mengen heeft in het toezicht op de regels van het onderzoek van de asielaanvraag.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het hof van beroep beslist dat het niet zijn taak was om de eventuele traagheid
tegen te gaan waarmee de asielaanvraag volgens de eiser is behandeld.
Het arrest antwoordt aldus op de conclusie van de eiser. De appelrechters
dienden niet daarenboven de gegevens van het administratief dossier te
vermelden die de conclusie wettigen dat de behandeling geen vertraging heeft
opgelopen, aangezien dat verweer door hun beslissing irrelevant is geworden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiser oefent kritiek uit op de vermelding van de appelrechters volgens
welke de bij artikel 52/2, §2, van de wet van 15 december 1980 bepaalde termijn,
geen dwingende termijn is. Volgens die wetsbepaling moet de Commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de daarin opgesomde
gevallen binnen vijftien dagen beslissen of de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus al dan niet aan de vreemdeling moet worden toegekend.
Enerzijds is de aangevoerde schending van artikel 12 Grondwet niet van
toepassing op de administratieve vrijheidsberoving van een vreemdeling die met
toepassing van artikel 54, §2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, ter
beschikking van de regering wordt gesteld, aangezien de wetgever met die bepaling uitdrukkelijk is afgeweken van de regel van de verplichte tussenkomst van
de rechter.
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Anderzijds kunnen de overwegingen die het arrest wijdt aan de in artikel 52/2,
§2 bepaalde termijn, niet tot de vernietiging van het arrest leiden aangezien dat
zich ook, en op wettige wijze, baseert op het gebrek aan rechtsmacht van het hof
van beroep dat in antwoord op het tweede onderdeel wordt aangevoerd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Artikel 5.1, f, EVRM voorziet in de rechtmatige gevangenhouding van een
persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te
komen.
Die bepaling onderwerpt de vrijheidsberoving niet aan een subsidiariteitsvoorwaarde. De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen met toepassing van
de artikelen 71 en volgende van de wet van 15 december 1980 zijn niet verplicht
om te onderzoeken of er een andere oplossing dan de dwangmaatregel bestaat
om te verhinderen dat een vreemdeling België op onrechtmatige wijze binnenkomt.
Uit het feit dat de appelrechters een onderzoek dat niet tot hun takenpakket
behoorde, niet hebben verricht, kan geen schending worden afgeleid van artikel
13 van het Verdrag, dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
Rekening houdend met de uitzonderlijk ernstige omstandigheden die blijken
uit het besluit tot terbeschikkingstelling van de regering, oordeelt het arrest dat
de gevangenhouding van de eiser niet onevenredig is.
Het middel dat die feitelijke beoordeling betwist en aanvoert dat de administratie eigenlijk te kwader trouw heeft gehandeld, vereist het onderzoek van
feitelijke gegevens waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ch. Marchand, Brussel.
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1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - KAMER VAN
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- ARREST TOT VERWIJZING - HOF VAN ASSISEN - ONTVANKELIJKHEID -

VOORWAARDEN
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST TOT VERWIJZING HOF VAN ASSISEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - VOORWAARDEN
3º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST TOT VERWIJZING - ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP - VOORWAARDEN
1º, 2° en 3° Op het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een
arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat niet met toepassing van de artikelen
135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, neemt het Hof alleen
kennis van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en onderzoekt het alleen de in artikel
252 van dat wetboek vermelde gronden tot nietigheid1. (Art. 252, Wetboek van
Strafvordering)
(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1522.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de eiser
naar het hof van assisen wordt verwezen
Middel
Op het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een
arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat niet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, neemt het Hof
alleen kennis van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de
kamer van inbeschuldigingstelling en onderzoekt het alleen maar de in artikel
252 van dat wetboek vermelde gronden tot nietigheid.
De eiser verwijt het arrest dat het de beschikking van de raadkamer bevestigt,
hoewel die tegenstrijdig is in zoverre zij jegens hem nu eens een correctionele,
dan weer een criminele kwalificatie in aanmerking neemt.
Die grief behoort niet tot die welke krachtens de wet kunnen worden aange1 Zie Cass., 21 maart 2006, AR P.06.0211.N, AC, 2006, nr. 166.
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voerd tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep tegen een op grond van
artikel 231 Wetboek van Strafvordering gewezen arrest.
Het middel is niet ontvankelijk
Ambtshalve onderzoek
Het arrest schendt geen enkele wet en bevat geen enkele nietigheidsgrond
waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de zaak, aan het Hof is voorgelegd.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de
gevangenneming van de eiser wordt bevolen, met onmiddellijke tenuitvoerlegging
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.
13 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. X. Carrette, Brussel.

Nr. 600
1° KAMER - 14 oktober 2010

1º ONDERWIJS - LEERKRACHT DOOR ARBEIDSONGEVAL GETROFFEN - GEVOLG - LEERKRACHT
WORDT GEACHT IN ADMINISTRATIEVE STAND VAN DIENSTACTIVITEIT TE ZIJN - SCHRAPPING VAN DE
DOOR DE LEERKRACHT BEKLEDE BETREKKING - UITWERKING
2º ONDERWIJS - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VORDERING TOT TERUGBETALING VAN EEN
ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG - VORDERING TOT VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN MET
HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE OVEREENSTEMMENDE SCHADEVERGOEDING

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - VERGOEDBARE SCHADE - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VORDERING TOT
TERUGBETALING - VORDERING TOT VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN MET HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE OVEREENSTEMMENDE SCHADEVERGOEDING

4º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VORDERING
TOT TERUGBETALING - VORDERING TOT VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN MET HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE OVEREENSTEMMENDE SCHADEVERGOEDING

5º ONDERWIJS - LEERKRACHT IN ADMINISTRATIEVE STAND TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS
ONTSTENTENIS VAN BETREKKING - BEREKENINGSWIJZE VAN HET WACHTGELD
6º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN
BELASTINGKREDIET — BEDRIJFSVOORHEFFING - BEGRIP
7º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DOOR WERKGEVER ONVERSCHULDIGD
BETAALDE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - VORDERING TOT TERUGGAVE - HOUDER VAN HET
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- PARTIJ WAARTEGEN DE VORDERING WORDT INGESTELD

8º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE ONVERSCHULDIGD BETAALDE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - VORDERING TOT TERUGGAVE HOUDER VAN HET VORDERINGSRECHT - PARTIJ WAARTEGEN DE VORDERING WORDT INGESTELD
1º Wanneer de betrekking, die bekleed wordt of geacht wordt bekleed te zijn door een
personeelslid, wordt geschrapt, wordt het betrokken personeelslid ter beschikking
gesteld; het middel dat staande houdt dat de eiser niet ter beschikking mocht worden
gesteld wegens ontstentenis van betrekking omdat hij zijn betrekking niet daadwerkelijk
bekleedde wegens een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval faalt
naar recht1. (Art. 1, KB 18 jan. 1974)
2º, 3° en 4° Het arrest dat oordeelt dat de verplichting om een onverschuldigd betaald
bedrag terug te geven op zich geen vergoedbare schade uitmaakt, aangezien degene op
wie die verplichting berust geen enkel recht had op het voordeel waarop de betaling
betrekking had, verantwoordt naar recht zijn beslissing hem geen schadevergoeding toe
te kennen voor zijn financieel verlies dat volgt uit zijn verplichting om de bedragen terug
te geven die hij onverschuldigd zou hebben ontvangen2. (Art. 1382, BW)
5º De eerste twee jaren waarin de leerkracht zich in een administratieve stand
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking bevindt, kunnen, wegens die
stand, niet meetellen voor de berekening van zijn wachtgeldtoelage 3. (Artt. 2 en 3, KB 18
jan. 1974; Artt. 16, §§1 en 2, en 26, §1, KB 15 april 1958)
6º Bedrijfsvoorheffingen zijn voorschotten op een later vast te stellen personenbelasting,
waarvan het saldo aan de belastingplichtige moet worden teruggegeven4. (Artt. 249, 270,
1°, 273, 1°, 296 en 304, §2, WIB92)
7º en 8° De rechtsvordering tot teruggave van door de werkgever onverschuldigd betaalde
socialezekerheidsbijdragen kan alleen door hem en uitsluitend tegen de Rijksdienst voor
sociale zekerheid worden ingesteld; de werknemer beschikt over geen enkel recht op de
bijdragen die de werkgever aan voornoemde dienst heeft betaald5. (Art. 1376, BW; Artt.
5, 9, 23, §1, 26, eerste lid en 42, eerste en tweede, RSZ-wet)
(H. T. FRANSE GEMEENSCHAP)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0451.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2006 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert vijf middelen aan.
Eerste middel
1 Zie concl. O.M. in Pas, 2010, nr.600.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van het werk (opschrift gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 21 november 1991), zoals het gewijzigd werd bij het koninklijk besluit van 24
maart 1986;
- de artikelen 158, 159, 160, eerste lid, en 164 (vóór de wijziging ervan bij het decreet
van de Franse Gemeenschap van 24 juni 1996) van het koninklijk besluit van 22 maart
1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen
voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs
van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden
van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen (thans in de
Franse Gemeenschap, het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het
statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de
leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen);
- de artikelen 14, eerste en derde lid, (vóór de opheffing ervan bij het besluit van de de
regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1995) en 15 (zoals het bestond van
1 oktober 1992 tot 1 september 1995, namelijk zoals het werd gewijzigd, vanaf 26
september 1993, door het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 16
september 1993, vóór de opheffing ervan bij het decreet van de raad van de Franse
Gemeenschap van 4 februari 1997) van het koninklijk besluit van 15 januari 1974
genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot
vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van
het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor
kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de
Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de
inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;
- de artikelen 1 (vóór de wijziging ervan bij het decreet van de raad van de Franse
Gemeenschap van 29 maart 2001) en 2 (zoals het bestond op 1 oktober 1992 en, voor
zoveel als nodig, zoals het werd gewijzigd, vanaf 15 juli 1994, door het besluit van de
regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 1974) van het koninklijk besluit van 18
januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22
maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend
personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de
leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoofd- en incidenteel hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het
beroepen vonnis behalve in zoverre dat de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk
verklaart en de kosten heeft begroot, wijst de hoofdvordering en de aanvullende vordering
van de eiser af, om alle redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Artikel 14, zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, van het koninklijk
besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk
besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en
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onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en
normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen
en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen,
luidt als volgt: 'Het in artikel 1 bedoelde personeelslid, dat wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd is zijn ambt normaal uit te oefenen, kan voor de ganse duur van zijn loopbaan, tot dertig dagen ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit krijgen. Het personeelslid dat geen zesendertig maanden sociale anciënniteit telt,
kan niettemin negentig dagen verlof krijgen' en het derde lid van die bepaling luidt als
volgt: 'Die verloven worden met periodes van dienstactiviteit gelijkgesteld'.
Op grond van artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter
toepassing van artikel 164 van het voornoemd koninklijk besluit van 22 maart 1969 is een
leerkracht 'van rechtswege ter beschikking gesteld' wegens ziekte of gebrekkigheid en
ontvangt hij wachtgeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door artikel 10 van dat
besluit. Dat wachtgeld is lager dan zijn activiteitswedde.
Op die algemene regeling zijn er enkele uitzonderingen die in drie categorieën kunnen
worden onderverdeeld:
- eerste categorie: die van het personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ziekte
of gebrekkigheid, maar dat recht heeft op wachtgeld dat gelijk is aan zijn activiteitswedde;
dat is het geval wanneer de aandoening waaraan hij lijdt als een ernstige en langdurige
ziekte of gebrekkigheid erkend wordt (artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 januari
1974);
- tweede categorie: het personeelslid dat oorlogsinvalide is en over een groter aantal
ziekteverlofdagen beschikt maar toch in de periode van dienstactivtiteit blijft;
- derde categorie: het personeel dat in verlof is wegens een ziekte of een gebrekkigheid
maar geacht wordt in dienstactiviteit zonder tijdsbeperking te zijn; dat is het geval
wanneer dat verlof het gevolg is van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg
van en naar het werk of van een beroepsziekte (artikel 15 van het koninklijk besluit van
15 januari 1974).
De Koning heeft dus onder de leden van het onderwijzend personeel die aan een ziekte
of een gebrekkigheid lijden, bezoldigingsverschillen vastgelegd en zich daartoe gebaseerd
op objectieve verschillen tussen hen (en niet tussen hen en de leerkrachten die hun dienst
werkelijk verrichten). Hij heeft aldus, naast de algemene categorie van zieke of gebrekkige personeelsleden, bijzondere categorieën geschapen die een verhoogde bescherming
genieten, ofwel doordat zij wachtgeld ontvangen dat gelijk is aan hun activiteitswedde
ook al zijn zij ter beschikking gesteld wegens ziekte of gebrekkigheid, ofwel doordat zij
langer in verlof blijven ook al worden zij geacht in dienstactiviteit te zijn.
(De eiser) genoot de gunstigste afwijkende regeling aangezien hij in ziekteverlof kon
blijven voor de hele duur van zijn aandoening ook al werd hij geacht in dienstactiviteit te
zijn. Zodoende had hij, in beginsel, het recht om zijn actviteitswedde te behouden voor de
hele periode van zijn ziekteverlof.
De Koning heeft echter, toen hij de regeling van de terbeschikkingstellingen wegens
ontstentenis van betrekking vastlegde, geen onderscheid gemaakt en geen verschillende
regelingen vastgelegd tussen, enerzijds, leerkrachten die daadwerkelijk in dienstactiviteit
zijn, en, anderzijds, die welke, zoals (de eiser), geacht worden in dienstactiviteit te zijn.
Artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 18 januari 1974 luidt immers als
volgt: 'De vastbenoemde en stagedoende personeelsleden op wie het koninklijk besluit
van 22 maart 1969 (...) van toepassing is, worden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking indien de betrekking die zij bekleden afgeschaft wordt'. De terbeschikkingstelling gebeurt dus automatisch en heeft zonder onderscheid betrekking op alle
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personeelsleden wier betrekking is afgeschaft.
Artikel 2, dat geen verschillende bezoldigingen invoert, luidt als volgt 'Het wegens
ontstentenis van betrekking ter beschikking gestelde personeelslid geniet een wachtgeld'
waarvan die bepaling de berekeningswijze vastlegt.
Artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van, onder meer, sommige personeelsleden van gesubsidieerde onderwijsinstellingen bepaalt niet dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen die leerkracht die daadwerkelijk in dienst is en de leerkracht die geacht wordt daadwerkelijk in
dienst zijn in het licht van de regelingen van de terbeschikkingstellingen.
Door in voornoemd artikel 32 te vermelden dat 'de personeelsleden onderworpen aan
dit besluit tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op
grond van hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut behouden',
heeft de Koning het mogelijk gemaakt dat de leerkracht die tijdelijk ongeschikt was om
zijn functie uit te oefenen de bezoldiging behield die hem verschuldigd was op grond van
zijn overeenkomst of van zijn statuut, zonder daarom echter te beslissen dat die leerkracht
noodzakelijkerwijs recht zou hebben op zijn activiteitswedde tot het einde van zijn ongeschiktheid.
Verder werden nadien de voornoemde koninklijke besluiten van 15 en 18 januari 1974
uitgevaardigd waarin de aan die leerkrachten verschuldigde bezoldigingen of wachtgeld
werden vastgelegd.
Aangezien er geen twijfel kan bestaan over de wettigheid van de koninklijke besluiten
van 15 en 18 januari 1974, dient het hof [van beroep] ze toe te passen.
(De eiser) kon aldus vanaf 1 november 1994 wettig ter beschikking worden gesteld
wegens ontstentenis van betrekking.
Ten gevolge van artikel 2 van het voornoemd koninklijk besluit van 18 januari 1974
heeft hij het voordeel van zijn activiteitswedde tegen een wachtgeld verloren, zijnde een
wedde, die gedurende de eerste twee jaar waarin hij ter beschikking is gesteld, gelijk is
aan zijn laatste activiteitswedde en vanaf het derde jaar met 20 pct. per jaar wordt verminderd (waarbij zij niet lager mag zijn dan evenveel dertigsten van de activiteitswedde als
[de eiser] dienstjaren telde op het tijdstip dat hij ter beschikking werd gesteld).
De oorspronkelijke hoofdvordering van (de eiser) is bijgevolg niet gegrond" .
Grieven
In de versie ervan zoals die is vermeld in de aanhef van het middel luidden het eerste en
het derde lid van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter
toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling
van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager,
gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en
kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen
en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen,
respectievelijk als volgt:
"Het in artikel 1 bedoelde personeelslid, dat wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd
is zijn ambt normaal uit te oefenen, kan voor de ganse duur van zijn loopbaan, tot dertig
dagen ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit krijgen.
Het personeelslid dat geen zesendertig maanden sociale anciënniteit telt, kan niettemin
negentig dagen verlof krijgen"
en:
"Die verloven worden met periodes van dienstactiviteit gelijkgesteld".
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Artikel 15, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit voegt daaraan toe:
"In afwijking van artikel 14, wordt het ziekte- en gebrekkigheidsverlof toegestaan
zonder tijdsbeperking naar aanleiding van:
a) een arbeidsongeval;
b) een ongeval op de weg van en naar het werk;
c) een beroepsziekte".
Die sinds 26 september 1993 gewijzigde bepaling maakt enkel een voorbehoud voor
het geval, dat zich in deze zaak niet voordoet en trouwens gunstig zou blijven voor het
personeelslid, waarin deze de verlofdagen niet heeft opgebruikt waarop hij hoe dan ook
op grond van artikel 14 recht heeft, maar ontkracht het beginsel daarvan niet.
Voorts behouden "de personeelsleden onderworpen aan dit besluit (...) tijdens de
periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van hun
arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut", dit ingevolge artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, in de versie ervan die tot staving van het
middel wordt aangevoerd.
Bovendien luidt artikel 160, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot
vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van
het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor
kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale
promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen
afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze
inrichtingen, als volgt: "behoudens uitdrukkelijk strijdige bepaling heeft het personeelslid
in actieve dienst recht op wedde, en op bevordering tot een hogere wedde".
Artikel 1 van het voornoemde, in de aanhef van het middel, aangewezen koninklijk
besluit van 18 januari 1974 luidt weliswaar als volgt: "De vastbenoemde en stagedoende
personeelsleden op wie het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het
statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de
leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen van toepassing is, worden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking indien de
betrekking die zij bekleden afgeschaft wordt".
Het is eveneens juist dat een dergelijke wijziging van de administratieve stand van het
betrokken personeelslid in beginsel gevolgen heeft voor zijn bezoldigingen, die nader
worden omschreven in artikel 2 van dat koninklijk besluit.
Nochtans volgt uit het onderling verband tussen de artikelen 14 en 15 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 januari 1974, in de versie ervan die weergegeven is in
de aanhef van het middel, de artikelen 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969
en 160, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 die eveneens in de aanhef
van het middel worden weergegeven, enerzijds, zoals het arrest vaststelt, dat het personeelslid dat met ziekteverlof is ten gevolge van een arbeidsongeval een verlof zonder
tijdsbeperking geniet en gedurende de hele duur van zijn ongeschiktheid in de stand
dienstactiviteit blijft, en anderzijds, dat hij tijdens die zelfde duur zijn activiteitswedde
behoudt, wat het arrest eveneens vaststelt.
In tegenstelling met wat het arrest daarentegen beslist, sluit de regeling in de artikelen
14 en 15 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 januari 1974, in de in de aanhef
van het middel weergegeven versie ervan, de toepassing van de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 18 januari 1974 uit.
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De onderscheiden regels van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking die laatstgenoemd besluit vastlegt, wijken niet af van en mogen niet voorgaan op die
welke gunstiger zijn voor het personeelslid dat een verhoogde bescherming geniet op
grond waarvan hij geacht wordt in dienstactiviteit te zijn tijdens de volledige duur van zijn
ziekteverlof, dat bij een arbeidsongeval zonder beperking wordt toegekend. Aangezien
een personeelslid dat door een arbeidsongeval getroffen is, wettig geacht wordt in dienstactiviteit te zijn, moet hij immers noodzakelijkerwijs geacht worden een betrekking te
hebben.
Uit die overwegingen volgt dat het arrest, dat beslist dat een personeelslid arbeidsongeschikt is ten gevolge van een arbeidsongeval, terwijl hij een verlof zonder tijdsbeperking
geniet tijdens hetwelk hij geacht wordt in dienstactiviteit te zijn, ter beschikking kan
worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking tijdens dat verlof en dat in voorkomend geval zijn bezoldiging verminderd wordt:
1° de artikelen 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, 160, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 22 maart 1969, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15
januari 1974, zoals ze worden weergegeven in de aanhef van het middel, die waarborgen
dat het personeelslid in zijn stand van dienstactiviteit blijft en zijn activiteitswedde
behoudt na een arbeidsongeval schendt en
2° op onwettige wijze de draagwijdte uitbreidt van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 door er gevolgen aan te verbinden die afwijken van de in
het middel aangegeven artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974,
waarin ze niet voorzien, en bijgevolg al die bepalingen schendt.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1133, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoofd- en incidenteel hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het
beroepen vonnis behalve in zoverre dat de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk
verklaart en de kosten heeft begroot, wijst de hoofdvordering en de aanvullende vordering
van de eiser af, om alle redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Eerst wordt eraan herinnerd dat het wettigheidsbeginsel, dat is neergelegd in artikel
159 van de Grondwet, voorrang heeft op het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,
dat van de rechtszekerheid, ja zelfs dat van de inachtneming van de gewettigde verwachting van een ander, en gebiedt dat (de eiser) aan de (verweerster) de bedragen teruggeeft
die hij te veel heeft ontvangen in strijd met artikel 2 van het koninklijk besluit van 18
januari 1974 of van andere verordenende bepalingen die verder in het arrest onderzocht
zullen worden. Zodoende heeft hij slechts een ongeoorloofd voordeel kunnen ontvangen
waarvan het verlies geen recht op schadevergoeding teweegbrengt, ook al zou de
(verweerster) tekortgeschoten zijn in haar algemene zorgvuldigheidsplicht door die verordenende bepalingen te overtreden en sommige onverschuldigde bedragen te betalen. Er
zou dus geen grond zijn om aan (de eiser) schadevergoeding toe te kennen voor het financiële verlies ten gevolge van zijn verplichting om bedragen die hij ten onrechte heeft
ontvangen, terug te betalen".
Grieven
Eerste onderdeel
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Het verlies van een ongeoorloofd voordeel kan geen grond tot schadevergoeding opleveren en de partij die een ongeoorloofde schade aanvoert heeft er geen gewettigd belang
bij het herstel van die schade te vorderen (artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek en 6,
1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek).
Schade kan evenwel pas als ongeoorloofd worden aangemerkt als zij ontstaan is uit een
strafbaar feit of verzuim dat aan de getroffene kan worden toegerekend en een regel van
openbare orde schendt.
Dit was hier niet het geval.
Het arrest stelt immers vast dat de door de verweerster aan (de eiser) betaalde bedragen
van (de eiser) werden teruggevorderd, ook al was hij zogezegd ter beschikking gesteld
wegens ontstentenis van betrekking, dat een gedeelte van de betaalde bedragen berekend
was op grond van een onjuiste anciënniteit en dat de door de verweerster gemaakte berekening bovendien gegrond was op een barema waarop de eiser geen aanspraak kon maken
en op een netto grondslag in plaats van op een bruto grondslag.
Het arrest wijst er tevens op dat de verweerster verordenende bepalingen heeft overtreden.
Het arrest stelt aldus vast dat de verweerster fouten heeft gemaakt. Het gewaagt daarentegen van geen enkele onwettige gedraging aan de zijde van de eiser.
Uit die overwegingen volgt dat het arrest, doordat het beslist dat elk voordeel dat op
onrechtmatige wijze wordt verkregen in strijd met wettelijke of verordenende bepalingen
ongeoorloofd is, zonder vast te stellen dat die schending aan de getroffene kan worden
toegerekend, het begrip vergoedbare schade miskent (schending van alle in de aanhef van
het middel aangegeven wetsbepalingen, buiten de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en inzonderheid de artikelen 1382 en 1383 van dat wetboek).
Tweede onderdeel
De eiser voerde in zijn appelconclusie subsidiair aan dat de verweerster aansprakelijk is
voor haar herhaalde fouten en dat de schade, zijnde de verplichting de door de eiser
onverschuldigd ontvangen bedragen terug te geven, vergoed moest worden door de
toekenning van schadevergoeding ten belope van de bedragen die onverschuldigd zouden
zijn en die de eiser aan de verweerster zou moeten teruggeven.
Met zijn subsidiaire vordering beoogde de eiser aldus het herstel van zijn schade, namelijk de verplichting het onverschuldigde terug te betalen.
Het was dus niet de bedoeling van de eiser om het voordeel dat hij zogezegd onverschuldigd had ontvangen in natura of bij equivalent te behouden.
Daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat, ook al was de verweerster tekortgekomen
aan haar voorzichtigheidsplicht, het door de eiser verkregen voordeel noodzakelijkerwijs
ongeoorloofd was en geen grond tot schadevergoeding kon opleveren, het begrip vergoedbare schade miskent (schending van alle in de aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen, buiten de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en inzonderheid de artikelen 1382 en 1383 van dat wetboek).
Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het oordeelt dat eisers subsidiaire
vordering ertoe strekte een door hem zogezegd onverschuldigd ontvangen voordeel te
behouden, beslist het dat eisers voornoemde conclusie een bewering bevat die er niet in
voorkomt en geeft het aldus aan die conclusie een draagwijdte die niet verenigbaar is met
de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht ervan (schending van
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat eisers terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking ingegaan was op 1 oktober 1992 en beslist dat, met toepassing van artikel 2
van het voornoemd koninklijk besluit van 18 januari 1974, "de vermindering (van de aan
de eiser betaalde wedde) moest ingaan op 1 februari 1995 wat overeenstemt met 24
maanden, vermeerderd, in 1993 en in 1994, met de twee maanden jaarlijkse zomervakantie" te rekenen van de terbeschikkingstelling, waaruit impliciet maar noodzakelijkerwijs volgt dat zij inging op 1 oktober 1992, en oordeelt vervolgens dat "de eiser (...) vanaf
1 november 1994 wettig ter beschikking (kon) worden gesteld wegens ontstentenis van
betrekking".
Grieven
Het arrest beslist achtereenvolgens dat de terbeschikkingstelling inging op 1 november
1994 en op 1 oktober 1992.
Het bevat aldus tegenstrijdige beslissingen en schendt bijgevolg artikel 1138, 4°, van
het Gerechtelijk Wetboek. Het arrest berust op zijn minst op tegenstrijdige redenen die
elkaar neutraliseren, of bevat een tegenstrijdigheid tussen de redenen en het dictum ervan
zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
Vierde middel
Geschonden wetttelijke bepalingen
- de artikelen 16, §2, en 26 (zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd door de koninklijke besluiten van 24 maart 1967 en 18 februari 1974) van het koninklijk besluit van 15
april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en
daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs;
- artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 genomen ter toepassing van
artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon,
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten
die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is
met het toezicht op deze inrichtingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoofd- en incidenteel hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het
beroepen vonnis, behalve in zoverre dat de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk
verklaart en de kosten heeft begroot, wijst de hoofdvordering en de aanvullende vordering
van de eiser af, beveelt de heropening van het debat opdat de partijen debat kunnen
voeren over de afrekening van de bedragen waarvan het de overlegging door verweerster
beveelt, en die opgesteld moet worden overeenkomstig de rechtspunten die het arrest
beslecht heeft met betrekking tot de toepassing in de tijd van de terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking, tot de anciënniteit waarop de eiser aanspraak kan
maken, tot het barema dat op hem van toepassing is en tot de moratoire interest, en houdt
de kosten aan om alle redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven
en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Het wachtgeld moet rekening houden met de anciënniteit voor de werkelijke diensten
die (de eiser) gepresteerd had op het ogenblik waarop hij zijn laatste activiteitswedde had
ontvangen, vooraleer hij ter beschikking werd gesteld, dus met zijn werkelijke wedde op 1
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september 1992.
(De eiser) kan geen aanspraak maken op een anciënniteit die hij zou hebben verkregen
tijdens zijn terbeschikkingstelling door zich daartoe te beroepen op de artikelen 16, §2,
van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het
onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs en 3 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974. Voornoemd
artikel 3 naar luidt waarvan 'elk personeelslid dat ter beschikking wordt gesteld wegens
ontstentenis van betrekking, (...) in die stand gedurende twee jaar zijn aanspraken
(behoudt) op een benoeming in een selectieambt, op een benoeming in een bevorderingsambt en op een bevordering tot een hogere wedde', bood [de eiser] de mogelijkheid de
eerste twee jaren van zijn terbeschikkingstelling te doen gelden als jaren geldelijke anciënniteit voor de berekening van zijn nieuwe activiteitswedde toen hij in een nieuwe
betrekking benoemd werd".
Grieven
Krachtens artikel 3 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 18 januari
1974 "(behoudt) elk personeelslid dat ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis
van betrekking, [...] in die stand gedurende twee jaar zijn aanspraken op een benoeming in
een selectieambt, op een benoeming in een bevorderingsambt en op een bevordering tot
een hoger wedde".
Krachtens artikel 26 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 15 april
1958, zoals het werd gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 maart 1967 en van 18
februari 1974, "(geniet) het personeelslid (...) te allen tijde de wedde die overeenstemt met
zijn anciënniteit die het totaal van zijn in aanmerking komende diensten uitmaakt".
Luidens artikel 16, §2, van hetzelfde besluit dat een omschrijving geeft van de "in
aanmerking komende diensten" in de zin van de voorgaande bepaling, "[wordt] voor de
toepassing van dit artikel, het personeelslid ondersteld 'werkelijke dienst te verstrekken'
(die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de anciënniteit], zolang het
zich in een administratieve toestand bevindt ingevolge waarvan het, op grond van zijn
statuut, zijn activiteitswedde of, bij ontstentenis daarvan het behoud op bevordering tot
een hogere wedde behoudt".
Het arrest dat oordeelt dat het recht op behoud van weddeverhoging zoals bedoeld in
artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 slechts geldt in het geval van
benoeming in een nieuw ambt, voegt aan die bepaling een voorwaarde toe die zij niet
bevat en schendt bijgevolg die bepaling, alsook, ten gevolge daarvan, de artikelen 16, §2,
en 26 van het koninklijk besluit van 25 januari 1958 op grond waarvan de anciënniteit die
verkregen is tijdens de periode van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking in aanmerking kan worden genomen (schending van alle, in de aanhef van het
middel aangegeven wetsbepalingen, in de aldaar vermelde versie ervan).
Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1 en 7, §1 (zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 13 augustus 1984 en bij het koninklijk besluit van 15 februari 1991), van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 30, 1° (zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het
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koninklijk besluit van 20 december 1996), 270, 1° (zoals het van toepassing was zowel
vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 12 december 1996 en vóór de wijziging
ervan bij de wet van 22 december 1998), en 273, 1° (zoals het van toepassing was zowel
vóór als na de wijziging bij de wet van 28 december 1992), van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992,
goedgekeurd bij de wet van 12 juni 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoofd- en incidenteel hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het
beroepen vonnis, behalve in zoverre dat de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk
verklaart en de kosten heeft begroot, wijst de hoofdvordering en de aanvullende vordering
van de eiser af, beveelt de heropening van het debat opdat de partijen debat kunnen
voeren over de afrekening van de bedragen waarvan het de overlegging door verweerster
beveelt, en die opgesteld moet worden overeenkomstig de rechtspunten die het arrest
beslecht heeft met betrekking tot de toepassing in de tijd van de terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking, tot de anciënniteit waarop de eiser aanspraak kan
maken, tot het barema dat op hem van toepassing is en tot de moratoire interest, en houdt
de kosten aan om alle redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven
en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Bij de afrekening moet (de verweerster) niet alleen de nettobedragen die (de eiser)
ontvangen heeft, maar ook de bedrijfsvoorheffing die integraal deel uitmaakt van de
wedde in aanmerking nemen. Deze vormde voor (de eiser) de belastbare grondslag en is
hem nadien ten goede gekomen als voorschot op de op die inkomsten verschuldigde
belasting. De socialezekerheidsbijdragen die door de (verweerster) werden ingehouden op
de litigieuze bezoldigingen en doorgestort aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid,
komen eveneens de betrokkene ten goede, die dus eveneens de tegenwaarde ervan aan de
(verweerster) moet teruggeven".
Grieven
Krachtens de artikelen 270, 1°, en 273, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in de versie ervan die in de aanhef van het middel is vermeld, is de werkgever
de bedrijfsvoorheffing persoonlijk verschuldigd.
Zo ook is hij de socialezekerheidsbijdragen die hij aan de Rijksdienst voor sociale
zekerheid betaalt, persoonlijk verschuldigd (artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders).
Die bepalingen gelden voor alle personeelsleden van de verweerster (artikelen 30, 1°,
van het in de aanhef van het middel bedoelde Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
1 en 7, §1, van het in het middel vermelde koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969).
Daaruit volgt dat de werkgever, wanneer hij de bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheidsbijdragen betaalt, een eigen schuld aflost en bijgevolg geen enkele betaling aan de
werknemer doet. Zodoende krijgt deze niets ook al komt het hem onrechtstreeks ten
goede.
Hoewel echter, krachtens artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, eenieder verplicht is
hetgeen hij onverschuldigd heeft ontvangen terug te geven aan degene van wie hij het
ontvangen heeft, bestaat die verplichting enkel tot beloop van het bedrag dat de persoon
"ontvangt" van degene die de rechtsvordering tot teruggave kan instellen.
Bijgevolg schendt het arrest die bepaling, waarvan het impliciet toepassing maakt,
wanneer het beslist dat zij de eiser verplichtte aan de verweerster de bedragen terug te
geven waarvan het overigens vaststelt dat ze door laatstgenoemde, in haar hoedanigheid
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van schuldenaar, rechtstreeks zijn doorgestort aan derden, zijnde respectievelijk de Belgische Staat, wat de bedrijfsvoorheffing betreft, en de Rijksdienst voor sociale zekerheid,
wat de socialezekerheidsbijdragen betreft, en niet aan de eiser.
Bijgevolg verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing door te oordelen dat de
eiser, op grond daarvan, verplicht kon worden om de verweerster bedragen terug te geven
die hij van haar niet heeft ontvangen (schending van artikel 1376 van het Burgerlijk
Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Het arrest stelt vast dat de eiser op 1 oktober 1992 ter beschikking werd
gesteld wegens ontstentenis van betrekking en beslist dat zijn weddevermindering moest ingaan op 1 februari 1995, dus na "24 maanden, vermeerderd, in 1993
en in 1994, met de twee maanden jaarlijkse zomervakantie", wat impliceert dat
eisers terbeschikkingstelling is ingegaan op 1 oktober 1992.
Het vermeldt voorts dat de eiser "aldus (...) vanaf 1 november 1994 wettig ter
beschikking (kon) worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking".
Laatstgenoemde vermelding is duidelijk het gevolg van een verschrijving die
het Hof gerechtigd is te verbeteren.
De datum waarop eisers terbeschikkingstelling is ingegaan is 1 oktober 1992.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Eerste middel
Het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel
160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen van kleuter-,
lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de
Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden
van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals
het van toepassing is in deze zaak, bepaalt in artikel 14, eerste en derde lid, dat
het personeelslid, dat wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd is zijn ambt
normaal uit te oefenen, voor de hele duur van zijn loopbaan, tot dertig dagen
ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit kan
krijgen, dat het personeelslid dat geen zesendertig maanden sociale anciënniteit
telt, niettemin negentig dagen verlof kan krijgen en dat die verloven met periodes
van dienstactiviteit worden gelijkgesteld en, in artikel 15, eerste lid, in afwijking
van artikel 14, dat het ziekte- en gebrekkigheidsverlof wordt toegestaan zonder
tijdsbeperking naar aanleiding van, onder meer, een arbeidsongeval.
Krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende
de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk,
zoals het van toepassing is in deze zaak, behouden de personeelsleden tijdens de
periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van
hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut. Artikel 160,
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eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969, zoals het van toepassing
is in deze zaak, bepaalt dat het personeelslid in actieve dienst, behoudens
uitdrukkelijk strijdige bepaling, recht heeft op wedde, en op bevordering tot een
hogere wedde.
Artikel 1 van het voornoemd koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen
ter toepassing van artikel 164 van voormeld koninklijk besluit van 22 maart 1969
bepaalt dat de vastbenoemde en stagedoende personeelsleden op wie het koninklijk besluit van 22 maart 1969 van toepassing is, ter beschikking worden gesteld
wegens ontstentenis van betrekking indien de betrekking die zij bekleden afgeschaft wordt. Artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 januari 1974
bepaalt dat het wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gestelde
personeelslid een wachtgeld geniet.
Uit dat artikel 1 volgt dat, wanneer de betrekking, die bekleed wordt of geacht
wordt door een personeelslid bekleed te zijn, afgeschaft wordt, het betrokken
personeelslid ter beschikking wordt gesteld.
Het middel dat staande houdt dat de eiser niet ter beschikking mocht worden
gesteld wegens ontstentenis van betrekking omdat hij zijn betrekking niet daadwerkelijk bekleedde wegens een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een
arbeidsongeval, faalt naar recht.
Tweede middel
Beide onderdelen samen
Het arrest stelt het volgende vast: "ingeval (de eiser) verplicht zou zijn
bedragen die hij onverschuldigd heeft ontvangen (aan de verweerster) terug te
geven, stelt hij een nieuwe vordering in teneinde (de verweerster) te doen veroordelen om hem schadevergoeding te betalen die overeenstemt met het onverschuldigde bedrag dat hij zou moeten terugbetalen".
Om de redenen die in het middel zijn weergegeven en waartegen het opkomt,
beslist het arrest niet dat die vordering strekte tot het behoud van een bedrag dat
hij zogezegd onverschuldigd had ontvangen, maar oordeelt het dat de verplichting om een onverschuldigd betaald bedrag terug te geven op zich geen vergoedbare schade uitmaakt, aangezien degene op wie die verplichting rust geen enkel
recht had op het voordeel waarop de betaling betrekking had.
Zonder de bewijskracht van eisers conclusie te miskennen, verantwoordt het
arrest aldus naar recht zijn beslissing om hem "geen schadevergoeding toe te
kennen voor zijn financieel verlies dat volgt uit zijn verplichting om de bedragen
terug te geven die hij onverschuldigd zou hebben ontvangen".
Geen enkel van de onderdelen kan worden aangenomen.
Vierde middel
Artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen
ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969
bepaalt dat het wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld personeelslid een wachtgeld geniet dat de eerste twee jaren gelijk is aan zijn activiteitswedde.
Artikel 2, tweede lid, van dat koninklijk besluit bepaalt dat voornoemd wacht-
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geld vanaf het derde jaar elk jaar met 20 pct. verminderd wordt en dat de opeenvolgende verminderingen berekend worden met de laatste activiteitswedde als
basis.
Artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat elk personeelslid dat ter
beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking, in die stand
gedurende twee jaren zijn aanspraken op een benoeming in een selectieambt, op
een benoeming in een bevorderingsambt en op een bevordering tot een hogere
wedde behoudt.
Artikel 26, §1, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld
personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs bepaalt dat het personeelslid te allen tijde de wedde geniet die overeenstemt met zijn anciënniteit die
het totaal van zijn in aanmerking komende diensten uitmaakt. Artikel 16 van dat
koninklijk besluit bepaalt in §1 dat de in aanmerking komende diensten die zijn
welke het personeelslid heeft gepresteerd, en in §2, dat, voor de toepassing van
dat artikel, het personeelslid ondersteld wordt werkelijke dienst te presteren,
zolang het zich in een administratieve toestand bevindt ingevolge waarvan het,
op grond van zijn statuut, zijn activiteitswedde of, bij ontstentenis daarvan zijn
aanspraken op bevordering tot een hogere wedde behoudt.
Uit die bepalingen volgt dat de eerste twee jaar waarin de eiser zich in een
administratieve toestand van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking bevindt, wegens die stand, niet kunnen meetellen voor de berekening
van zijn wachtgeld.
Bijgevolg verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat "het wachtgeld
(...) rekening (moet) houden met de anciënniteit voor werkelijke diensten die [de
eiser] had op het ogenblik waarop hij zijn laatste activiteitswedde had ontvangen,
voor hij ter beschikking werd gesteld, dus met zijn werkelijke wedde op 1
september 1992" en dat "artikel 3 (van het koninklijk besluit van 18 januari
1974) (...) (de eiser) de mogelijkheid (bood) de eerste twee jaren van zijn terbeschikkingstelling te doen gelden als jaren geldelijke anciënniteit voor de berekening van zijn nieuwe activiteitswedde toen hij in een nieuwe betrekking
benoemd werd".
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vijfde middel
Krachtens artikel 249 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
wordt de belasting geheven bij wijze van voorheffing in zoverre zij betrekking
heeft op beroepsinkomsten.
Artikel 273, 1°, van dat wetboek bepaalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door het betalen of toekennen van belastbare bezoldigingen.
Krachtens artikel 270, 1°, van dat wetboek zijn degenen die als schuldenaar in
België bezoldigingen betalen of toekennen de bedrijfsvoorheffing verschuldigd.
Luidens artikel 296 wordt het bedrag van de geheven bedrijfsvoorheffing
verrekend met de belasting.
Krachtens artikel 304, §2, eerste lid, wordt voor de belastingplichtigen die
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onderworpen zijn aan de personenbelasting, het eventuele overschot van de
bedrijfsvoorheffingen in voorkomend geval verrekend met de aanvullende belastingen op de personenbelasting, en wordt het saldo teruggegeven indien het ten
minste 100 frank bedraagt.
Uit die bepalingen volgt dat bedrijfsvoorheffingen voorschotten zijn op een
later vast te stellen personenbelasting, waarvan het saldo aan de belastingplichtige moet worden teruggegeven.
Het arrest oordeelt dat "de bedrijfsvoorheffing (...) integraal deel uitmaakt van
de wedde" en dat "deze (...) voor (de eiser) de belastbare grondslag [vormde] en
hem nadien ten goede gekomen is als voorschot op de op die inkomsten
verschuldigde belasting".
Het arrest verantwoordt bijgevolg naar recht zijn beslissing dat "(de verweerster) bij de afrekening (...) de bedrijfsvoorheffing die integraal deel uitmaakt van
die wedde in aanmerking (moet) nemen".
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige blijkt uit de artikelen 5 en 9 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders dat de Rijksdienst voor sociale zekerheid een openbare instelling is die van de wet de opdracht heeft gekregen de bijdragen van de
werkgevers en de werknemers te innen teneinde bij te dragen tot de financiering
van de socialezekerheidsstelsels.
Artikel 23, §1, van die wet bepaalt dat de bijdrage van de werknemer door de
werkgever bij iedere betaling van het loon wordt ingehouden en dat deze aan de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid die bijdrage verschuldigd is samen
met de zijne.
Artikel 26, eerste lid, van die wet bepaalt dat de werkgever op de werknemer
de werknemersbijdrage niet mag verhalen, waarvan hij de inhoudingen te
gepasten tijde zou nagelaten hebben te verrichten.
Krachtens artikel 42, eerste en tweede lid, van die wet verjaren de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor sociale zekerheid op de werkgevers die onder
deze wet vallen, alsook de vorderingen ingesteld tegen de Rijksdienst voor
sociale zekerheid tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen na drie
jaar, vanaf de dag van de betaling.
Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat de rechtsvordering tot teruggave van
door de werkgever onverschuldigd betaalde socialezekerheidsbijdragen alleen
door hem en uitsluitend tegen de Rijksdienst voor sociale zekerheid kan worden
ingesteld, en, anderzijds, dat de werknemer over geen enkel recht beschikt op de
bijdragen die de werkgever aan voornoemde dienst heeft betaald.
Het arrest oordeelt dat "de socialezekerheidsbijdragen die door de (verweerster) werden ingehouden op de litigieuze bezoldigingen en doorgestort aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid, (...) eveneens de betrokkene ten goede
(komen)".
Het arrest dat oordeelt dat de eiser "dus eveneens de tegenwaarde ervan aan
(verweerster) moet teruggeven" schendt artikel 1376 van het Burgerlijk
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Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat bij de afrekening
waarvan het de overlegging beveelt, rekening moet gehouden worden met de
socialezekerheidsbijdragen die door de verweerster zijn ingehouden op de onverschuldigde bezoldigingen, die door de eiser zullen moeten worden teruggeven;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
14 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Foriers en Kirkpatrick.

Nr. 601
1° KAMER - 14 oktober 2010

ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG - INGESLOTEN ERF - BEGRIP
Artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek houdt, zowel bij de omschrijving van de
insluiting van een erf, als bij het beoordelen van het recht van uitweg over of onder dat
erf, rekening met elk economisch rendement dat door de bestemming van het erf
mogelijk wordt gemaakt1. (Art. 682, §1, BW)
(D. e.a. T. W.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0032.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 4 maart 2008 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 1
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.601.
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maart 1978;
- de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 1 maart 1978.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond en
bevestigt de beroepen beslissing met de enige wijziging dat de door de eerste rechter
aangewezen deskundige een raming zal moeten maken van de kosten voor de aanleg van
een voldoende toegang (op en onder de grond voor de leidingen) voor (verweerders)
perceel naar de openbare weg (indien er op dat perceel een gebouw zou worden opgetrokken), enerzijds, naar de la (...), anderzijds, naar de (...), en de respectieve ongemakken
zal moeten verduidelijken. Het baseert die beslissing op de onderstaande gronden:
"6. De (eisers) voeren bovendien aan dat het door (de verweerder) gekochte perceel niet
ingesloten is, aangezien het per auto bereikbaar is vanaf de (...) waarop het (...), dat langs
(verweerders) perceel loopt, uitkomt.
Doorgaans wordt de toegang als onvoldoende beschouwd wanneer hij gevaarlijk, onberijdbaar is, of nog wanneer hij slechts kan worden ingericht door de uitvoering van
werken waarvan de kostprijs te hoog oploopt in verhouding tot de waarde van het erf of
die de exploitatiekosten buitensporig kunnen verzwaren (Rép. notarial, trefwoord 'Servitudes', p. 46, nr. 78). Er dient op gewezen dat de vrederechter bij de plaatsbezichtiging
van 25 april 2006, in het proces-verbaal het volgende heeft laten notuleren:
'Het volgende werd vastgesteld:
We staan in de (...):
We komen op het eigendom van de (eisers) via een ongeveer vijf meter brede
toegangsweg in klinkers.
Evenwijdig met die toegangsweg loopt er een strookje grond, van vijf meter breed en
ongeveer twintig meter diep, dat aan de (verweerder) toebehoort en op het plan, dat hij
ons overhandigt, vermeld staat onder de benaming perceel nr. 2.
Het perceel van de (eisers) is sinds 1989 bebouwd en ingericht.
Het perceel is achteraan door een afsluiting gescheiden van dat van de (verweerder), dat
op het bij het verzoekschrift gevoegde plan vermeld staat onder nr. 1, (laatstgenoemd
perceel werd niet speciaal aangelegd).
We vertrekken opnieuw van de (...) en we belanden op een gemeentelijk pad, het (...),
dat ongeveer 1,65 meter breed is.
Aan de rechterkant loopt dit pad langs perceel nr. 2 en vervolgens langs het perceel van
de (eisers), waarop een rij laurierkersen en notelaars staat.
Verderop lopen we langs het perceel nr. 1 over een lengte van ongeveer 46 meter.
Voorbij (verweerders) perceel, nog altijd rechts van het (...), staat een huis.
Dat huis heeft een garage en de gevelsteenmuurtjes staan verder van het pad verwijderd
(de doorgang is dus breder).
Achter dat pand echter, nog steeds aan de rechterkant, is een ander gebouw opgetrokken waarvan de topgevel vlak naast het pad ligt dat daardoor zijn oorspronkelijke
breedte terugkrijgt.
Aan de andere kant van het (...), vertrekkend van de (...), in de richting van de (...),
vinden we het volgende:
- een bebouwd perceel (gevel aan de kant van de (...);
- een vrije ruimte tussen de topgevel en het pad;
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- dan een perceel, gescheiden van het pad door een heesterhaag (perceel dat thans met
gras is bezaaid (tot aan de (...), met dien verstande dat er een bouwwerk is opgetrokken (in
de praktijk een gevel)) tegenover het perceel van de (eisers)'.
Het feit dat via de uitweg naar de(...) een auto kan passeren, neemt niet weg dat, ook al
heeft de door de eerste rechter aangewezen deskundige intussen al vastgesteld dat het (...),
op de plaats waar het uitkomt op de(...), 2,20 meter en niet 1,65 meter breed is, hulpvoertuigen er niet kunnen passeren en dat het onvoldoende uitgerust en ingericht is om als
toegang te dienen tot het woonhuis, zoals vermeld in het stedenbouwkundig attest nr. 2.
Bovendien, hoewel die toegang naar het huis links naast (verweerders) perceel loopt, is
dit de enige woning langs het (...) die per auto bereikbaar is.
Tot slot werd het pad verbreed voor de woning naast (verweerders) perceel, maar dat
gebeurde op een strook privé-eigendom zodat het geenszins deel uitmaakt van het openbaar domein.
De eerste rechter heeft dus, nadat hij zich ter plaatse had begeven en op grond van de
hierboven vermelde vaststellingen, terecht beslist dat het erf wel degelijk gedeeltelijk
ingesloten is daar het, gelet op de huidige woonomstandigheden en de veiligheidsvereisten (bijvoorbeeld toegang voor hulpvoertuigen), enkel over een te smalle toegang naar
de openbare weg beschikt, indien er een woning op zou worden gebouwd. Die vaststelling
geldt zowel voor de toegang vanaf de (...) als vanaf het (...) (aanwezigheid van een
topgevel aan de ene kant en van een muur met een haag erboven aan de andere kant)".
Grieven
Krachtens artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, zowel vóór als na de wijziging ervan
bij de wet van 1 maart 1978, kan de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen
voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet ingericht kan worden
zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom
naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen
betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
De toekenning van een recht van uitweg ingevolge die bepaling onderstelt dat het erf
ingesloten is.
Hoewel de toestand van ingeslotenheid betrekkelijk kan zijn (geen voldoende toegang),
moet de beoordeling of de uitweg naar de openbare weg voldoende is, gebeuren op grond
van de objectieve toestand van het erf en tevens van de bestemming ervan.
Zoals uit de bestreden redenen blijkt, rees in dit geval de vraag of de bestaande toegang
al dan niet voldoende was, aangezien de appelrechter erop gewezen had dat "via de
uitweg naar de (...) een auto kan passeren".
De appelrechter heeft zich voor zijn beslissing dat het erf, ondanks die toegang tot de
openbare weg, gedeeltelijk ingesloten was, gebaseerd op het feit dat die toegang onvoldoende zou zijn "indien er een woning op zou worden gebouwd".
Om die reden heeft de appelrechter de toestand van ingeslotenheid beoordeeld door
zich noch op de objectieve toestand van het erf, noch op de huidige bestemming ervan te
baseren, maar door zich enkel te baseren op een hypothese, namelijk de toestand die eigen
aan het goed zou zijn, indien er een woning op zou worden gebouwd.
Aldus schendt het bestreden vonnis artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek en is het
niet naar recht verantwoord, aangezien dat artikel de rechter niet toestaat om de beoordeling van de toestand van ingeslotenheid die de toekenning van een recht van uitweg
verantwoordt, te baseren op een hypothetische of potentiële toestand of bestemming, die
helemaal niets te maken hebben met de concrete en objectieve toestand die blijkt uit de
huidige bestemming van het goed.
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Voor zoveel als nodig schendt het tevens de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, die regelen op welke wijze de rechtsvorderingen worden ingesteld betreffende een recht van uitweg van een ingesloten erf in de zin van de wet van 1 maart 1978.
Tweede lid
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 1
maart 1978;
- de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 1 maart 1978.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond en
bevestigt de beroepen beslissing met de enige wijziging dat de door de eerste rechter
aangewezen deskundige een raming zal moeten maken van de kosten voor de aanleg van
een voldoende toegang (op en onder de grond voor de leidingen) voor (verweerders)
perceel naar de openbare weg (indien er op dat perceel een gebouw zou worden opgetrokken), enerzijds, naar de (...), anderzijds, naar de (...), en de respectieve ongemakken
zal moeten verduidelijken. Het baseert die beslissing op de onderstaande gronden:
"7. Voor de eerste rechter vorderde (de verweerder) eveneens, gelet op het feit dat zijn
erf ingesloten lag omdat in de grond leidingen en allerlei nutsvoorzieningen (elektriciteit,
water, gas, telefoon ...) ontbraken, een recht van uitweg, via de ondergrond, over de strook
grond (van de eisers), over de gehele lengte van die strook grond langs het (...) en over
een maximumbreedte van 4,20 meter vanaf de rooilijn.
Door de moderne levensbehoeften ontstond het probleem van de uitweg, niet alleen op
de grond, maar eveneens boven en in de grond.
Doorgaans wordt aangenomen dat water-, gas- en elektriciteitsleidingen waarop een
modern ingesloten gebouw normaal moet worden aangesloten, als accessorium kunnen
worden aangelegd op of onder de grond waarop het recht van uitweg betrekking heeft (J.
Hansenne, Chroniques de droit à l'usage du notariat, 22 oktober 1987, vol. VIII, p. 165,
nr. 21).
In deze zaak kan niet worden betwist dat (verweerders) goed over geen enkele rechtstreekse aansluiting op de openbare weg beschikt".
Grieven
Krachtens artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, zowel vóór als na de wijziging ervan
bij de wet van 1 maart 1978 kan de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen
voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan worden ingericht
zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom
naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen
betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
De toekenning van een recht van uitweg ingevolge die bepaling onderstelt dat het erf
ingesloten is.
Het erf ligt volledig (absoluut geen toegang) of gedeeltelijk (geen voldoende toegang)
ingesloten.
De beoordeling van het ingesloten karakter moet hoe dan ook gebeuren op grond van
de objectieve toestand van het erf en tevens van de bestemming ervan.
Zoals uit de bestreden redenen blijkt, rees in deze zaak de vraag in het licht van de
afwezigheid van diverse nutsleidingen in de ondergrond.
De appelrechter heeft zich, voor zijn beslissing dat het erf ondergronds over geen
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enkele rechtstreekse aansluiting op de openbare weg beschikte, gebaseerd op het feit dat
"doorgaans wordt aangenomen dat water-, gas- en elektriciteitsleidingen waarop een
modern ingesloten gebouw normaal moet worden aangesloten, als accessorium kunnen
worden aangelegd op of onder de grond waarop het recht van uitweg betrekking heeft".
Zoals echter blijkt uit de in het eerste middel weergegeven vaststellingen stond er op
het litigieuze perceel geen enkel gebouw en werd enkel het geval dat een woning zou
worden opgetrokken, in aanmerking genomen.
Om die reden heeft de appelrechter bij zijn beslissing dat het erf ingesloten was omdat
er in de ondergrond allerlei aansluitingen (elektriciteit, water, gas, telefoon ...) ontbraken,
bijgevolg de toestand van ingeslotenheid beoordeeld door zich noch op de objectieve
toestand van het erf, noch op de huidige bestemming ervan te baseren, maar door zich
enkel te baseren op een hypothese, namelijk de toestand die eigen aan het goed zou zijn,
indien er een woning op zou worden gebouwd.
Aldus schendt het bestreden vonnis artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek en is het
niet naar recht verantwoord, aangezien dat artikel de rechter niet toestaat om de beoordeling van de toestand van ingeslotenheid die de toekenning van een recht van uitweg
verantwoordt, te baseren op een hypothetische of potentiële toestand of bestemming, die
helemaal niets te maken hebben met de concrete en objectieve toestand die blijkt uit de
huidige bestemming van het goed.
Voor zoveel als nodig schendt het tevens de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, die regelen op welke wijze de rechtsvorderingen worden ingesteld betreffende een recht van uitweg van een ingesloten erf in de zin van de wet van 1 maart 1978.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 1
maart 1978;
- de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 1 maart 1978.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond en
bevestigt de beroepen beslissing met de enige wijziging dat de door de eerste rechter
aangewezen deskundige een raming zal moeten maken van de kosten voor de aanleg van
een voldoende toegang (op en onder de grond voor de leidingen) voor (verweerders)
perceel naar de openbare weg (indien er op dat perceel een gebouw zou worden opgetrokken), enerzijds, naar de (...), anderzijds, naar de (...), en de respectieve ongemakken
zal moeten verduidelijken. Het baseert die beslissing op de onderstaande gronden:
"2. De oorspronkelijke vordering (van de verweerder) steunt op artikel 682 van het
Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan 'de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit
geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten
zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom
naar de bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen
betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken'.
Bedoeld worden dus landbouw-, nijverheids- of handelsexploitaities, maar eveneens
woonhuizen, waarbij het criterium van de 'voldoende' toegang zal verschillen naar gelang
van de bestemming van het heersende erf.
3. Dienaangaande houden (de eisers) staande dat de rechter bij wie op grond van het
voormelde artikel een vordering tot uitweg is ingesteld, bij zijn uitspraak rekening moet
houden met de bestemming die het zogenaamd ingesloten erf had op het ogenblik waarop
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hij van die vordering kennisneemt.
Zij voeren aan dat het door (de verweerder) gekochte perceel, ook al is het in een
woonzone gelegen, niet-bebouwbaar zou zijn.
4. Het wordt niet betwist dat (de verweerder) geen stedenbouwkundige vergunning
bezit op grond waarvan hij een residentiële woning op zijn goed zou mogen optrekken.
Het college van burgemeester en schepenen van de stad (...) heeft immers op 5
september 2005 een negatief stedenbouwkundig attest nr. 2 verleend op grond dat de
percelen niet langs een weg liggen die voldoende is uitgerust en ingericht om een nieuwe
woning te ontsluiten, zodanig dat een overdracht van een stuk weg op vijf meter van de
middellijn van de bestaande weg het perceel bebouwbaar zou maken, mits de overdracht
daadwerkelijk tot aan de(...) zou plaatsvinden.
Daaruit volgt dus dat (verweerders) project in de woonzone kon worden aanvaard mits
er evenwel een voldoende brede en uitgeruste toegang werd aangelegd tot aan de (...).
Het klopt dus, zoals de eerste rechter zegt, dat het litigieuze perceel, op zijn minst een
'natuurlijke geschiktheid' heeft om bebouwd te worden.
5. De eis dat, zoals de (eisers) staande houden, de rechtbank bij zijn uitspraak rekening
moet houden met de bestemming die het erf had op het ogenblik waarop zij van de vordering kennisneemt, strookt niet met de ratio legis van artikel 682 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aan dat artikel ligt immers het openbaar belang ten grondslag dat bestaat in de mogelijkheid om alle erven normaal te exploiteren. Het openbaar belang staat immers eraan in
de weg dat een erf ongebruikt en niet-geëxploiteerd blijft liggen omdat het ingesloten is.
Hoewel het Hof van Cassatie blijkbaar een strikter standpunt inneemt dat enkel rekening houdt met de oorspronkelijke bestemming van het erf (Cass., 12 maart 1981, Res et
Jura Imm., 1982, p. 321 e.v.), is de rechtbank, net zoals de moderne rechtsleer, van
oordeel dat niet alleen met de oorspronkelijke bestemming van het erf rekening moet
worden gehouden, maar ook met de toekomstige bestemming ervan, zijn 'natuurlijke
geschiktheid', d.w.z., zoals de eerste rechter aangaf, elk gebruik ervan dat economisch
gezien mogelijk is teneinde het dynamisme en de initiatieven van de eigenaars niet aan
banden te leggen en het erf niet te veroordelen tot een soort economisch immobilisme (J.
Hansenne, Les biens, 1996, p. 1211; P. Glineur, opmerkingen onder Cass., 12 maart 1981,
Res et Jura Imm., 1982, p. 335)".
Grieven
Krachtens artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, zowel vóór als na de wijziging ervan
bij de wet van 1 maart 1978 kan de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen
voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan worden ingericht
zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom
naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen
betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
Dat recht bestaat slechts in zoverre het gebruik de bestemming van het erf in acht
neemt zoals zij bestaat op het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld.
Anders gezegd, de oorspronkelijke bestemming van het goed moet worden in acht
genomen, zodat de bodemrechter geen rekening kan houden met een door de eigenaar
geplande bestemming, of nog, met de natuurlijke geschiktheid van het goed om voor een
andere bestemming te worden gebruikt.
Het bestreden vonnis wijst erop dat de verweerder een stuk grond heeft gekocht.
Uit het bestreden vonnis blijkt tevens dat de verweerder van plan was op dat terrein een
woning te bouwen maar dat het plan eigenlijk niet uitvoerbaar was omdat er geen
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voldoende toegang tot het wegennet was.
Anders gezegd, het plan van de verweerder impliceerde een wijziging van de bestemming van het litigieuze perceel dat immers na de bouw van de woning niet langer onbebouwbaar maar bebouwbaar zou zijn.
De op artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek gebaseerde vordering was dus niet
gegrond op de ingesloten ligging van het perceel op het tijdstip dat de vordering werd
ingesteld, maar op de toestand van het perceel gelet op de nieuwe bestemming die overeenkomt met het plan van de verweerder om er een woning te bouwen.
Om recht te doen op de vordering heeft de appelrechter bijgevolg op de aangevochten
redenen beslist dat de inachtneming van de bestemming van het erf op het tijdstip waarop
hij van de vordering kennisneemt, niet strookte met de ratio legis van artikel 682 van het
Burgerlijk Wetboek.
Aldus heeft de appelrechter geoordeeld dat hij niet alleen de huidige bestemming van
het erf, maar ook de toekomstige bestemming ervan, namelijk "de natuurlijke geschiktheid" van het erf voor een ander mogelijk economisch gebruik ervan, in aanmerking
mocht nemen om een recht van uitweg toe te kennen dat niet door de huidige bestemming
van het goed wordt verantwoord maar wel om een wijziging van die bestemming mogelijk te maken. Door een recht van uitweg toe te kennen werd het litigieuze perceel een
bebouwbaar in plaats van niet- bebouwbaar perceel.
Aldus schendt de appelrechter artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek en verantwoordt hij zijn beslissing niet naar recht. Voor zoveel als nodig, schendt hij eveneens de
artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, die regelen op welke wijze de
rechtsvorderingen worden ingesteld betreffende een recht van uitweg van een ingesloten
erf in de zin van de wet van 1 maart 1978.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De drie middelen samen
Artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar wiens erf
ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en
deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken,
voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een
uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een
vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
Die wetsbepaling houdt, zowel bij de omschrijving van de insluiting van een
erf, als bij de beoordeling van het recht van uitweg over of onder dat erf, rekening met elk economisch rendement dat door de bestemming van het erf mogelijk wordt gemaakt.
Het bestreden vonnis stelt vast dat "(de verweerder) en zijn echtgenote een
perceel hebben gekocht in de (...)", "naast dat (...) hetwelk de (eisers)
toebehoort", dat " (de verweerder) met het oog op de nakende bouw van zijn
woning en gelet op het feit dan zijn erf ingesloten was omdat er over de grond
geen toegang naar de openbare weg was, een recht van uitweg vorderde over de
strook grond (...) (van de eisers)", en, "gelet op het feit dat zijn erf ingesloten lag
omdat in de grond leidingen en allerlei nutsvoorzieningen (elektriciteit, water,
gas, telefoon ...) ontbraken, een recht van uitweg, via de ondergrond, over de
strook grond (van de eisers) (...) vorderde".
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Het bestreden vonnis wijst erop dat uit een negatief stedenbouwkundig attest
nr. 2 dat werd uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen van de
stad (...) er volgt dat "het project (van de verweerder om op zijn goed een residentiële woning te bouwen) toegelaten was in de woonzone, op voorwaarde
echter dat er tot aan de (...) een voldoende ruime en uitgeruste toegang werd
aangelegd".
Het bestreden vonnis vermeldt "dat er niet alleen rekening mag worden
gehouden met (de) oorspronkelijke bestemming van het erf, maar ook met de
toekomstige bestemming, de 'natuurlijke geschiktheid' ervan, d.w.z. (...) elk
gebruik ervan dat economisch gezien mogelijk is", dat "de eerste rechter terecht
heeft geoordeeld dat het erf wel degelijk gedeeltelijk ingesloten is in zoverre het
slechts een onvoldoende toegang tot de openbare weg heeft indien er een woning
op zou worden gebouwd, rekening houdend met de huidige woonomstandigheden en de veiligheidsvereisten" en dat "de water-, gas- en elektriciteitsleidingen waarop een modern ingesloten gebouw normaal moet worden aangesloten, als accessorium kunnen worden aangelegd op of onder de grond waarop
het recht van uitweg betrekking heeft".
Het bestreden vonnis, dat op grond van die vermeldingen oordeelt dat "
(verweerders) perceel thans, voor het normale gebruik ervan, nergens voldoende
toegang naar de openbare weg had", verantwoordt naar recht zijn beslissing om
aan de verweerder het door hem gevorderde recht van uitweg toe te kennen.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Geinger.
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MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - ADMINISTRATIEF EN
GELDELIJK STATUUT VAN DEFINITIEF BENOEMDE PERSONEELSLEDEN VAN OPENBAAR CENTRUM VOOR

- TOEWIJZING AAN HET BURGERLIJK ZIEKENHUIS VAN DE GEMEENTE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET GEWESTELIJK ZIEKENHUISCENTRUM VAN DE GEMEENTE ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK STATUUT VERSCHILLEND VAN DAT VAN HET GEMEENTEPERSONEEL BEVOEGDHEID
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is bevoegd om zijn ziekenhuispersoneel een administratief en geldelijk statuut op te leggen dat verschilt van dat van het
personeel van de gemeente waar het centrum zijn zetel heeft, ongeacht of het ziekenhuis
waar dat personeel werkt al dan niet van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn afhangt. (Art. 42, zevende en achtste lid, OCMW-wet)
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(G. e.a. T. OCMW VAN DOORNIK)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 42, 94, inzonderheid §1, 2 en 3, 118, 121 en 128 van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals ze van
toepassing waren in het Franse taalgebied tussen 1 januari 1999 en het bestreden arrest ,
zijnde: 1° artikel 42, na de wijziging ervan bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 430
van 5 augustus 1986 en bij artikel 26 van de wet van 5 augustus 1992, bij de artikelen 9 en
34 van het decreet van de Waalse gewestraad van 9 april 1998, nadien achtereenvolgens
door artikel 5 van het decreet van de Waalse gewestraad van 19 oktober 2000, bij artikel 6
van het decreet van de Waalse gewestraad van 6 februari 2003 en bij de artikelen 15, 17
en 19 van het decreet van de Waalse gewestraad van 8 december 2005; 2° artikel 94, zoals
het werd vervangen door artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 244 du 31 december 1983,
nadien, voor §1, gewijzigd bij artikel 34 van het decreet van de Waalse gewestraad van 2
april 1998, nadien bij artikel 19 van het decreet van de Waalse gewestraad van 8
december 2005; voor §2, zoals hij werd vervangen bij artikel 25, 1°, van het decreet van
de Waalse gewestraad van 2 april 1998, nadien gewijzigd bij de artikelen 15, 1°, 17 en 19
van het decreet van de Waalse gewestraad van 8 december 2005; voor §3, zoals hij werd
vervangen bij artikel 25, 2°, van het decreet van de Waalse gewestraad van 2 april 1998,
nadien bij de artikelen 17 en 19 van het decreet van de Waalse gewestraad van 8
december 2005; 3° artikel 118, in zijn oorspronkelijk versie, nadien na de wijziging ervan
bij artikel 19 van het decreet van de Waalse gewestraad van 8 december 2005; 4° artikel
121, zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij het decreet van de Waalse gewestraad
van 2 april 1998 nadien bij de wet van 7 januari 2002; 5° artikel 128, zoals het werd
gewijzigd bij de artikelen 33 en 34 van het decreet van de Waalse gewestraad van 2 april
1998 nadien bij artikel 19 van het decreet van de Waalse gewestraad van 8 december
2005,
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat alle eisers statutaire, vastbenoemde personeelsleden van de
verweerder waren, dat zij in het burgerlijk ziekenhuis van Doornik tewerkgesteld waren
en dat zij vanaf 1 januari 1999 ter beschikking zijn gesteld van het Centre hospitalier régional van Doornik nadat er een vereniging was opgericht in de zin van hoofdstuk XII van
de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het wijst
vervolgens hun rechtsvordering af waarin zij vragen dat op hen het administratief statuut
van de personeelsleden van de [verweerder] wordt toegepast met betrekking tot de wettelijke en buitenwettelijke verlofdagen en betrekking tot de algemene baremaherziening
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vanaf 1 januari 1999. Het arrest baseert zijn beslissing op alle gronden die geacht worden
hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande gronden:
"In de context is de litigieuze periode welke is ingegaan op 1 januari 1999 (de datum
waarop de [eisers] ter beschikking werden gesteld van het Centre hospitalier régional van
Doornik);
Blijkens hun laatste conclusie vragen de (eisers) het hof [van beroep] 'recht te spreken'
en zij preciseren daarbij dat over de eventuele betwistingen betreffende de rekeningen
tussen de partijen later debat zal worden gevoerd;
Blijkens dezelfde conclusie vorderen de (eisers) dat het hof [van beroep] hun akte
verleent van hun voorbehoud m.b.t. de toepassing van de algemene baremaherziening met
ingang van 1 januari 2007;
Betreffende de wettelijke en buitenwettelijke verloven is het geschil ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst tussen (de verweerder) en het Centre hospitalier régional van Doornik, genaamd 'overeenkomst betreffende het vastbenoemd statutair personeel van het burgerlijk ziekenhuis dat ter beschikking is gesteld van de vereniging hoofdstuk XII op 1 januari 1999';
Artikel 5 van die overeenkomst bepaalt immers het volgende:'in afwijking van de
punten F1 en F2 van het administratief statuut zal het aantal toegekende verlofdagen overeenstemmen met de verlofdagen die via de ligdagprijs worden gefinancierd';
Artikel 42, vijfde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat het personeel van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn hetzelfde administratief en geldelijk statuut geniet als het
personeel van de gemeente waar de zetel van het centrum gevestigd is;
Het zesde lid van dat artikel bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de afwijkingen van het in het vorige lid bedoelde statuut vaststelt, voor zover het specifieke
karakter van sommige diensten en inrichtingen van het centrum het nodig zou maken, en
het administratief en geldelijk statuut bepaalt inzake de betrekkingen die onbestaande zijn
op het gemeentelijk vlak evenals dat van het personeel van het ziekenhuis;
Bij beslissing van 28 april 1994 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn het 'algemeen administratief statuut dat van toepassing is op het vastbenoemd statutair personeel
met uitzondering van de wettelijke graden' goedgekeurd (...);
Dat statuut omschrijft zijn toepassingsgebied niet; het is blijkbaar van toepassing op het
personeel van het ziekenhuis; er is immers onder meer sprake van de betrekking van
verpleegkundige hoofd van dienst verantwoordelijk voor de ziekenhuishygiëne; uit het
opschrift ervan ('algemeen administratief statuut') kan echter worden opgemaakt dat het
zowel geldt voor het personeel van het ziekenhuis als voor de overige personeelsleden van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; de punten F1 en F2 van dat statuut
hebben immers wel degelijk betrekking op de verlofdagen, namelijk te dezen het 'jaarlijks
vakantieverlof' en de 'plaatselijke vakantiedagen';
Wat het geldelijk statuut betreft, heeft de verweerder herhaaldelijk gebruik gemaakt van
het recht dat hem wordt toegekend door artikel 42, zesde lid, van de voornoemde wet van
8 juli 1976 om te voorzien in afwijkende bepalingen voor het personeel van het ziekenhuis en voor de overige personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, zoals blijkt uit verscheidene beslissingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn;
De voornoemde overeenkomst tussen de verweerder en het Centre hospitalier régional
van Doornik werd goedgekeurd bij een beslissing van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 10 december 1998;
De eisers voeren tevergeefs aan dat de beslissingen van de raad voor maatschappelijk
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welzijn die in het debat worden overgelegd of sommige ervan ten aanzien van hen niet
gelden aangezien ze hun niet werden meegedeeld en ze op geen enkele wijze openbaar
zijn gemaakt; het betreft hier immers geen vereiste voor de geldigheid van die beslissingen;
De eisers geven toe dat ze hun op zijn minst in het geding in hoger beroep zijn meegedeeld;
Vanaf dat ogenblik en meer bepaald voor wat betreft de beslechting van dit geschil,
gelden die beslissingen t.a.v. de eisers;
Zij vorderen trouwens niet het herstel van een schade die zou kunnen voortvloeien uit
het feit dat sommige beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn niet te gelegener tijd zijn bekendgemaakt of hun zijn meegedeeld;
De arbeidsverhouding tussen de partijen is van statutaire aard;
In een dergelijk geval bepaalt de administratieve overheid, en wijzigt zij eventueel,
eenzijdig de arbeidsvoorwaarden en dit, in tegenstelling tot de contractuele arbeidsverhouding in het raam waarvan geen enkele partij eenzijdig het voorwerp van de overeenkomst kan wijzigen;
Krachtens de wet van de verandering moet de overheid die een openbare dienst opricht
op elk ogenblik haar organisatie- en werkingsregels in het algemeen belang kunnen
wijzigen;
Het begrip verworven rechten is onverenigbaar met de statutaire aard van de arbeidsverhouding en met de wet van de verandering, die van toepassing zijn op de openbare
diensten;
In artikel 42, zesde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 hebben de bewoordingen
'personeel van het ziekenhuis' een algemene draagwijdte en slaan ze op het ziekenhuispersoneel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Het is immers mogelijk dat een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
verscheidene ziekenhuizen beheert, zoals het evengoed mogelijk is dat een ander openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geen enkel ziekenhuis beheert;
In dit geval staat het vast dat de eisers statutaire, vastbenoemde personeelsleden van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn en dat ze behoren tot het ziekenhuispersoneel van voornoemd centrum;
Het staat evenzeer vast dat de (eisers) vanaf 1 januari 1999 niet naar het Centre hospitalier régional van Doornik zijn overgeplaatst, maar "ter beschikking ervan zijn gesteld";
Voornoemd artikel 42, zesde lid, is dus wel degelijk van toepassing op de (eisers), ook
m.b.t. de periode die is ingegaan op 1 januari 1999, ondanks het feit dat het burgerlijk
ziekenhuis van Doornik vanaf die datum opgehouden heeft te bestaan als zelfstandige
entiteit, aangezien het werd opgenomen in het Centre hospitalier régional van Doornik;
De (eisers) maken een onjuiste en onvolledige lezing van artikel 128, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976;
Die bepaling zegt immers dat de personeelsleden van een vereniging onderworpen zijn
aan hetzelfde administratief statuut, geldelijk statuut en pensioenstelsel en aan dezelfde
bepalingen van de voornoemde wet als die welke van toepassing zijn op de personeelsleden van het centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient waar de
zetel van de vereniging gevestigd is;
In deze zaak behoren de eisers niet tot het personeel van het Centre hospitalier régional
van Doornik aangezien zij slechts ter beschikking van dat centrum zijn gesteld en dus
personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn blijven;
Bovendien blijven in geval van overdracht (wat hier niet het geval is) van het zieken-
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huispersoneel aan een vereniging die een of meer ziekenhuizen groepeert, alle bepalingen
van de wet van 8 juli 1976 van toepassing (volgens de bewoordingen 'dezelfde bepalingen'), met inbegrip dus van artikel 42, zesde lid, van die wet, zodat de overgedragen
personeelsleden onderworpen blijven aan het specifieke statuut van het ziekenhuispersoneel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Krachtens dat artikel 42, zesde lid, is de (verweerder) zonder enige twijfel bevoegd om
het statuut van het personeel van het ziekenhuis vast te stellen, het te wijzigen, ja zelfs,
zoals hier, beperkingen erin aan te brengen ingevolge de wet van de verandering; de raad
voor maatschappelijk welzijn heeft met gebruikmaking van dat recht, in zijn beslissing
van 10 december 1998 de overeenkomst goedgekeurd waardoor met name het aantal aan
de eisers toegekende verlofdagen werd beperkt 'tot het aantal verlofdagen die via de
ligdagprijs worden gefinancierd'
Zoals de gebruikte bewoordingen aantonen, volgt die beperking kennelijk uit de wettelijke en verordenende bepalingen die de ziekenhuisinstellingen verplichten een financieel
evenwicht na te streven tussen het totaalbedrag van hun uitgaven en hun inkomsten die, in
dit geval bestaan in de door de patiënten betaalde erelonen, de door de ziekteverzekering
toegestane kortingen en de verschillende financiële tegemoetkomingen van de overheid;
De eisers voeren tegen de verweerder trouwens geen rechtsgeldig argument aan
wanneer hij (i.v.m. het geldelijk statuut) verwijst naar deel B van het budget van financiële middelen van het ziekenhuis resulterend (betreffende het boekjaar 1995) uit het
ministerieel besluit van 2 mei 1995;
De beperking van de verloven van de eisers is dus, in tegenstelling tot wat zij
aanvoeren, geen gevolg van de tijdelijke financiële moeilijkheden die te maken hebben
met een ongunstige conjunctuur of met een falend beleid;
De beslissing van de verweerder om de verloven van de eisers te beperken op grond
van het hierboven omschreven criterium vertoont bijgevolg geen kenmerken van willekeur;
Bijgevolg citeren de eisers tevergeefs rechtspraak volgens welke de toepassing van de
wet van de verandering moet uitgaan van een bevoegde overheid en een aanvaardbare
juridische grondslag moet hebben;
Even tevergeefs voeren de eisers een miskenning aan van het gelijkheidsbeginsel
hoewel het streven naar het financieel evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten van het
ziekenhuis, zoals ze hierboven worden omschreven, ten volle verantwoordt dat het
ziekenhuispersoneel als een specifieke categorie wordt beschouwd, wat trouwens blijkt uit
voornoemd artikel 42, zesde lid;
In dezelfde context voeren de eisers, zonder het te bewijzen, aan dat de gedifferentieerde regeling voor het ziekenhuispersoneel en de overige personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de organieke wet van 8 juli 1976 schendt;
Meer bepaald met betrekking tot de algemene baremaherziening verwijzen de (eisers)
naar de overeenkomsten die werden gesloten tussen de representatieve werknemersorganisaties en verschillende ministeriële gezagsdragers, namelijk, in een eerste fase, de federale ministers en in een tweede fase de gewest- of gemeenschapsministers;
De verweerder was dus geen partij bij die overeenkomsten;
De eisers voeren geen enkele dwingende rechtsnorm aan die de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn verplicht om, binnen een welbepaalde termijn, het voordeel van
die overeenkomsten uit te breiden tot het ziekenhuispersoneel van die centra;
Zij voeren circulaires aan, zonder verdere precisering;
Die circulaires zijn geen rechtsbron;
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De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 29 september 1995, op 4 juli 1996 en op
9 november 1995 beslissingen genomen waarbij uitsluitend aan het ziekenhuispersoneel
loonvoordelen werden toegekend (...);
Een beslissing van dezelfde raad die werd genomen op 22 december 1999 preciseert dat
de personeelsleden van het ziekenhuis in 1994, in 1995 en 1996 specifieke baremaverhogingen hebben genoten die werden gefinancierd door deel B van het budget van financiële
middelen, en dat het daarentegen niet mogelijk was om de financiële impact te dragen van
de toepassing van de algemene baremaherziening op de statutaire personeelsleden die ter
beschikking gesteld waren van het Centre hospitalier régional van Doornik;
De (eisers) voeren ten onrechte aan dat laatstgenoemde beslissing als nietig en onbestaande moest worden aangemerkt omdat zij niet voldoende met redenen was omkleed en
voornoemd artikel 42 schond, hoewel die bepaling voorziet in een specifiek statuut voor
het personeel van het ziekenhuis en de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen trouwens niet van toepassing is op reglementaire bestuurshandelingen;
De bovenstaande overwegingen betreffende de eerbiediging van het gelijkheidbeginsel
gelden eveneens voor de oorspronkelijke vordering betreffende de algemene baremaherziening;
Het maakt weinig uit dat de eisers sinds 1 januari 2007 die algemene baremaherziening
genieten;
Op die datum werd het Centre hospitalier régional van Doornik immers ontbonden om
plaats te maken voor nieuwe structuren waarin nog meer zorginstellingen werden gegroepeerd;
In een dergelijke context is het dus mogelijk dat de toepassing van de algemene baremaherziening voortaan verenigbaar is met het financiële evenwicht van de betrokken
instellingen;
De eisers voeren tevergeefs aan dat een brief van 28 maart 2001 van de verweerder aan
hun raadsman 'een bescheiden stap achteruit' zou zijn (...);
Die brief gaat immers over toekomstige onderhandelingen en de inhoud ervan loopt
niet vooruit op het resultaat ervan;
Eveneens tevergeefs verwijzen de eisers naar een dienstnota van 20 juli 2001 die hen
twee extra verlofdagen toekent (...);
Die dienstnota verwijst immers naar de verlofdagen bedoeld in punt F3 van het statuut,
waarop artikel 5 van de voornoemde overeenkomst geen betrekking heeft;
De buitengerechtelijke bekentenis (net zoals de gerechtelijke bekentenis trouwens) kan
bovendien enkel slaan op materiële feiten (en niet op overwegingen van juridische aard);
Het maakt weinig uit dat de verweerder voor het eerst in dit geding bepaalde argumenten naar voren heeft gebracht en sommige stukken heeft neergelegd;
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een partij immers in hoger beroep nieuwe
middelen aan te voeren en melding te maken van bijkomende stukken;
Gelet op de bovenstaande overwegingen moet het beroepen vonnis worden bevestigd;
Aangezien dit arrest niet vereist dat er tussen de partijen rekeningen worden opgemaakt, bestaat er geen grond om het door de eisers gevorderde voorbehoud toe te kennen"
Grieven
Krachtens artikel 42 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn de
personeelsformatie en legt hij een afzonderlijke personeelsformatie vast voor het zieken-
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huis dat van het centrum afhangt. Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geniet hetzelfde administratief en geldelijk statuut als het personeel
van de gemeente waar het centrum zijn zetel heeft. De raad voor maatschappelijk welzijn
bepaalt het administratief en geldelijk statuut van het ziekenhuis. Die bevoegdheid om
voor het personeel van het ziekenhuis onderscheiden statuten vast te leggen werd aan de
raad voor maatschappelijk welzijn toegekend wegens het afzonderlijk beheer van het
ziekenhuis in de zin van artikel 94 van de organieke wet en wegens de afzonderlijke
personeelsformatie ervan.
Krachtens artikel 118 van dezelfde wet kan het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, om opdrachten uit te voeren die het van de wet heeft gekregen, een vereniging
oprichten, met onder andere een rechtspersoon die geen winstoogmerk heeft. Krachtens
artikel 121 van die organieke wet bezit de vereniging rechtspersoonlijkheid en kan zij de
rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk aannemen. Krachtens artikel 128
van die wet kan de aldus opgerichte vereniging leden van het statutair personeel van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn overnemen dat aldus statutair personeel
van de vereniging wordt. De vereniging stelt de algemene bepalingen vast voor het personeel van het ziekenhuis. Het statutaire personeel van de vereniging is onderworpen aan
hetzelfde administratief en geldelijk statuut als de personeelsleden van het centrum dat de
gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
Hieruit volgt dat wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn
ziekenhuis van de hand doet door een privaatrechtelijk rechtspersoon op te richten die met
het beheer van het ziekenhuis wordt belast, de eigen organen van het centrum geen enkele
rechtstreekse bevoegdheid meer hebben voor het beheer van het ziekenhuis en artikel 94
van de organieke wet, in zoverre het regels oplegt betreffende het afzonderlijk beheer van
de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
niet langer van toepassing is en dat de raad voor maatschappelijk welzijn niet langer
bevoegd is om bijzondere regels voor zijn ziekenhuispersoneel vast te stellen, aangezien
zijn bevoegdheid verband houdt met het rechtstreeks beheer van het ziekenhuis. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft bijgevolg de keuze, ofwel om zijn personeelsleden over te dragen aan de nieuwe entiteit, in welk geval artikel 128 van de wet van
toepassing is, ofwel om het te behouden, in welk geval het algemeen geldelijk statuut van
het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente
waar het centrum zijn zetel heeft van toepassing is op dat personeel krachtens artikel 42
van dezelfde wet. De omstandigheid dat het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn voornoemd personeel, dat personeel van het centrum gebleven is, ter beschikking
van de nieuwe entiteit stelt, heeft niet tot gevolg dat het centrum op dat personeel specifieke regels kan blijven toepassen.
Hieruit volgt dat de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, in zoverre
zij een apart statuut toekennen voor een gedeelte van het personeel dat ter beschikking is
gesteld van de nieuwe entiteit die voortaan het ziekenhuis beheert, onwettig zijn en bijgevolg niet kunnen worden toegepast door de hoven en rechtbanken ingevolge artikel 159
van de Grondwet dat hun verbiedt onwettige administratieve handelingen toe te passen.
Het bestreden arrest stelt vast dat de eisers, statutaire personeelsleden die als vastbenoemden tewerkgesteld waren in het burgerlijk ziekenhuis van Doornik dat afhing van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vanaf 1 januari 1999 ter beschikking zijn
gesteld van de vereniging zonder winstoogmerk Centre hospitalier régional die werd
opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet, terwijl zij bleven deel
uitmaken van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Het
arrest dat afwijzend beschikt op de vorderingen van de eisers waarin zij vragen dat op hen
het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn wordt toegepast op grond dat de raad voor maatschappelijk
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welzijn bevoegd bleef om op grond van artikel 42, zesde lid, van de organieke wet een
specifiek statuut vast te stellen voor de eisers "zelfs voor de periode die is ingegaan op 1
januari 1999" en van dat recht gebruik heeft gemaakt door af te wijken van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de verweerder, zowel inzake verlofregeling als inzake bezoldiging, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 42, zevende lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn geniet het personeel van
het centrum hetzelfde administratief en geldelijk statuut als het personeel van de
gemeente waar de zetel van het centrum gevestigd is.
Artikel 42, achtste lid, van die wet bepaalt dat de raad voor maatschappelijk
welzijn de afwijkingen van het in het vorige lid bedoelde statuut vaststelt, voor
zover het specifieke karakter van sommige diensten en inrichtingen van het
centrum het nodig zou maken, en dat hij het administratief en geldelijk statuut
inzake de betrekkingen die onbestaande zijn op het gemeentelijk vlak evenals dat
van het personeel van het ziekenhuis bepaalt.
Uit die bepalingen blijkt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn bevoegd is om zijn ziekenhuispersoneel een administratief en geldelijk
statuut op te leggen dat verschilt van dat van het personeel van de gemeente waar
het centrum zijn zetel heeft, ongeacht of het ziekenhuis waar dat personeel werkt
al dan niet van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn afhangt.
Het arrest wijst erop dat de eisers vorderen, enerzijds "dat voor recht wordt
gezegd dat het administratief statuut van de personeelsleden van het centrum
voor openbaar welzijn op hen van toepassing is, zonder enig voorbehoud of
uitzondering, en bijgevolg, dat de regeling van het wettelijk en buitenwettelijk
verlof van de statutaire personeelsleden op hen van toepassing is", anderzijds,
"dat voor recht wordt gezegd dat de algemene baremaherziening [op hen] van
toepassing is" voor de litigieuze periode "die is ingegaan op 1 januari 1999".
Het arrest stelt vast dat "de (eisers) allen, ten tijde van de feiten, statutaire,
vastbenoemde personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van Doornik waren", dat "zij in het burgerlijk ziekenhuis van Doornik
tewerkgesteld waren", dat "zij vanaf 1 januari 1999 ter beschikking zijn gesteld
van het Centre hospitalier régional van Doornik" en dat "die beslissing voortvloeit uit de oprichting van een vereniging (...) die tot doel heeft het burgerlijk
ziekenhuis van Doornik en de vereniging zonder winstoogmerk La Dorcas
binnen één entiteit te groeperen".
Het arrest dat oordeelt dat "in artikel 42, zesde (lees: achtste) lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 (...) de bewoordingen 'personeel van het ziekenhuis'
een algemene draagwijdte (hebben) en slaan (...) op het ziekenhuispersoneel van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn", dat "krachtens artikel 42,
zesde (lees: achtste) lid, (de verweerder) zonder enige twijfel bevoegd (is) om
het statuut van het personeel van het ziekenhuis vast te stellen, het te wijzigen, ja
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zelfs, zoals hier, beperkingen erin aan te brengen ingevolge de wet van de verandering", en dat "voornoemd artikel 42, zesde (lees: achtste) lid, dus wel degelijk
van toepassing (is) op (de eisers), ook m.b.t. de periode die is ingegaan op 1
januari 1999, ondanks het feit dat het burgerlijk ziekenhuis van Doornik vanaf
die datum opgehouden heeft te bestaan als zelfstandige entiteit", verantwoordt
naar recht zijn beslissing om het bestreden vonnis te bevestigen dat de vordering
van de eisers had afgewezen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 603
1° KAMER - 14 oktober 2010

1º RECHTSMISBRUIK - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST ZONDER RECHTSMISBRUIK BEGRIP
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
1º en 2° Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk
de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en bedachtzaam mens; dit is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade
niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen
heeft1. (Art. 1288, 4°, Gerechtelijk Wetboek; Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt)
(G. T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 30 juni 2009 in hoger beroep
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
1 Zie Cass., 9 maart 2009, AR C.08.0331.N, AC, 2009, nr. 182.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 23 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand van zijn recht misbruik mag
maken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis wijst verweerders vordering toe tot afschaffing van de onderhoudsuitkering die hij aan zijn echtgenote betaalde ter uitvoering van de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming van de partijen voorafgaande regelingsakten die voor
de notarissen op 26 september 1979 waren verleden.
Het bestreden vonnis vermeldt het volgende:
"(De verweerder) voert aan dat de onderhoudsuitkering na echtscheiding, die vanaf 1
oktober 1979 is vastgesteld op 8.500 frank (210,71 euro) per maand, thans, door de
indexevolutie 568,91 euro per maand bedraagt hoewel hij slechts 1.040,49 euro per
maand eigen inkomsten heeft terwijl (de eiseres) 1.050,10 euro inkomsten per maand
heeft en laatstgenoemde een nieuw huishouden heeft gevormd met de heer G.P. Hij is van
oordeel dat die toestand strijdig is met de wettelijke regeling die van toepassing is sinds
de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, dat zij een
misbruik van recht oplevert, of althans een schending van artikel 23 van de Grondwet
waarin het recht op een menswaardig leven is vastgelegd".
Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat het vroegere artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing blijft op de regelingsakten voorafgaand aan de echtscheiding
door onderlinge toestemming van de partijen aangezien ze dateren van vóór de wijziging
van die tekst door de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding,
In de lijn van de rechtspraak van het Hof (van Cassatie) vermeldt dat vonnis voorts dat
het beding van de regelingsakten voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming "waarbij een van de echtgenoten zich ertoe verbindt aan de andere echtgenoot een onderhoudsuitkering te betalen die geen wettelijke onderhoudsschuld is, uitsluitend onderworpen is aan de regels van het verbintenissenrecht, wat betekent dat een
aanpassing dus enkel mogelijk is wanneer de partijen in de overeenkomst een herzieningsen aanpassingsbeding hebben opgenomen, terwijl de rechter, door de onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten na echtscheiding door onderlinge toestemming aan te passen
aan nieuwe omstandigheden die ontstaan zijn ten gevolge van gebeurtenissen die bij het
sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren, uitspraak doet in strijd met artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek" en dat "die leer (...) werd bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof (...) dat voor recht heeft gezegd dat de artikelen 301, 307bis en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet schenden, in zoverre een wijziging van een onderhoudsuitkering
tussen echtgenoten na echtscheiding door onderlinge toestemming slechts mogelijk is met
akkoord van de uit de echt gescheiden echtgenoten of met toepassing van de regels van
het algemeen verbintenissenrecht".
In strijd met het beginsel dat het bestreden vonnis vermeldt, schaft het echter de tussen
de partijen bedongen onderhoudsuitkering om de volgende redenen af:
"Dat neemt dus niet weg dat de uitoefening van een recht op een wijze die de grenzen
te buiten gaat, waarbinnen een bedachtzaam en zorgvuldig persoon dat recht normaal
uitoefent, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek misbruik van recht oplevert.
Welnu, in dit geval blijft (de eiseres) de betaling vorderen van de onderhoudsuitkering
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die werd overeengekomen in het kader van haar echtscheiding door onderlinge toestemming, ofschoon:
- de overeenkomst bijna dertig jaar oud is;
- zij een nieuw huishouden heeft gevormd;
- zij eigen inkomsten heeft die gelijkwaardig zijn aan die van haar ex-echtgenoot;
- de betaling van die onderhoudsuitkering zo zwaar doorweegt op de inkomsten van (de
verweerder) dat zijn inkomsten lager zijn dan het leefloon voor een alleenstaande in de zin
van de wet van 26 mei 2002 waarbij de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het
recht op een bestaansminimum werd vervangen;
- niets erop wijst dat die toestand op enigerlei wijze te wijten is (aan de verweerder)
aangezien de bedongen indexering van de onderhoudsuitkering geëvolueerd is op een
wijze die in wanverhouding staat tot zijn inkomsten, die bestaan in een pensioen van de
Rijksdienst voor pensioenen.
Door al die bijzondere omstandigheden samen krijgt de verdere uitvoering van de overeenkomst van 26 september 1979 betreffende de betaling van een onderhoudsuitkering na
echtscheiding door (de verweerder) aan (de eiseres) de kenmerken van een misbruik van
recht.
Op dat punt is de verwijzing naar artikel 23 van de Grondwet niet irrelevant, aangezien
niet kan worden geduld dat de uitvoering van een overeenkomst kan rechtvaardigen dat
iemands recht op een menswaardig leven wordt miskend. Dat is hier wel degelijk het
geval daar, zoals eerder werd uiteengezet, (de verweerder) na betaling van de litigieuze
onderhoudsuitkering nog slechts 471,58 euro per maand overhoudt, dus minder dan het
leefloon".
Grieven
Er is sprake van misbruik van recht als de houder van een recht dat recht uitoefent met
geen andere bedoeling dan de andere schade te berokkenen of dat doet zonder redelijk of
voldoende belang. Dat is het geval wanneer de schade die aan de derde wordt berokkend
volstrekt buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van het recht nastreeft of
heeft verkregen.
Misbruik van recht wordt dus gekenmerkt door de uitoefening van een recht op een
onredelijke en onevenredige wijze die de grenzen van de normale uitoefening ervan te
buiten gaat en, wanneer de oorzaak van dat recht in een overeenkomst vervat is, strijdig is
met de uitoefening te goeder trouw van die overeenkomst.
Uit de bestreden redenen (van het beroepen vonnis) valt evenwel af te leiden dat de
eiseres, wanneer zij de vordering tot afschaffing van de onderhouduitkering betwist, en
bijgevolg, vordert dat die uitkering verder wordt betaald, het recht op die uitkering, dat zij
bezit op grond van de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming door de partijen
voorafgaande regelingsakten, niet uitoefent op een onredelijke en onevenredige wijze die
de uitoefening van dat recht te buiten gaat of strijdig is met de uitoefening te goeder trouw
ervan.
Het voordeel dat zij haalt uit de uitoefening van dat recht werd, net zoals het nadeel dat
de uitoefening ervan aan de verweerder kan berokkenen, met kennis van zaken bedongen.
Het vroegere artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek gaf de partijen immers het recht
om in de aan hun echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande regelingsakten te bedingen dat de overeengekomen onderhoudsuitkering door de rechter gewijzigd
of aangepast kon worden en dat hebben zij niet gedaan.
De reden waarom het bedrag van de door de verweerder te betalen onderhoudsuitkering
wegens de indexevolutie is gestegen, is dat zij in de overeenkomst was opgenomen.
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Daaruit volgt dat de eiseres geen misbruik van haar recht maakt wanneer zij vordert dat
de overeenkomsten worden uitgevoerd, ook al konden de inkomsten en lasten van de
partijen eventueel veranderen, wat een te voorziene, of althans, mogelijke omstandigheid
was, die volgens de partijen niet tot wijziging of afschaffing van de onderhoudsuitkering
kon leiden daar zij het hierboven bedoelde geding niet in de overeenkomsten hadden
opgenomen.
(Het bestreden vonnis) dat de uitkering afschaft op grond dat de eiseres misbruik maakt
van haar recht door zich tegen verweerders vordering te verzetten en door de handhaving
van de uitkering te vorderen, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht
(schending van de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het aangegeven rechtsbeginsel).
Artikel 23 van de Grondwet kan de uitvoering niet in de weg staan van overeenkomsten
die op wettelijke wijze tussen de partijen zijn gesloten. Het bestreden vonnis dat het
tegenovergestelde beslist om de afschaffing van een bedongen onderhoudsuitkering te
verantwoorden, schendt eveneens die bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De overeenkomst die gesloten is op grond van artikel 1288, 4°, van het
Gerechtelijk Wetboek, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe heeft verbonden aan
de andere een onderhoudsuitkering te betalen, is geen wettelijke alimentatieschuld, maar is onderworpen aan de regels betreffende de overeenkomsten.
Hoewel een wettelijk gesloten overeenkomst kracht van wet heeft voor de
partijen en slechts door hun onderlinge toestemming of om redenen die door de
wet worden toegestaan kan worden herroepen, moet zij evenwel te goeder trouw
en zonder misbruik van recht worden uitgevoerd.
Misbruik van recht bestaan erin dat een recht wordt uitgeoefend op een wijze
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht
door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon. Dat is inzonderheid het geval
wanneer de veroorzaakte schade buiten verhouding staat tot het voordeel dat de
houder van het recht nastreeft of heeft verkregen.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder, tot staving van zijn vordering tot afschaffing van de onderhoudsuitkering die hij aan de eiseres betaalt op
grond van een aan hun echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande
regelingsakte, aanvoert dat die uitkering, die vanaf 1 oktober 1979 vastgesteld
was op 8.500 frank, ofwel 210,71 euro, per maand, thans, door de indexevolutie
568,91 euro per maand bedraagt hoewel hij slechts 1.040,49 euro inkomsten per
maand heeft en de eiseres 1.050,10 euro inkomsten per maand heeft.
Het bestreden vonnis vermeldt dat de eiseres "de betaling (blijft) vorderen van
(die) onderhoudsuitkering (...) ofschoon:
- de overeenkomst bijna dertig jaar oud is;
- zij een nieuw huishouden heeft gevormd;
- zij eigen inkomsten heeft die gelijkwaardig zijn aan die van haar ex-echtgenoot;
- de betaling van die onderhoudsuitkering zo zwaar doorweegt op de inkomsten van (de verweerder) dat zijn inkomsten lager zijn dan het leefloon voor een
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alleenstaande in de zin van de wet van 26 mei 2002 waarbij de wet van 7
augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum werd
vervangen;
- niets erop wijst dat die toestand op enigerlei wijze te wijten is" aan de
verweerder.
Het bestreden vonnis vermeldt voorts dat de verdere uitvoering van de aan de
echtscheiding van de partijen voorafgaande regelingsakte, ten gevolge van het
feit dat de verweerder minder inkomsten zou overhouden, zou impliceren dat
zijn recht op een menswaardig leven, dat is vastgelegd in artikel 23 van de
Grondwet, zou worden miskend.
Het bestreden vonnis heeft op grond van die vermeldingen naar recht kunnen
beslissen dat de verdere uitvoering van die regelingsakte door de eiseres een
misbruik van recht opleverde, en de afschaffing van de litigieuze uitkering heeft
kunnen bevelen zonder hierdoor de artikelen 23 van de Grondwet, 1134, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden en zonder het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt, te miskennen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Oosterbosch.

Nr. 604
1° KAMER - 15 oktober 2010

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - JURIDISCH TWISTPUNT - JURIDISCH
TIJDSCHRIFT - STANDPUNT VAN EEN RECHTER - GEVOLG - KENNISNAME VAN EEN DESBETREFFEND
GESCHIL DOOR DIE RECHTER - VOORWAARDE
2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - SCHRIJVEN DOOR DE RECHTER OVER EEN GESCHIL WETENSCHAPPELIJKE BIJDRAGE OVER EEN RECHTSPUNT - BEGRIP
1º Het innemen door een rechter van een bepaald standpunt over een juridisch twistpunt
door middel van wetenschappelijke publicaties of in het kader van de activiteiten binnen
een redactie van een juridisch tijdschrift, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de rechter
daardoor ongeschikt wordt om kennis te nemen van een geschil waar dat rechtspunt aan
de orde is; dit is evenmin het geval wanneer hij hierbij afkeuring of bijval doet blijken voor
een bepaald standpunt, op voorwaarde dat dit gebeurt met de gematigdheid en genuanceerdheid die het optreden van een magistraat steeds dient te kenmerken. (Art. 828,
1°, Gerechtelijk Wetboek)
2º Het publiceren van een wetenschappelijke bijdrage over een rechtspunt kan niet
beschouwd worden als het schrijven, door de rechter, over een geschil. (Art. 828, 9°,
Gerechtelijk Wetboek)
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(V. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0580.N)

I. HET VERZOEK TOT WRAKING
De verzoekers hebben op 14 september 2010 op de griffie van het hof van
beroep te Gent een verzoek tot wraking neergelegd, ondertekend door mr. Hans
Rieder, advocaat.
Van dit verzoekschrift, dat op 20 september 2010 is ontvangen door de procureur-generaal bij het Hof en dezelfde dag doorgezonden naar de hoofdgriffier
van het Hof, is een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest gehecht.
II. VERKLARING VAN DE GEWRAAKTE RAADSHEER
Raadsheer B.M. heeft op 17 september 2010 verklaard dat er geen reden
bestaat om zich te onthouden in de zaak gekend onder de referte
1999/PGG/001804, hangende voor het hof van beroep te Gent, 10e correctionele
kamer.
III. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
Op de rechtszitting van 8 oktober 2010 heeft mr. Hans Rieder een conclusie
neergelegd.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat iedere rechter kan
worden gewraakt wegens wettige verdenking. Dit is het geval wanneer de door
de verzoeker aangevoerde feiten bij partijen en derden gewettigde verdenking
kunnen wekken aangaande de geschiktheid van die magistraat om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen.
2. Artikel 828, 9°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat iedere rechter kan
worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het
geschil of indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of als
scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een
vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen.
3. De verzoekers voeren aan dat raadsheer M. niet onafhankelijk en onpartijdig
is in de onderhavige zaak waar zij een beroep doen op de "Salduz-rechtspraak"
van het Europees Hof van de Rechten van de Mens om reden dat:
- raadsheer M. deel uitmaakt van de redactie van een juridisch tijdschrift en in
die hoedanigheid het initiatief heeft genomen om een cassatiearrest te laten
publiceren met een commentaar van zijn hand;
- dit cassatiearrest betrekking heeft op het arrest "Salduz" van het Europees
Hof van de Rechten van de Mens;
- hij zich in deze commentaar gunstig uitlaat over het cassatiearrest dat hij als
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"pragmatisch" kwalificeert en "wars van iedere juridische wereldvreemdheid" en
dit standpunt ook heeft vertolkt in emailverkeer met de andere redactieleden.
4. Het innemen door een rechter van een bepaald standpunt over een juridisch
twistpunt door middel van wetenschappelijke publicaties of in het kader van de
activiteiten binnen een redactie van een juridisch tijdschrift, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de rechter daardoor ongeschikt wordt om kennis te nemen van
een geschil waar dat rechtspunt aan de orde is.
Dit is evenmin het geval wanneer hierbij afkeuring of bijval doet blijken voor
een bepaald standpunt, op voorwaarde dat dit gebeurt met de gematigdheid en
genuanceerdheid die het optreden van een magistraat steeds dient te kenmerken.
5. Uit de overgelegde elementen blijkt niet dat raadsheer M. bij de voorbereiding van een wetenschappelijk publicatie en in de gedachtenwisseling hierover
binnen de redactie de grens heeft overschreden waardoor zijn geschiktheid om
op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in het gedrang komt.
6. In zoverre het verzoekschrift gebaseerd is op artikel 828, 1°, Gerechtelijk
Wetboek, moet het worden verworpen.
7. Het publiceren van een wetenschappelijke bijdrage over een rechtspunt kan
niet beschouwd worden als het schrijven over een geschil in de zin van artikel
828, 9°, Gerechtelijk Wetboek
8. In zoverre het verzoekschrift gebaseerd is op artikel 828, 9°, moet het eveneens worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Koen Cuyvers, met kantoor te 1030 Schaarbeek,
Roodebeeklaan 275, aan om op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te betekenen.
Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.
15 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 605
1° KAMER - 15 oktober 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
ALGEMEEN - DIVIDENDEN - INTEREST VAN VOORSCHOTTEN - AANDEELHOUDER OF
BEDRIJFSLEIDER - GELDLENING AAN DE VENNOOTSCHAP - INSCHRIJVING OP REKENING-COURANT FISCALE IMPLICATIES
Een geldlening in de zin van artikel 18, tweede lid, W.I.B. (1992) kan worden vastgesteld
door een boeking op de rekening-courant van de aandeelhouder of van de persoon die
een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1° van dat wetboek, uitoefent, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een
leningcontract in de zin van die bepaling; de overhandiging van geld in het kader van een
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geldlening kan gebeuren door schuldvernieuwing waardoor de vennootschap als koper
van verkochte aandelen de beschikking krijgt over een bedrag gelijk aan de prijs van de
aandelen1. (Artt. 18, eerste lid, 4° en tweede lid, en 32,eerste lid, 1°, WIB92)
(U.F.S. nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de lastens eiseres over het aanslagjaar 2003 gevestigde aanslag in de vennootschapsbelasting waarbij de taxatieambtenaar intresten op
rekening-courant herkwalificeerde in intresten op voorschotten die als dividenden op
grond van artikel 18, eerste lid, 4°, WIB92, belastbaar zijn. Als voorschot in de zin van
voormelde bepaling wordt onder meer beschouwd, een geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarin hij aandelen bezit of een opdracht als bestuurder of zaakvoerder uitoefent.
De intresten waren verschuldigd naar aanleiding van de aankoop door eiseres van
aandelen van de heer S., bestuurder bij eiseres, waarbij artikel 3 van de
verkoopovereenkomst stipuleerde dat het saldo van de koopprijs geheel zal worden
geboekt via de rekening-courant van de heer S. bij eiseres, en dat die rekening-courant
intrest zal opbrengen aan het fiscaal aanvaarde tarief.
De taxatieambtenaar hield voor dat de vordering van de heer S. tot betaling van de
koopprijs, overeenkomstig de werkelijke bedoeling der partijen, was omgezet in een
geldlening aangezien eiseres, tegen vergoeding van een intrest, vrij kon beschikken over
deze koopsom.
Het bestreden arrest volgde het standpunt van verweerder dat er effectief een geldlening
tot stand was gekomen waarbij de rekening-courant het vehikel vormde door middel
waarvan de lener een geldsom ter beschikking stelde van de ontlener. Volgens de appelrechters waren de intresten op rekening-courant derhalve als belastbare dividenden te
beschouwen op grond van artikel 18, eerste lid, 4°, WIB92.
2. Het eerste middel vecht deze beslissing aan op grond dat een leningscontract niet
wettelijk tot stand kan komen via de inschrijving door de koper van de koopsom op diens
rekening-courant vermits een verbruiklening een zakelijk en eenzijdig contract betreft, dat
slechts tot stand kan komen door de afgifte/overhandiging van de zaak.
3. Verweerder merkt in zijn memorie van antwoord terzake terecht op dat de verbruiklening van geld tegen intrest wordt in de huidige stand van het Belgisch recht beschouwd
als een overeenkomst die slechts verbintenissen in hoofde van de ontlener doet ontstaan
(eenzijdige overeenkomst) en slechts bestaat op het ogenblik van de afgifte door de
uitlener van het geleende aan de ontlener (zakelijke overeenkomst)2.
De vereiste dat de verbruiklening slechts tot stand kan komen door het ter beschikking
stellen van het geleende geld vereist evenwel een soepele toepassing.
Zo wordt aanvaard dat de afgifte kan gebeuren door novatie van een voorheen
bestaande schuld, door compensatie en langs girale weg3.
Het is derhalve niet noodzakelijk dat het geleende geld persoonlijk door de uitlener
materieel ter beschikking wordt gesteld van de ontlener, rechtstreeks in zijn handen.
Van zodra iemand gelden ter beschikking stelt van iemand anders is er sprake van een

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 B. DU LAING, "(Geld)lening en krediet(opening)", RW 2004-05, 961, waarin deze auteur pleit voor
de kwalificatie van een verbruiklening van geld als een consensuele en synallagmatische
overeenkomst.
3 Ibid., 961.
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verbruiklening, ongeacht langs welke weg deze gelden ter beschikking worden gesteld4.
Net als in onze buurlanden bestaat in België overigens een duidelijke tendens om de
verbruiklening niet langer als een reële overeenkomst, maar wel als een louter consensuele overeenkomst te aanzien5.
4. Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt alleszins dat de overeenkomst van geldlening
de plaats kan innemen van een andere verbintenis en dus ten gevolge van schuldhernieuwing kan ontstaan6. Ook in dat geval is er geen traditio door de lener aan de
ontlener in het kader van de leningsovereenkomst. De lener had immers reeds de
beschikking over de ontleende som in het kader van een andere overeenkomst.
In onderhavig geval staan we voor een vergelijkbare situatie. De eiseres moest de prijs
van de aandelen ingevolge de verkoop aan de bedrijfsleider betalen. De verbintenis om de
prijs te betalen is volgens de appelrechters omgezet in een verbintenis om een bedrag
gelijk aan het saldo van de verkoopprijs terug te betalen met interest in het kader van een
geldlening.
5. Artikel 1271, 3° BW bepaalt dat schuldvernieuwing tot stand komt wanneer de
schuldenaar tegenover zijn schuldeiser een nieuwe schuld aangaat, welke gesteld wordt in
de plaats van de oude, die teniet gaat.
De overeenkomst tussen de eiseres en haar bedrijfsleider om de verkoopprijs van de
aandelen in het kader van een geldlening ter beschikking te stellen van de vennootschap
heeft schuldvernieuwing tot gevolg. De verbintenis om de verkoopprijs van de aandelen te
betalen gaat teniet en wordt vervangen door een verbintenis om het geleende bedrag terug
te betalen met interest.
Indien de overeenkomst noverend werkt is de boeking in rekening-courant van de eiser
niet langer het gevolg van de verkoop van de aandelen, maar wel van de geldlening.
De appelrechters hebben dan ook naar recht kunnen oordelen dat de bedrijfsleider de
koopsom vrijwillig ter beschikking stelde van de vennootschap, om daar, tegen interesten,
gebruik van te maken.
Eiseres betwist overigens niet dat zij de beschikking had over het geleende geld, maar
enkel dat dit geleende geld haar door de lener werd overhandigd in het kader van de
leningsovereenkomst.
6. Uw Hof oordeelde in het hoger geciteerd arrest van 16 november 2006 (AR
F.05.0068.F) uitdrukkelijk dat een geldlening de vorm kan aannemen van een inschrijving
op de rekening-courant van de aandeelhouder of bedrijfsleider.
Dit arrest werd door auteur FORESTINI sterk bekritiseerd. De auteur stelt dat het
loutere feit voor de overeengekomen en bepaalde prijs een interest voort te brengen en
bovendien, het loutere feit van zijn boeking in de rekening-courant crediteren van de
aandeelhouder of van de bedrijfsleider, de administratie niet toelaten de tot stand
gebrachte verrichting te herkwalificeren in een geldlening in de zin van artikel 18 WIB 92
zonder dat de juridische gevolgen worden aangetast7. De auteur verzet zich daarmee tegen
het administratieve standpunt om in iedere boeking op rekening-courant waarbij interest
wordt verbeurd een geldlening te zien.
4 Conclusies van adv.-gen. A. HENKES bij Cass. 16 november 2006, F.05.0068.F, Pas. 2006, nr. 569.
5 R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek Burgerlijk Recht, Deel III, Intersentia, 2007, nr. 1288.
6 Cass. 21 december 1971, AC 1971, 407; Cass. 3 maart 1972, AC 1972, 618; In die zin V.
VERCAMMEN-VAN DEN VONDER, Commentaar bij artikel 1905 BW, in Bijzondere overeenkomsten.
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, BW. ART. 1905-1.
7 R. FORESTINI, "Artikel 18, 4° van het WIB 1992 en de problematiek van de interesten als dividenden
of wanneer Napoleon en Portalis zich in hun graf omkeren ...", TFR 2007, 488.
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7. Een recent arrest van Uw Hof van 4 september 2009 8 komt ten dele tegemoet aan die
kritiek. Het Hof bevestigt weliswaar dat een geldlening kan blijken uit een boeking in
rekening-courant, maar preciseert daarbij dat een dergelijke boeking niet noodzakelijk het
bestaan van een contract van geldlening impliceert.
Het komt dus aan de feitenrechter toe om na te gaan wat de werkelijke bedoeling van
de partijen is geweest.
8. Het bestreden arrest lijkt mij volledig in overeenstemming met de rechtspraak van
Uw Hof.
De appelrechters stellen uitdrukkelijk dat de geldlening niet wordt aangetoond door de
enkele clausule die voorziet in de inschrijving van de verkoopprijs in de rekening-courant
van de bedrijfsleider, maar oordelen dat uit die clausule in combinatie met een aantal
andere factoren blijkt dat de partijen een geldlening hebben tot stand gebracht naast de
verkoop van de aandelen.
Het eerste middel faalt dan ook naar recht in zoverre het ervan uitgaat dat een
geldlening niet kan blijken uit een boeking in rekening-courant die het gevolg is van de
verkoop van aandelen van de aandeelhouder of bedrijfsleider aan de vennootschap.
9. Volledigheidshalve kan in dit kader nog verwezen worden naar auteur GUSTIN die
de mening is toegedaan dat het arrest van Uw Hof van 4 september 2009 het reële
karakter van de geldlening bevestigt, en dat de materiële overhandiging van het geld
vereist is voor de kwalificatie als geldlening. Toch lijkt de auteur niet te betwisten dat de
"overhandiging" de vorm kan aannemen van een schuldhernieuwing9.
Indien ons Hof het reële karakter van de geldlening bevestigt door de overweging: "A
défaut de définition particulière dans la loi fiscale, il y a lieu d'entendre par prêt d'argent,
conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur remet de l'argent à l'emprunteur en vue de lui permettre de s'en servir et à charge pour ce dernier de le lui restituer
au terme convenu", houdt deze bevestiging alleszins niet in dat voor de kwalificatie als
geldlening vereist is dat de lener het geld materieel overhandigt aan de ontlener in het
kader van de leningsovereenkomst zelf, zoals de eiseres in cassatie onder het eerste
middel voorhoudt.
(...)
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.09.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
8 AR F.08.0055.F, www.cass.be.
9 M. GUSTIN, "Requalification en dividendes des intérêts sur compte courant: fin de la partie?", JLMB
2009, 1722-1723.
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- artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van het WIB92, zoals het van toepassing is
sinds 15 april 1999 (artikel 1 van het KB van 11 april 1999 tot vaststelling van de datum
van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 10 maart 1999, tot wijziging van de wet van 6 april 1995, inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, tot
fiscale regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere
bepalingen, uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 78 van voornoemde wet van 10 maart
1999, Belgisch Staatsblad van 14 april 1999, 2e editie) die in zijn artikel 44 de laatste
wijzigingen van artikel 18, eerste lid, 4°, vaststelt; het tweede lid werd gewijzigd bij
artikel 3, 2°, van het KB van 20 december 1996, houdende diverse maatregelen, met
toepassing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, ten 2° en ten 3°, van de wet van 26 juli 1996,
strekkende tot de realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan
de Europese Economische en Monetaire Unie;
- de artikelen 1892 en 1895 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
a) Het bestreden arrest stelt eerst vast:
- dat overeenkomstig artikel 18, eerste lid, 4°, WIB92 onder meer als dividenden
worden beschouwd, de interest van voorschotten wanneer één van de volgende grenzen
wordt overschreden en in de mate van die overschrijding:
- ofwel de in artikel 55 gestelde grens;
- ofwel wanneer het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de
som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk.
Als voorschot in de zin van deze bepaling wordt beschouwd, elke al dan niet door
effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een
vennootschap waarvan hij de aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap
waarin hij een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, uitoefent,
alsmede in voorkomend geval, elke geldlening verstrekt aan die vennootschap, door hun
echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoten het wettelijk genot
van de inkomsten van die kinderen hebben, met uitzondering van een aantal gevallen die
hier niet terzake doen;
- dat het begrip 'geldlening' niet wordt gedefinieerd in het fiscaal recht, zodat terzake
dient te worden teruggegrepen naar het gemeen recht. Het gemeen recht is immers van
toepassing voor zover het fiscaal recht niet uitdrukkelijk of stilzwijgend in een afwijkende
regeling voorziet (Cass., 9 juli 1931, Pas., 1931, I, p. 218);
- dat er geen betwisting bestaat over het feit dat een geldlening te beschouwen is als een
vorm van verbruikslening. Een verbruikslening is overeenkomstig artikel 1892 BW een
contract waarbij de ene partij een zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik tenietgaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplichting voor deze om aan de eerstgenoemde
evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven. Een verbintenis die voortvloeit uit een lening van geld, is steeds bepaald door de numerieke geldsom die in het
contract is uitgedrukt (artikel 1895 BW). Een lening vereist voor haar geldigheid niet het
bestaan van een geschrift.
- dat over de precieze omschrijving, draagwijdte en kenmerken van de rekeningcourant, in de rechtsleer geen eensgezindheid bestaat (...).
- dat partijen het erover eens zijn dat een rekening-courant niet kan worden gelijkgesteld met een geldlening. Dat de rekening-courant immers reeds tot stand kan komen
vooraleer er inschrijvingen hebben plaatsgevonden, daar waar een lening een reëel
contract is (J. Van Ryn en J. Heenen, Principes du droit commercial, IV, Brussel, 1988,
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357, nr. 486). De inschrijving in een rekening-courant is het gevolg van het bestaan van
een vordering die op grond van een andere overeenkomst tot stand is gekomen, zoals
bijvoorbeeld een koop.
(b) En oordeelt vervolgens:
- dat dit niet wegneemt dat een geldlening de vorm kan aannemen van een inschrijving
in rekening-courant. De rekening-courant is dan het vehikel door middel waarvan de
geldsom ter beschikking wordt gesteld van de ontlener;
- dat de nv UFS ten onrechte argumenteert dat er geen sprake kan zijn van een geldlening omdat er geen geldsom werd overgedragen. Ingevolge de koopovereenkomst heeft
de verkoper definitieve rechten verworven op de koopsom, die hij via inschrijving op
rekening-courant vrijwillig ter beschikking stelde van de vennootschap, om daar, tegen
interest, gebruik van te maken.
Grieven
Wanneer het Hof oordeelt dat een geldlening een verbruikslening is in de zin van
artikel 1892 en 1895 van het Burgerlijk Wetboek en dat een rekening-courant niet kan
worden gelijkgesteld met een geldlening, daar waar een lening een reëel contract is, heeft
het hof (van beroep), vertrekkende van deze premissen, onwettig, want met schending van
het bovenvermelde artikel, geoordeeld dat artikel 18 WIB92 in casu toepasbaar is.
Overeenkomstig artikel 1892 BW is een verbruiklening een contract waarbij de ene
partij een zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij
afgeeft, onder verplichting voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke
soort en hoedanigheid terug te geven.
Uit deze wetsbepaling volgt dat de verbruikslening een zakelijk en eenzijdig contract is,
welk slechts tot stand kan komen door de afgifte/overhandiging van de zaak.
Wanneer het bestreden arrest vertrekt van bovenvermelde vaststellingen (supra sub I.2.
(a)) en op basis hiervan oordeelt dat "dit niet wegneemt dat een geldlening de vorm kan
aannemen van een inschrijving op rekening-courant. De rekening-courant is dan het
vehikel door middel waarvan de geldsom ter beschikking wordt gesteld van de ontlener";
en dat "de nv UFS ten onrechte argumenteert dat er geen sprake kan zijn van een geldlening omdat er geen geldsom werd overgedragen. Ingevolge de koopovereenkomst heeft
de verkoper definitieve rechten verworven op de koopsom, die hij via inschrijving op
rekening-courant vrijwillig ter beschikking stelde van de vennootschap, om daar, tegen
interesten, gebruik van te maken", schendt het hof de essentiële kenmerken van een
verbruiklening zoals vervat in artikel 1892 BW met name het zakelijk en eenzijdig
karakter van dit contract.
Immers, voortgaande in de redenering van het hof (van beroep) heeft de verkoper der
aandelen, zijnde de natuurlijke persoon S. , geenszins via inschrijving op rekening-courant
de koopsom vrijwillig ter beschikking gesteld van de vennootschap, doch integendeel, het
is de koper die - eenzijdig want in zijn interne boekhouding - de verschuldigde koopsom
heeft ingeschreven op diens rekening-courant.
De vereiste afgifte van de geldsom is dus niet geschied door de verkoper doch integendeel is er enkel een door de koper verrichte inschrijving op diens interne rekening-courant
ingevolge een koop-verkoop met uitgestelde betaling, zodat geen sprake kan zijn van
enige afgifte of "ter beschikking stelling", en er ook geen sprake is van een lening zoals
bepaald in artikel 1892 BW.
Een lening komt slechts tot stand door de afgifte door de lener. In casu is geen afgifte
gebeurd door de lener. Integendeel heeft de verkoper de gelden nooit in diens bezit gehad;
a priori kunnen deze vervolgens niet door hem zijn afgegeven aan de vennootschap bij
wijze van lening.
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Bij gebreke aan afgifte/ter beschikking stelling door de verkoper, kan er aldus geen
leningscontract tot stand zijn gekomen, en kan aldus a priori van een "geldlening" zoals
bedoeld in artikel 18 WIB92 geen sprake zijn.
Wanneer het bestreden arrest oordeelt dat een geldlening een verbruikslening is waarbij op grond van artikel 1892 van het Burgerlijk Wetboek de afgifte van een zekere
hoeveelheid zaken overeenkomstig de wettekst essentieel is - alsook oordeelt dat een
rekening-courant niet kan worden gelijkgesteld met een geldlening, daar waar een lening
een reëel contract is, heeft het hof, vertrekkende van deze premissen, aldus niet naar recht
verantwoord en onwettig, want met schending van bovenvermelde artikelen, geoordeeld
dat in casu "de rekening-courant dan het vehikel is door middel waarvan de geldsom ter
beschikking wordt gesteld van de ontlener".
Om dezelfde redenen is het hof (van beroep), door te oordelen dat "nv UFS ten
onrechte argumenteert dat er geen sprake kan zijn van een geldlening omdat er geen
geldsom werd overgedragen", onwettig tot het besluit gekomen dat er een geldlening tot
stand is gekomen, door te overwegen "dat ingevolge de koopovereenkomst de verkoper
definitieve rechten verworven heeft op de koopsom, die hij via inschrijving op rekeningcourant vrijwillig ter beschikking stelde van de vennootschap, om daar, tegen interesten,
gebruik van te maken".
Daar het bestaan van een geldlening een uitdrukkelijke voorwaarde uitmaakt van artikel
18, eerste lid, 4°, en tweede lid, WIB92, schendt het bestreden arrest dit wetsartikel.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Bij ontstentenis van een bijzondere definitie in de belastingwet dient onder
geldlening, overeenkomstig het gemeen recht, te worden verstaan het contract
waarbij de uitlener geld overmaakt aan de lener teneinde hem in staat te stellen
er gebruik van te maken en onder verplichting voor laatstgenoemde om het hem
terug te geven op het overeengekomen tijdstip.
2. Een geldlening in de zin van artikel 18, tweede lid, WIB92 kan worden vastgesteld door een boeking op de rekening-courant van de aandeelhouder of van de
persoon die een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°,
uitoefent, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het bestaan
van een leningcontract in de zin van die bepaling.
3. De overhandiging van geld in het kader van een geldlening kan gebeuren
door schuldvernieuwing.
4. De appelrechters oordelen onaantastbaar in feite dat de werkelijke bedoeling
van de partijen erin bestond om, benevens de eigendomsoverdracht van de
verkochte aandelen, tevens onmiddellijk de verkoopprijs ter beschikking te
stellen van de vennootschap, bij wijze van lening tegen interest.
5.Luidens artikel 1271, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, komt schuldvernieuwing tot stand wanneer een schuldenaar tegenover zijn schuldeiser een nieuwe
schuld aangaat welke gesteld wordt in de plaats van de oude die tenietgaat.
Krachtens deze bepaling heeft een overeenkomst om de koopprijs ter beschikking te stellen van de koper bij wijze van lening tegen interest tot gevolg dat de
schuld van de koper tot betaling van de koopprijs teniet gaat door schuldvernieu-
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wing. Door deze schuldvernieuwing krijgt de vennootschap als koper van
verkochte aandelen, de beschikking over een bedrag gelijk aan de prijs van de
aandelen.
6. Het middel dat uitgaat van de opvatting dat een geldlening niet kan blijken
uit een boeking op rekening-courant van een aandeelhouder of bedrijfsleider die
aandelen heeft verkocht aan de vennootschap, om reden dat er geen sprake kan
zijn van enige afgifte of terbeschikkingstelling door de aandeelhouder of
bedrijfsleider aan de vennootschap, faalt naar recht.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. F. Marck, Antwerpen en De Bruyn.
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1° KAMER - 15 oktober 2010

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - DOELEINDEN
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA - PERTINENTE ELEMENTEN
1º Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.-boete te toetsen
die een repressief karakter heeft, moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te
gaan of de administratieve geldboete niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de
rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen
van een administratieve geldboete met zodanige omvang1. (Artt. 70, §1, en 84, W.B.T.W.,
zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992; Art. 1, laatste lid, KB nr. 41
van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten
op het stuk van de B.T.W.)
2º De rechter die vaststelt dat de belastingplichtige, als voortbrengers- of grossierbedrijf,
inbreuken heeft begaan op de verplichting facturen uit te reiken aan particulieren, en
vervolgens oordeelt dat de opgelegde geldboete dient te worden kwijtgescholden omdat
de belastingplichtige op geen enkele wijze belastingen heeft ontdoken, de "B.T.W. over
zijn verrichtingen tot de laatste frank heeft afgedragen", zijn werkwijze na de controle
onmiddellijk heeft aangepast en de opgelegde boete op geen enkele wijze wordt gemotiveerd, oefent zijn evenredigheidstoetsing uit op grond van ter zake pertinente
elementen2. (Artt. 70, §1, en 84, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van
28 dec. 1992; Art. 1, laatste lid, KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag
1 Zie Cass., 11 maart 2010, AR C.09.0096.N, www.cass.be, met conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, Minister van Financien T. N.)

ARREST

(AR F.09.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 januari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix 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.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De rechter aan wie gevraagd wordt de wettelijkheid van de beslissing tot het
opleggen van een administratieve geldboete te toetsen, heeft de volle rechtsmacht om na te gaan of die beslissing in feite en in rechte verantwoord is en of
zij alle beginselen naleeft die het bestuur in acht moet nemen, waaronder het
evenredigheidsbeginsel.
2. Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of
de administratieve geldboete niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter
mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen
van een administratieve geldboete met zodanige omvang.
3. Het arrest oordeelt dat de geldboete dient te worden kwijtgescholden omdat
het opleggen van een boete van 730.000 frank een schending oplevert van het
evenredigheidsbeginsel. Het arrest steunt hiertoe op het feit dat de verweerder op
geen enkele wijze belastingen heeft ontdoken en hij "de btw over zijn verrichtingen tot de laatste frank heeft afgedragen", de verweerder zijn werkwijze na de
controle onmiddellijk heeft aangepast en de opgelegde boete op geen enkele
wijze wordt gemotiveerd.
4. Door aldus te oordelen oefent de appelrechter zijn evenredigheidstoetsing
uit op grond van ter zake pertinente elementen en verantwoordt hij zijn
beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal – Advocaat: mr.
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De Bruyn.

Nr. 607
1° KAMER - 15 oktober 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR BEZWAARSCHRIFT - GELDIGHEIDSVEREISTEN - VERPLICHTING TOT MOTIVERING - SANCTIE
2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR BEZWAARSCHRIFT - GELDIGHEIDSVEREISTEN - GEBREK AAN MOTIVERING - ONONTVANKELIJK
BEZWAARSCHRIFT - ONDERZOEK VAN HET BEZWAAR - INZAGE- EN HOORRECHT MISKEND ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAAR - IMPLICATIES
1º Een niet-gemotiveerd bezwaarschrift is niet ontvankelijk1. (Art. 371, WIB92)
2º De omstandigheid dat de belastingplichtige door de Administratie niet werd gehoord of
geen inzage kreeg in het dossier, belet niet dat het voorheen door hem ingediende nietgemotiveerd bezwaarschrift niet ontvankelijk is2. (Art. 371, WIB92)
(MULTIPLE HC nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Het enig middel tot cassatie komt op tegen het bestreden arrest in zoverre dit, spijts
de in het kader van de bezwaarprocedure vastgestelde schending van het hoorrecht 3 en het
inzagerecht van eiseres4, de vordering van eiseres niet toelaatbaar verklaarde omwille van
de terechte beslissing van de gewestelijke directeur dat het bezwaarschrift van eiseres, bij
gebrek aan motivering, onontvankelijk was.
Volgens het enig middel kan de onontvankelijkheid van het bezwaarschrift aan de
belastingplichtige niet het recht ontnemen om, overeenkomstig artikel 374, derde lid,
WIB92, gehoord te worden, noch om, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11
april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzage te nemen van het administratief dossier.
Het middel houdt voor dat deze hoorplicht en inzageplicht op straffe van nietigheid,
minstens als substantiële vormvereiste, door verweerder dient te worden gerespecteerd, en
dat verweerder niet vrij over de toepassing ervan kan oordelen, al naargelang hem de
uitoefening van dit recht al dan niet zinloos voorkomt, terwijl de hoorplicht en de inzageplicht zich ook uitstrekt tot de problematiek van de ontvankelijkheid van een
bezwaarschrift.
De beslissing dat de vordering van eiseres niet toelaatbaar was nu het overeenkomstig
artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek vereiste voorafgaand administratief
beroep niet regelmatig was ingesteld, gelet op het onontvankelijk bezwaarschrift, was
bijgevolg niet naar recht verantwoord, aldus het enig middel.
3. In zoverre het middel aanvoert dat de onontvankelijkheid van een bezwaarschrift de
uitoefening van het hoorrecht en inzagerecht in het kader van de bezwaarfase niet in de
weg staat, faalt het naar recht.
Om rechtsgeldig te zijn moet het bezwaar dat de belastingplichtige kan indienen bij de
directeur der belastingen, gemotiveerd zijn overeenkomstig het artikel 371 W.I.B. (1992).
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 artikel 374, derde lid, WIB92.
4 artikelen 1, 4, 5 en 6 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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Het schriftelijke bezwaar vormt immers een akte van rechtspleging die alle elementen
moet bevatten waaruit zijn geldigheid blijkt5.
De motivering van het bezwaarschrift maakt een essentieel bestanddeel uit van het
bezwaar en is vereist opdat de directeur der belastingen de hem toegewezen rechtsprekende functie zou kunnen vervullen6.
Eerder dan naar de letterlijke bewoordingen van het bezwaarschrift te kijken, dient
nagegaan wat de belastingplichtige met het indienen van zijn bezwaar precies wil en in
hoeverre een precieze grief tegen een welbepaalde taxatie werd aangevoerd. De rechter
die vaststelt dat een bezwaarschrift niet is gemotiveerd, kan derhalve wettig beslissen dat
dit bezwaar onontvankelijk is, m.a.w. dat er geen bezwaarschrift werd ingediend7.
4. Zolang geen beslissing is gevallen, mag de belastingschuldige of zijn echtgenoot op
wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, overeenkomstig artikel 372 W.I.B.(1992)
zijn oorspronkelijk bezwaarschrift aanvullen met nieuwe, schriftelijk geformuleerde
bezwaren, zelfs als deze buiten de in artikel 371 gestelde (bezwaar)termijn worden ingediend.
Dit is evenwel maar mogelijk voor zover het (tijdig) ingediende bezwaarschrift
voldoende gemotiveerd (en dus ontvankelijk) was8.
In zoverre het middel uitgaat van de premisse als zou de belastingplichtige na de indiening van een niet-gemotiveerd en dus onontvankelijk bezwaar alsnog over de mogelijkheid beschikken om zijn bezwaarschrift aan te vullen, zodat het nog zinvol is om te
worden gehoord en inzage te nemen van het bezwaardossier, faalt het naar recht.
5. Bij gebrek aan een ontvankelijk bezwaarschrift kan de belastingplichtige zich niet
beroepen op de waarborgen die zijn recht van verdediging vrijwaren in het kader van een
bezwaarprocedure.
Het recht om te worden gehoord of om inzage te krijgen van het administratief dossier
kan uiteraard enkel op zinvolle wijze worden uitgeoefend wanneer er rechtsgeldige en
ontvankelijke wijze bezwaar ingesteld.
Wanneer het bezwaarschrift niet is gemotiveerd, kan de beslissing van de directeur der
belastingen enkel luiden dat het bezwaarschrift onontvankelijk is.
Het eerbiedigen van de hoorplicht en de inzageplicht kan deze beslissing in geen enkel
opzicht beïnvloeden nu de belastingplichtige niet over de mogelijkheid beschikt een
onontvankelijk bezwaarschrift aan te vullen met nieuwe bezwaren.
In zoverre het middel aanneemt dat de hoorplicht en de inzageplicht zich ook uitstrekt
tot de problematiek van de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift zodat het recht om te
worden gehoord en om inzage te krijgen van het administratief beroep niet afhankelijk is
van het bestaan van een ontvankelijke bezwaarprocedure, faalt het middel ook op dit punt
naar recht.
6. Het bestreden arrest stelt vast dat het bezwaarschrift van eiseres niet voldoet aan de
gestelde motiveringsplicht, welke beslissing door eiseres niet wordt betwist.
Op grond van het ontbreken van een motivering kon het bestreden arrest bijgevolg
wettig vaststellen dat verweerder terecht geen rekening hield met het verzoek van eiseres
om te worden gehoord en om inzage te krijgen van het administratief beroep, hetgeen
immers zinloos was ingeval van een onontvankelijk bezwaarschrift.
5 Cass. 6 oktober 2000, AR F.97.0038.N, AC, 2000, nr. 526, met concl. van het O.M.
6 Cass. 8 april 1991, AR F.1868.N, AC, 1990-91, nr. 415.
7 Cass. 4 januari 2002,AR F.00.0058.F, AC, 2002, nr. 7.
8 A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal recht 2009-2010, Kluwer, 2009, nr. 1767, p. 663;
Antwerpen, 23 maart 1999, FJF No. 99/205.
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7. Het bestreden arrest stelt in dit verband vast dat eiseres argumenteerde dat, ingevolge
de miskenning van het hoor- en inzagerecht, haar aldus de mogelijkheid werd ontnomen
om haar bezwaarschrift aan te vullen.
Het arrest oordeelt terzake "dat (eiseres) hiermee voorbijgaat aan het feit dat een
aanvullend bezwaarschrift slechts ontvankelijk is als het initiële bezwaarschrift tijdig en
gemotiveerd was hetgeen, wat de motivatie betreft, te dezen dus niet het geval was." Het
oordeelt dat "uit het voorgaande volgt dat de administratie terecht geen rekening hield met
het verzoek van (eiseres) omdat ten gevolge van het gebrek aan motivering van het
bezwaarschrift onmiddellijk vaststond dat de uitoefening van het hoor- en inzagerecht
zinloos was."
Nu eiseres niet opkomt tegen de redengeving van de appelrechters dat zij haar onontvankelijk bezwaarschrift niet meer kon aanvullen, kan het middel m.i. hoe dan ook niet tot
cassatie leiden en is het vanuit die optiek onontvankelijk bij gebrek aan belang.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.09.0092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 februari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 371 WIB92 bepaalt dat de bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd.
2. Een niet-gemotiveerd bezwaarschrift is niet ontvankelijk.
De omstandigheid dat de belastingplichtige door de Administratie niet werd
gehoord of geen inzage kreeg in het dossier, belet niet dat het voorheen door hem
ingediende niet-gemotiveerd bezwaarschrift niet ontvankelijk is.
3. Het middel dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 608
1° KAMER - 15 oktober 2010

1º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAAK - INDICIËN VAN ONTDUIKING INZAKE DIRECTE OF
INDIRECTE BELASTINGEN - VERPLICHTING TOT KENNISGEVING AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN DRAAGWIJDTE
2º STRAFVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAAK - INDICIËN VAN ONTDUIKING
INZAKE DIRECTE OF INDIRECTE BELASTINGEN - VERPLICHTING TOT KENNISGEVING AAN DE MINISTER
VAN FINANCIËN - DRAAGWIJDTE
1º en 2° De ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken waarbij
een strafzaak aanhangig is, waarvan het onderzoek indiciën van ontduiking inzake
directe of indirecte belastingen aan het licht brengt, moeten de minister van Financiën
onmiddellijk inlichten; deze verplichting voor de bedoelde ambtenaren geldt niet enkel
wanneer de strafvordering aanhangig werd gemaakt maar eveneens van zodra een
opsporingsonderzoek is ingesteld1. (Art. 2, Wet 28 april 1999)
(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. A. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
1. Met toepassing van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999, meldde de Procureur des
Konings te Antwerpen op 30 juli 2002 aan eiser dat in het kader van een opsporingsonderzoek lastens eerste verweerder indiciën van belastingontduiking aan het licht waren
gekomen.
Op 23 september 2002 verleende de Procureur-generaal te Antwerpen toelating aan
eiser tot het nemen van inzage en afschrift in voormeld strafdossier.
Op grond van de inlichtingen bekomen uit dit strafdossier verstuurde eiser een aantal
wijzigingsberichten aan verweerders betreffende hun aangifte in de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2001 en 2002, waarna de door verweerders betwiste aanslagen
werden gevestigd.
In graad van beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
van 24 december 2007, vernietigde het hof van beroep te Antwerpen bij het thans
bestreden arrest van 5 mei 2009 de bestreden aanslagen in zoverre de inlichtingen die
hebben geleid tot de taxatie van verweerders op onregelmatige wijze door eiser waren
verkregen, met name buiten de voorwaarden bepaald in artikel 2 van de Wet van 28 april
1999, zulks met miskenning van de geheimhoudingsplicht die rust op de Procureur des
Konings.
II. De voorziening in cassatie.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser onder meer schending aan van artikel 2 van
de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft,
van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime
1 Zie de conclusie van het O.M.
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voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, welke bepaling als volgt luidt:
"De ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken waarbij een
strafzaak aanhangig is, waarvan het onderzoek indiciën van ontduiking inzake directe of
indirecte belastingen aan het licht brengt, zullen onmiddellijk de Minister van Financiën
inlichten."
Eiser argumenteert onder het middel dat voor de ambtenaren van het openbaar ministerie, die de strafvordering uitoefenen krachtens artikel 1 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, een strafzaak aanhangig is van zodra zij een opsporingsonderzoek hebben ingesteld, zonder dat vereist is dat de strafvordering wordt ingesteld
ingevolge het openen van een gerechtelijk onderzoek op vordering van de Procureur des
Konings, of ingevolge een klacht met burgerlijke partijstelling, hetzij ingevolge een rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter door de Procureur des Konings of de burgerlijke
partijen.
Volgens eiser kunnen de ambtenaren van het openbaar ministerie de Minister van
Financiën, op grond van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999, bijgevolg reeds
inlichtingen verstrekken in de loop van het opsporingsonderzoek over indiciën van
ontduiking inzake directe of indirecte belastingen die tijdens dat onderzoek aan het licht
zijn gekomen, zonder dat eerst een strafzaak bij de rechtbank aanhangig moet zijn
gebracht en ongeacht het feit dat de strafzaak door het parket mogelijks zal worden geseponeerd.
Het bestreden arrest zou derhalve niet wettig hebben geoordeeld dat de Nederlandse
tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 in die zin moet worden gelezen dat de
ambtenaren van het openbaar ministerie, de gegevens bekomen uit het opsporingsonderzoek, slechts dan aan eiser mogen mededelen wanneer er een strafzaak aanhangig is bij de
hoven en rechtbanken.
Hieruit volgt, volgens eiser, dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat,
aangezien het opsporingsonderzoek te dezen zonder gevolg was geklasseerd, de Procureur
des Konings aan eiser inlichtingen uit het opsporingsonderzoek heeft medegedeeld, buiten
de voorwaarden bepaald in artikel 2 van de Wet van 28 april 1999, met miskenning van
de op hem rustende geheimhoudingsplicht zodat er aanleiding toe bestond de bestreden
aanslagen, die steunden op deze "onregelmatig" verkregen inlichtingen, te vernietigen.
3. Overeenkomstig het hoger geciteerd artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 moeten
de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken waarbij een
strafzaak aanhangig is, waarvan het onderzoek indiciën van ontduiking inzake directe of
indirecte belastingen aan het licht brengt, de Minister van Financiën onmiddellijk
inlichten.
In de Franse versie van de wet luidt het dat die verplichting geldt voor ambtenaren van
het openbaar ministerie bij de rechtbanken "qui sont saisis d'une information".
Volgens het bestreden arrest is de tekst van de wet duidelijk en geldt er enkel een informatieplicht wanneer er een strafzaak aanhangig is bij de rechtbank, waaronder de appelrechters verstaan dat de strafvordering is ingesteld, hetzij ingevolge het openen van een
gerechtelijk onderzoek op vordering van de Procureur des Konings, of ingevolge een
klacht met burgerlijke partijstelling, hetzij ingevolge een rechtstreekse dagvaarding voor
de strafrechter door de Procureur des Konings of de burgerlijke partijen.
4. Wanneer er verschillen bestaan tussen de Nederlandse en de Franse tekst moeten
deze, overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 31 mei 1961, worden opgelost naar de wil
van de wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan de

Nr. 608

HOF VAN CASSATIE

2527

ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere2.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het tekstverschil tussen de Nederlandse en de Franse
versie van de wet, dat teruggaat tot een amendement van de regering op het oorspronkelijke wetsvoorstel3, eerst was rechtgezet in het wetsvoorstel, zoals aangenomen door de
Commissie voor de financiën en de begroting, waarbij de Nederlandse tekst aan de Franse
tekst werd aangepast in die zin dat de informatieplicht werd opgelegd aan de ambtenaren
van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken, "die een opsporingsonderzoek
instellen"4.
Dit wetsvoorstel werd naderhand door de regering geamendeerd, waarbij naar de
oorspronkelijk vertaling "strafzaak" werd teruggegrepen omdat dit volgens de toenmalige
Minister van Financiën een betere vertaling was voor de Franse term "information":
"Monsieur VISEUR, ministre des Finances: Monsieur le Président, je désirerais simplement apporter une explication d'ordre technique sur la proposition de loi 1263 déposée par
MM. SCHOETERS et SUYKENS. Nous avons adopté un amendement dans sa rédaction néerlandaise.
Mon administration a donc procédé à la traduction de cet amendement du gouvernement, à la suite de laquelle on a, dans le texte censé être adopté par la commission des
Finances et du Budget, modifié le texte néerlandais, ce qui ne correspond pas au texte que
nous avions adopté.
Par conséquent, je propose de garder le texte de l'article 2, tel qu'il a été adopté en
commission des Finances, dans sa version néerlandaise, à savoir: `De ambtenaren van het
openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken waarbij een strafzaak aanhangig is
waarvan het onderzoek indiciën van ontduiking inzake directe of indirecte belastingen
aan het licht brengt, zullen onmiddellijk de minister van Financiën inlichten. '
Je propose que la traduction française figurant au document 1263/4 soit considérée
comme étant la bonne: `Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui
sont saisis d'une information, dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en
matière d'impôts directs ou indirects en informeront immédiatement le ministre des
Finances' .
Le terme néerlandais `strafzaak' trouve sa traduction française dans 1e mot 'information'.
Il s'agit donc bien d'une correction de texte, selon la volonté de la commission. Je
demande que la seule correction qui soit apportée se limite à la correction du texte
néerlandais en revenant au texte de l'amendement tel qu'il a été déposé, discuté et
adopté."5.
Zoals eiser aanvoert, blijkt uit de analyse van de parlementaire voorbereiding derhalve
dat het wel degelijk de bedoeling van de wetgever is geweest om de informatieplicht in
een zo vroeg mogelijk stadium aan de ambtenaren van het openbaar ministerie op te
leggen, met name van bij de aanvang van het opsporingsonderzoek.
Deze interpretatie is ook in overeenstemming te brengen met de ratio legis van de wet
die de strijd tegen de fiscale fraude als een prioritair strijdpunt omschreef in zijn toelichting6.
Uit de ratio legis van de wet vloeit derhalve voort dat de informatieplicht zowel geldt in
het stadium van het opsporingsonderzoek, als in de fase van het gerechtelijk strafonder2 Cass. 27 maart 1950, AC 1950, 497.
3 Parl. St., Kamer, 1997-98, 49ste zittingsperiode, 1263/2.
4 Parl. St., Kamer, 1997-98, 49ste zittingsperiode, 1263/4.
5 Parl .Hand., Kamer, 1998-99, GZ, 49ste zittingsperiode, PLEN dd. 2 maart 1999.
6 Parl. St., Kamer, 1997-98, 49ste zittingsperiode, 1263/1, p.1.
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zoek7.
5. In een circulaire van het College van Procureurs-generaal wordt eveneens bevestigd
dat de parketmagistraten zowel de opsporingsonderzoeken als de gerechtelijke onderzoeken ter kennis moeten kunnen brengen van de Minister van Financiën8.
6. Dat standpunt ligt overigens volledig in de lijn van de rechtspraak van Uw Hof
omtrent de toepassing van artikel 263, §1, 3° W.I.B.(1964) (art. 358, 6 1, 3°, W.I.B.
(1992), krachtens welke bepaling de belasting of de aanvullende belasting mag worden
gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken, ingeval een
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van de
vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld.
Uw Hof preciseerde meermaals “dat onder ‘rechtsvordering’ in de zin van deze bepaling onder meer de strafvordering wordt verstaan”, en “dat die rechtsvordering is ingesteld in de zin van deze bepaling wanneer het openbaar ministerie een opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert.”9
Vanuit dezelfde logica kan een "strafzaak" bij de ambtenaren van het openbaar ministerie immers reeds "aanhangig" worden geacht van zodra zij een opsporingsonderzoek
hebben ingesteld.
7. Telkens er tijdens een "strafzaak" indiciën van belastingontduiking naar boven
komen, dienen de ambtenaren van het openbaar ministerie de Minister van Financiën
daarover in te lichten, zonder dat zij eerst de strafvordering moeten instellen. De informatieplicht geldt derhalve ongeacht het feit dat de "strafzaak" door het parket naderhand
zal worden geseponeerd.
8. Het bestreden arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen oordelen dat niet voldaan was
aan de voorwaarde voor mededeling aan de Minister van Financiën van de indiciën van
belastingontduiking, die tijdens het opsporingsonderzoek aan het licht waren gekomen, op
grond dat het opsporingsonderzoek zonder gevolg was geklasseerd en er dus geen zaak
aanhangig was bij de hoven of rechtbanken.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.09.0139.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 mei 2009 gewezen door het
hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
7 D. THIJS, “Mogelijkheden tot samenwerking tussen de gerechtelijke overheden en de ambtenaren
van de belastingsadministraties”, in R. Blanpain en I. Carmen (ed.), Onderneming en Parket,
Antwerpen, Maklu, 1999, 87 e.v.;F. DESTERBECK, "Enkele actuele knelpunten bij de strafrechtelijke
beteugeling van fiscale fraude", RW 2000-2001, 862; X, “Verruimde meldingsplicht: Babylonische
spraakverwarring”, Fiscoloog nr. 725, 1999, 1.
8 Circulaire nr. COL.5/200, p.30-31; C. VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming:
wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling, Larcier, Gent, 2006, nrs. 128, 412 en 413.
9 Cass. 21 februari 2003, AC 2003, nr.125; Cass. 9 mei 1996, AC 1996, nr.164.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2 van de wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de
bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9
juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
moeten de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken
waarbij een strafzaak aanhangig is, waarvan het onderzoek indiciën van ontduiking inzake directe of indirecte belastingen aan het licht brengt, de minister van
Financiën onmiddellijk inlichten.
Deze verplichting voor de bedoelde ambtenaren geldt niet enkel wanneer de
strafvordering aanhangig werd gemaakt maar eveneens van zodra een opsporingsonderzoek is ingesteld.
2. Door te oordelen dat voormeld artikel 2 enkel van toepassing is wanneer de
strafvordering aanhangig is gemaakt, hetzij ingevolge het openen van een
gerechtelijk onderzoek op vordering van de procureur des konings of ingevolge
een klacht met burgerlijke partijstelling, hetzij ingevolge een rechtstreekse
dagvaarding voor de strafrechter door de procureur des konings of de burgerlijke
partij, schenden de appelrechters deze wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
15 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 609
VERENIGDE KAMERS - 15 oktober 2010

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
ALGEMEEN - PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING AANGIFTEVERPLICHTING - LAATTIJDIGE, ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE - BEVOEGDE
OVERHEID - PROCEDURE VAN AANSLAG VAN AMBTSWEGE - GEVOLGEN
2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
ALGEMEEN - PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING AANGIFTEVERPLICHTING - LAATTIJDIGE AANGIFTE - BEVOEGDE OVERHEID - AANSLAG GEVESTIGD
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- MOGELIJKHEID OM DE AANSLAG NIET VAN AMBTSWEGE TE

VESTIGEN

1º Wanneer de overheid gebruik maakt van de mogelijkheid om in geval van laattijdige
aangifte of onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte de aanslag van ambtswege te
vestigen, is zij gehouden de in artikel 6, tweede lid, van de wet van 24 december 1996
bepaalde procedure na te leven teneinde het recht van verdediging van de belastingplichtige te vrijwaren1. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)
2º Wanneer de bevoegde overheid er zich toe beperkt de aanslag te vestigen overeenkomstig de laattijdig ingediende aangifte, is zij gerechtigd te beslissen dat er in dat geval
geen redenen zijn om de aanslag ambtshalve te vestigen, nu het recht van verdediging
van de belastingplichtige in dat geval wordt geëerbiedigd2. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)
(STAD ANTWERPEN, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen T. V. en V.)

ARREST

(AR F.09.0148.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2009 gewezen door het
hof van beroep te Brussel, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak
verwezen is ingevolge het arrest van het Hof van 16 maart 2007.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De beslissing waartegen het middel is gericht, is niet verenigbaar met het
verwijzingsarrest van 16 maart 2007. Dit middel heeft dezelfde draagwijdte als
het in dat arrest beoordeelde middel.
De zaak moet bijgevolg worden onderzocht door de verenigde kamers van het
Hof.
2. Artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 24 december 1996
betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeente-belastingen bepaalt:
"Indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte,
wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige,
de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier
vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven
1 Cass., 11 maart 2010, Verenigde Kamers, AR F.O9.OO69.N, met concl. O.M.; www.cass.be.
2 Ibid.
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om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen."
3. Uit voormelde bepalingen volgt dat wanneer de belastingplichtige zijn
aangifteplicht niet nakomt omdat de aangifte niet tijdig wordt ingediend, dan wel
onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is, de overheid de mogelijkheid heeft om
vooralsnog tot inning van de belasting over te gaan door middel van een aanslag
van ambtswege.
Wanneer de overheid hiertoe overgaat, is zij gehouden de in voormeld artikel
6, tweede lid, bepaalde procedure na te leven teneinde het recht van verdediging
van de belastingplichtige te vrijwaren.
Dit recht van verdediging wordt geëerbiedigd wanneer de bevoegde overheid
er zich toe beperkt de aanslag te vestigen overeenkomstig de aangifte die niet
tijdig werd ingediend.
4. Hieruit volgt dat die overheid gerechtigd is te beslissen dat er in dat geval
geen redenen zijn om de aanslag ambtshalve te vestigen.
5. De appelrechter die oordeelt dat de eiseres, gelet op de laattijdigheid van de
aangifte, niet vermocht vooralsnog de aanslag te vestigen op basis van de door
de verweerster verstrekte gegevens maar gehouden was de belasting ambtshalve
in te kohieren, schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep van de
verweerder ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
Zegt dat, krachtens artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, genoemd
rechtscollege zich moet voegen naar de beslissing van het Hof betreffende het
door dat Hof beslechte rechtspunt.
15 oktober 2010 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter –
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Wouters.
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3° KAMER - 18 oktober 2010

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - VRIJHEID VAN ORGANISATIE VAN DE
WERKTIJD - DRAAGWIJDTE
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - VRIJHEID VAN ORGANISATIE VAN DE
WERKTIJD - VRIJHEID OM IN TE GAAN OP EEN WERKAANBOD - GEVOLG
1º De vrijheid van organisatie van de werktijd, krachtens artikel 333, §1, van de Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 een van de algemene criteria om het bestaan of de
afwezigheid van de voor een arbeidsovereenkomst vereiste gezagsrelatie te beoordelen,
betreft de al dan niet bestaande onafhankelijkheid qua tijdsbesteding binnen de ruimere
periode waarin volgens de tussen de partijen gesloten overeenkomst arbeid dient te
worden verricht of de uitvoerder van het werk ter beschikking dient te staan. (Art. 333, §1,
Arbeidsrelatiewet)
2º De omstandigheid dat de uitvoerder van het werk over de vrijheid beschikt al dan niet in
te gaan op een werkaanbod en desgevallend opdrachten kan weigeren verhindert niet
dat, van zodra hij het werk heeft aanvaard, de werkgever kan beschikken over de arbeid
van zijn werknemer en deze arbeid volgens de bepalingen van de overeenkomst kan
regelen. Het loutere feit dat de uitvoerder van arbeid volstrekt vrij is om al dan niet in te
gaan op het aanbod van werk, houdt niet in dat die uitvoerder van arbeid vrij is in de
organisatie van zijn werktijd, eens dat hij die opdracht heeft aanvaard. (Art. 333, §1,
Arbeidsrelatiewet)
(RSZ T. ICARUS vzw)

ARREST

(AR S.10.0023.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2007 gewezen
door het arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift tot cassatie een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1315 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 3, 17, 20 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, 22 en 23 van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
- de artikelen 1, 2, §1, eerste lid, en 23, eerste lid, van de Wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 328, 331, 332, 333, 334 en 339 van de Programmawet (I) van 27
december 2006 (Arbeidsrelatiewet).
Aangevochten beslissing
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Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank te Turnhout van 26
januari 2006 en verklaart de vordering van de eiser ongegrond.
Het bestreden arrest oordeelt dat de uitoefening van de arbeidsrelatie tussen de
verweerster enerzijds en de diverse medewerkers anderzijds in de periode die de eiser
voor ogen heeft, geen voldoende elementen naar voren brengt die, beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van de Arbeidsrelatiewet, onverenigbaar zijn met de kwalificatie
die door deze partijen aan hun arbeidsrelatie onrechtstreeks werd gegeven zodat hun
keuze om hun samenwerking aan te gaan als leden van een vereniging die bereid zijn
bepaalde prestaties te leveren om in ruil te kunnen inspelen op een aanbod dat door deze
vereniging ter beschikking van zijn leden wordt gesteld en dat ruim en divers is, vanuit
arbeidsrechtelijk en sociaal zekerheidsrechtelijk perspectief overeind blijft.
De beslissing dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst door de eiser niet was
bewezen, werd op de volgende overwegingen geschraagd:
"Er moet worden onderzocht of de elementen die (de eiser) aanreikt, elementen die hij
terugvindt in de feitelijke uitoefening van de samenwerking, de aanwezigheid van dit
werkgeversgezag dusdanig ondersteunen dat ze de kwalificatie die deze partijen aan hun
samenwerking gaven uitsluiten.
De nieuwe arbeidsrelatiewet wenst dit onderzoek te stroomlijnen door het te laten
verlopen via de toetsing van de aangereikte elementen aan algemene en specifieke criteria
(artikel 332, in fine, van de Arbeidsrelatiewet).
De toetsing in dit dossier kan dus enkel geschieden aan de algemene criteria van artikel
333 ARW. Ze gebeurt in de navolgende zin.
Eerste criterium: de uitvoering van de overeenkomst volgens de wil van de partijen.
Geen enkel element in de afgelegde verklaringen laat toe er toe te besluiten dat de
effectieve uitvoering van de prestaties anders was dan de afspraak die de betrokken
partijen daaromtrent hadden gemaakt.
Op basis van het eerste criterium is er derhalve geen aanleiding om te herkwalificeren.
Tweede criterium: de vrijheid van organisatie van de werktijd.
Uit alle verklaringen komt naar voren dat de betrokken medewerkers zelf moesten
ingaan op een aanbod van werk dat door (de verweerster) werd gedaan in haar publicaties.
Dit betekent dat er vanuit (de verweerster) geen dwang mogelijk was om de medewerkers tot prestaties te dwingen. Alles hing af van de medewerkers zelf die al dan niet
ingingen op het aanbod.
In die zin was er bij deze medewerkers een volstrekte vrijheid om de tijd waarover ze
beschikten vrij te organiseren.
Deze gang van zaken is niet verzoenbaar met de uitoefening van werkgeversgezag.
Immers essentieel aan werkgeversgezag is dat de werkgever via de arbeidsovereenkomst
kan beschikken over de arbeid van zijn werknemer en dat hij deze arbeid naar zijn goeddunken kan inzetten.
Toetsing van de realiteit aan het tweede criterium laat niet toe tot herkwalificatie over
te gaan.
Derde criterium: de vrijheid van organisatie van het werk.
Eens de medewerker er voor geopteerd had om prestaties te leveren, kon hij deze prestaties niet naar eigen goeddunken organiseren.
Het werk werd georganiseerd door W.G. en zijn verantwoordelijken. Deze organisatie
werd geïnspireerd door de klanten van (de verweerster) en door de verantwoordelijken
van het Sportpaleis meestal.
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Feit is dat er geen speelruimte was voor de individuele medewerkers om hun opdracht
vrij te organiseren.
In die zin leidt de toetsing van het derde criterium aan de realiteit tot een herkwalificatie van de arbeidsrelatie. Immers qua organisatie van het werk werd de samenwerking
gekenmerkt door ondergeschiktheid.
Het vierde criterium: de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.
Uit verschillende verklaringen blijkt dat er tijdens de evenementen verantwoordelijken
rondliepen zoals onder andere L.B. of de 'S.' die niet alleen alles in goede banen moesten
leiden maar die ook toezicht hielden op de vrijwilligers. Zij moesten er namelijk op
toezien dat zij op hun post bleven en hun werk uitvoerden zoals van hen werd verwacht.
Deze vorm van controle is een hiërarchische controle en hij wijst op een ondergeschikt
verband.
Aldus is ook de toetsing van het vierde criterium van aard om tot herkwalificatie over
te gaan.
Artikel 332 ARW schrijft voor dat indien de uitoefening van de arbeidsrelatie
voldoende elementen naar voor brengt die, beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van
de ARW en haar uitvoeringsbesluiten, onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door de
partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven, er een herkwalificatie van de arbeidsrelatie
zal gebeuren en wordt er een overeenstemmend stelsel van sociale zekerheid toegepast.
Het (arbeids)hof is van oordeel dat er in de uitoefening van de arbeidsrelatie tussen (de
verweerster) en de zogenaamde vrijwilligers onvoldoende elementen aanwezig zijn die tot
een herkwalificatie moeten leiden.
Het feit dat (de verweerster) niet kon beschikken over de inzet van de arbeid van deze
personen omdat ze geheel vrij konden ingaan op het aanbod van werk, maakt dat er geen
sprake kan zijn van gezag, zoals dit is vereist binnen de realiteit van een
arbeidsovereenkomst.
De organisatie van het werk en de uitoefening van controle wegen daar niet tegen op".
Grieven
1. Zonder de openbare orde, de goede zeden en de dwingende wetten te kunnen overtreden, kiezen de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie waarbij de effectieve uitvoering van de overeenkomst moet overeenkomen met de aard van de arbeidsrelatie. Er moet
voorrang worden gegeven aan de kwalificatie die uit de feitelijke uitoefening blijkt indien
deze de door de partijen gekozen juridische kwalificatie uitsluit (artikel 331 van de
Arbeidsrelatiewet).
Indien de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende elementen naar voor brengt die,
beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten,
onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt
gegeven, zal er een herkwalificatie van de arbeidsrelatie gebeuren en wordt er een overeenstemmend stelsel van sociale zekerheid toegepast (artikel 332 van de Arbeidsrelatiewet).
De elementen die terug te vinden zijn in de feitelijke uitoefening van de samenwerking
worden beoordeeld op basis van de algemene criteria, zoals gedefinieerd in artikel 333,
die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een gezagsband te beoordelen,
met name:
- de wil der partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt, voor zover deze
laatste overeenkomstig de bepalingen van artikel 331 wordt uitgevoerd;
- de vrijheid van organisatie van de werktijd;
- de vrijheid van organisatie van het werk;
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- de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.
De Koning kan ook een lijst opstellen met specifieke criteria van juridische- of socioeconomische aard die eigen zijn aan een sector of aan een of meerdere beroepen (artikelen
332, laatste lid, en 334 van de Arbeidsrelatiewet), wat tot op heden niet is gebeurd voor de
sector waarin de verweerster actief is.
2. Voorgaande bepalingen van de Arbeidsrelatiewet zijn van toepassing zonder dat
hierbij afbreuk wordt gedaan aan de soevereine macht van hoven en rechtbanken om de
aard van een welbepaalde arbeidsrelatie te beoordelen, rekening houdende met voormelde
algemene criteria en, desgevallend, specifieke criteria.
3. Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als vrijwilligerswerk of als inzet in
een hoedanigheid van lid van een vzw, terwijl de eiser deze kwalificatie betwist en socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een
arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat hij, mede aan de hand van voormelde
algemene en, desgevallend, specifieke criteria, het bewijs zal dienen te leveren dat de
arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever.
De gezagsrelatie op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst kan worden besloten
en elke andere overeenkomst moet worden uitgesloten, dient derhalve te worden beoordeeld aan de hand van de al dan niet bestaande vrijheid van de organisatie van de werktijd, de vrijheid van organisatie van het werk en de mogelijkheid een hiërarchische
controle op dat werk uit te oefenen.
Het is de taak van de rechter na te gaan of de door de eiser aangevoerde gegevens een
toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid
zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het kader van een overeenkomst voor
zelfstandige arbeid.
4. Het bestreden arrest stelt vast, wat het tweede criterium van de Arbeidsrelatiewet
betreft, dat er sprake was van vrijheid van organisatie van de werktijd omdat de betrokken
medewerkers zelf moesten ingaan op een aanbod van werk dat door de verweerster werd
gedaan in haar publicaties. Volgens het bestreden arrest was er aldus vanuit de verweerster geen dwang mogelijk om de medewerkers tot prestaties te dwingen, vermits alles
afhing van de wil van de medewerkers om al dan niet in te gaan op het werkaanbod. In die
zin was er bij de medewerkers een volstrekte vrijheid om de tijd waarover ze beschikken
vrij te organiseren, hetgeen niet verzoenbaar is met de uitoefening van werkgeversgezag.
Hoewel krachtens de artikelen 20,1°, en 17,1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet,
enerzijds, de werkgever verplicht is de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en
plaats zoals is overeengekomen, anderzijds, de werknemer verplicht is zijn werk te
verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen, houden deze bepalingen voor
de werkgever niet de verplichting,om doorlopend werk te verschaffen en voor de werknemer die door een arbeidsovereenkomst met hem verbonden is, niet de verplichting in
om elk hem door zijn werkgever aangeboden werk te aanvaarden.
Het gegeven dat de werknemer over de vrijheid beschikt om al dan niet in te gaan op
een werkaanbod van zijn werkgever, en desgevallend opdrachten kan weigeren, verhindert derhalve niet dat er sprake kan zijn van gezag, zoals dit is vereist binnen de realiteit
van een arbeidsovereenkomst.
Deze vrijheid staat immers niet in de weg dat, zodra de werknemer het aanbod van
werk heeft aanvaard, de werkgever via de arbeidsovereenkomst kan beschikken over de
arbeid van zijn werknemer en deze arbeid naar eigen goeddunken kan inzetten.
Het loutere feit dat de werknemer volstrekt vrij is om al dan niet in te gaan op het
aanbod van werk van zijn werkgever, impliceert derhalve niet dat hij ook vrij is in de
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organisatie van zijn werktijd eens hij de opdracht heeft aanvaard.
Het criterium van de Arbeidsrelatiewet inzake de vrijheid in de organisatie van de
werktijd kan enkel worden getoetst op het ogenblik dat de arbeidsrelatie uitvoering krijgt
tussen partijen, te dezen op het ogenblik dat de betrokken medewerkers ingaan op het
aanbod van werk van de verweerster, en houdt geen verband met de vraag of er vrijheid is
om al dan niet een werkaanbod te aanvaarden.
De beslissing dat er geen sprake kan zijn van gezag, zoals dit is vereist binnen de realiteit van een arbeidsovereenkomst, om reden dat de verweerster niet kon beschikken over
de inzet van de arbeid van de vrijwilligers omdat ze geheel vrij konden ingaan op het
aanbod van werk uitgaande van de verweerster, is derhalve niet naar recht verantwoord.
5. Het bestreden arrest oordeelde bovendien dat de toetsing van de arbeidsrelatie tussen
de verweerster en haar medewerkers aan het derde criterium van de Arbeidsrelatiewet
inzake de vrijheid van organisatie van het merk, alsook aan het vierde criterium, inzake de
mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen, wijst op een ondergeschikt
verband en van aard is om tot herkwalificatie over te gaan.
Het feit dat de medewerkers niet naar eigen goeddunken hun prestaties kunnen organiseren en de omstandigheid dat er een vorm van controle werd uitgeoefend die neerkwam
op een hiërarchische controle, volstaan op zich reeds om te besluiten tot het bestaan van
een gezagsrelatie, zelfs indien de medewerkers de vrijheid hadden om hun werktijd te
organiseren.
De toetsing aan het derde en vierde criterium toonde derhalve reeds voldoende aan dat
de medewerkers prestaties leverden onder toezicht en volgens richtlijnen die onverenigbaar zijn met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het kader
van, hetzij een overeenkomst voor zelfstandige arbeid, hetzij een overeenkomst van vrijwillige tewerkstelling, of als inzet in een hoedanigheid van lid van een vzw.
6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het ten onrechte aannam dat de vrijheid van de medewerkers om in te gaan op een aanbod van werk van de verweerster
onverenigbaar is met een gezagrelatie, zonder na te gaan of verweerster kon beschikken
over de inzet van de arbeid eens de medewerkers het aanbod van werk hadden aanvaard,
terwijl er geen vrijheid was van organisatie van het werk en verweerster de mogelijkheid
had op dat werk een hiërarchische controle uit te oefenen, niet wettig heeft kunnen
oordelen dat de arbeidsrelatie tussen de verweerster enerzijds, en de diverse medewerkers
anderzijds, geen voldoende elementen naar voren brengt die, beoordeeld overeenkomstig
de bepalingen van de Arbeidsrelatiewet, onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door
deze partijen aan hun arbeidsrelatie onrechtstreeks werd gegeven zodat eiser het bestaan
van een arbeidsovereenkomst niet heeft bewezen (schending van de artikelen 1315, 1134
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 17, 20 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, 1, §1, eerste lid, 14, 22 en 23 van de RSZ-wet, 1, 2, §1,
eerste lid, en 23, eerste lid, van de Algemene beginselenwet sociale zekerheid, 328, 331,
332, 333, 334 en 339 van de Arbeidsrelatiewet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt twee gronden van niet-ontvankelijkheid van het
middel op: het middel komt op tegen een feitelijke beoordeling en het vertoont
geen belang.
2. Het middel komt niet op tegen een feitelijke beoordeling van het arrest
omtrent de gezagsrelatie, maar vecht de interpretatie door de appelrechters van
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een der criteria van artikel 333, §1, van de Arbeidsrelatiewet aan.
De aanvoering dat het middel geen belang vertoont, is gestoeld op de aangevochten interpretatie van voormeld artikel 333, §1, en is derhalve niet te
scheiden van de beoordeling ten gronde van het middel.
De gronden van niet-ontvankelijkheid van het middel moeten worden
verworpen.
Middel
3. Artikel 333, §1, van de Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 bepaalt dat
de algemene criteria die het mogelijk maken het bestaan of de aanwezigheid van
een gezagsband te beoordelen, zijn:
- de wil van de partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt, voor
zover deze laatste overeenkomstig de bepalingen van artikel 331 wordt uitgevoerd;
- de vrijheid van organisatie van de werktijd;
- de vrijheid van de organisatie van het werk;
- de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.
4. Het arrest wordt niet aangevochten in zoverre het aanneemt dat deze criteria
van de Arbeidsrelatiewet vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 2007 van de
artikelen 328, 331-333 en 340 dienen aangewend ter beoordeling van arbeidsrelaties, zelfs van die bestaande voor 1 januari 2007.
5. De vrijheid van organisatie van de werktijd, krachtens artikel 333, §1, van
de Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 een van de algemene criteria om het
bestaan of de afwezigheid van de voor een arbeidsovereenkomst vereiste gezagsrelatie te beoordelen, betreft de al dan niet bestaande onafhankelijkheid qua tijdsbesteding binnen de ruimere periode waarin volgens de tussen de partijen
gesloten overeenkomst arbeid dient te worden verricht of de uitvoerder van het
werk ter beschikking dient te staan.
6. De omstandigheid dat de uitvoerder van het werk over de vrijheid beschikt
al dan niet in te gaan op een werkaanbod en desgevallend opdrachten kan
weigeren, verhindert niet dat, van zodra hij het werk heeft aanvaard, de werkgever kan beschikken over de arbeid van zijn werknemer en deze arbeid volgens
de bepalingen van de overeenkomst kan regelen.
Het loutere feit dat de uitvoerder van arbeid volstrekt vrij is om al dan niet in
te gaan op het aanbod van werk, houdt niet in dat die uitvoerder van arbeid vrij is
in de organisatie van zijn werktijd, eens dat hij de opdracht heeft aanvaard.
7. Door te oordelen dat de verweerster niet kon beschikken over de inzet van
de "zogenaamde vrijwilligers" omdat die geheel vrij konden ingaan op het
aanbod van werk en er dienvolgens, niettegenstaande de aangenomen elementen
arbeid en loon, controle op de uitvoering van de arbeid en de ontstentenis in
hoofde van de arbeider van de organisatie van het werk, geen sprake kan zijn van
gezag, zoals dit is vereist binnen de "realiteit van een arbeidsovereenkomst",
verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
18 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boers, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 611
2° KAMER - 19 oktober 2010

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ONTDOKEN BIJDRAGEN - WERKGEVER AMBTSHALVE VEROORDELING - BIJZONDERE HERSTELWIJZE - GEVOLG
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEESTERS. AANGESTELDEN - SOCIALE ZEKERHEID - ONTDOKEN BIJDRAGEN WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELING - BIJZONDERE HERSTELWIJZE - GEVOLG
1º en 2° Artikel 35, tweede lid, R.S.Z.-wet, thans artikel 35, §1, derde lid, van die wet legt in
het openbaar belang van de financiering van de sociale zekerheid een bijzondere herstelwijze op die afwijkt van het gemeen recht; die bijzondere herstelwijze sluit uit dat de
strafrechter die de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, met toepassing van
artikel 35, eerste lid, 1°, R.S.Z.-wet, thans artikel 35, §1, eerste lid, 1°, van die wet,
veroordeelt wegens overtreding van de bepalingen van die wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, hen op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en de
artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan veroordelen tot
schadeloosstelling die berekend wordt op grond van de ontdoken bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintrest1 .
(S. e.a. T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID e.a.)

ARREST

(AR P.09.0963.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 14 mei 2009.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eisers II voeren in een memorie grieven aan.
De eiser III voert geen middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 8 sept. 1999, AR P.99.0360.F, AC, 1999, nr. 441.
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Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiser I
5. Het middel voert schending aan van artikel 35 RSZ-wet en de artikelen 50
en 100 Strafwetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat
een bijzondere strafwet voorrang heeft boven de algemene wettelijke strafbepaling: het arrest dat de gefailleerde vennootschappen in toepassing van artikel 35,
tweede lid, RSZ-wet, thans artikel 35, §1, derde lid, van die wet, ambtshalve
veroordeelt tot betaling aan de RSZ van de ontdoken bijdragen, bijdrageopslagen
en verwijlintrest, veroordeelt de eiser onterecht tot betaling van diezelfde
bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintrest, alsook tot de kosten en tot betaling
van een rechtsplegingsvergoeding, op de burgerlijke rechtsvordering van de
RSZ; anders dan de gefailleerde vennootschappen, is de eiser immers niet de
werkgever van de in de telastleggingen vermelde werknemers, terwijl artikel 35,
tweede lid, RSZ-wet, thans artikel 35, §1, derde lid, van die wet, in afwijking
van het gemeen recht bepaalt dat de ambtshalve veroordeling die een civielrechtelijke herstelmaatregel is, alleen aan de werkgever kan worden opgelegd.
6. Krachtens artikel 35, eerste lid, 1°, RSZ-wet, thans artikel 35, §1, eerste lid,
1°, van die wet, worden de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich
niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, gestraft met gevangenisstraf en met geldboete of met een van die
straffen alleen.
7. Artikel 35, tweede lid, RSZ-wet, thans artikel 35, §1, derde lid, van die wet,
bepaalt: "De rechter die de straf uitspreekt ten laste van de werkgever, zijn
aangestelden of lasthebbers, veroordeelt ambtshalve de werkgever tot betaling
aan de inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen van de bijdragen,
bijdrageopslagen en verwijlintresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort."
Deze laatste bepaling legt dus in het openbaar belang van de financiering van
de sociale zekerheid een bijzondere herstelwijze op die afwijkt van het gemeen
recht.
Die bijzondere herstelwijze sluit uit dat de strafrechter die de werkgever, zijn
aangestelden of lasthebbers, met toepassing van artikel 35, eerste lid, 1°, RSZwet, thans artikel 35, §1, eerste lid, 1°, van die wet, veroordeelt wegens overtreding van de bepalingen van die wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, hen op
grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 3 en 4
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan veroordelen tot schadeloosstelling die berekend wordt op grond van de ontdoken bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintrest.
8. Het arrest dat anders oordeelt, is in zoverre niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering op het cassatieberoep van de eiser III
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9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser I op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerder I veroordeelt tot betaling van 658.833,00
euro, vermeerderd met de wettelijke intrest, de kosten van de burgerlijkepartijstelling en een rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers II en III.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers II en III in de kosten van hun cassatieberoep en laat de
overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
19 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. S. Vandebroek, Hasselt, J. Nulens, Hasselt, E. Berx, Hasselt
en De Bruyn.

Nr. 612
2° KAMER - 19 oktober 2010

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BEROEPSCONCLUSIE - LOUTERE HERNEMING VAN DE CONCLUSIE VOOR DE
EERSTE RECHTER - GRIEF OF MIDDEL IN HOGER BEROEP
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BEROEPSCONCLUSIE
- LOUTERE HERNEMING VAN DE CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER - GRIEF OF MIDDEL IN
HOGER BEROEP

1º en 2° Nu artikel 210 Wetboek van Stafvordering bepaalt dat de beklaagde in hoger
beroep wordt gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen
vonnis zijn ingebracht, vermag de appelrechter te oordelen dat de loutere herneming van
de conclusie voor de eerste rechter als dusdanig geen nauwkeurig of concreet
omschreven grief of middel in hoger beroep is en moet hij daarop niet antwoorden1.
(A. e.a. T. INFRAX cvba)

ARREST

(AR P.10.0827.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 2 april 2010.
1 Cass., 25 nov. 2003, AR P.03.0549.N, AC, 2003, nr. 595.
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De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden
arrest beantwoordt niet eisers conclusie met betrekking tot de plaats van opstelling van de elektriciteitsmeter; er is tegenstrijdigheid tussen de motivering van
het arrest dat, enerzijds, de motivering van het beroepen vonnis overneemt,
anderzijds, zonder enige eigen redengeving en zonder beantwoording van eisers
conclusie, het incidentele beroep van de verweerster gegrond verklaart; de appelrechters vermochten niet louter te verwijzen naar de motieven van het beroepen
vonnis, vermits de eiser in graad van beroep zijn argumenten in rechte voor de
eerste rechter verder heeft uitgewerkt.
4. Naar luid van artikel 210 Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde
in hoger beroep gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het
vonnis zijn ingebracht. In zoverre hij evenwel voor de appelrechters enkel zijn in
eerste aanleg genomen conclusie herneemt, vermogen de appelrechters wettig te
oordelen dat de loutere herneming van de conclusie voor de eerste rechter als
dusdanig geen nauwkeurig of concreet omschreven grieven of middel in hoger
beroep betreft, en zij daarop niet moeten antwoorden.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser op de
rechtszitting van 15 januari 2010 van het hof van beroep enkel zijn reeds op de
rechtszitting van 11 juni 2009 voor de eerste rechter neergelegde conclusie,
opnieuw heeft neergelegd.
6. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie van de eiser dienden de
appelrechters hun beslissing het incidentele beroep van de burgerlijke partij
gegrond te verklaren, niet verder met redenen te omkleden. Deze laatste
beslissing is niet tegenstrijdig met de door hen overgenomen redenen van het
eerste vonnis, die zij beschouwen als deel uitmakende van het arrest, "behoudens
wat hierna anders wordt gezegd".
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. 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.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.
19 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Bouly, Hasselt.

Nr. 613
2° KAMER - 20 oktober 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN - BELANG - BEGRIP
2º VORDERING IN RECHTE - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN - BELANG - BEGRIP
1º en 2° De burgerlijke rechtsvordering voor de strafgerechten strekt tot vergoeding van de
door een misdrijf veroorzaakte eigen schade en kan dus alleen worden ingesteld door
degene die door dat misdrijf, waardoor hij in zijn persoon, zijn goederen of zijn eer heeft
geleden, rechtstreeks werd benadeeld; alleen het feit aanspraak te kunnen maken op de
nationaliteit, het zogenaamde ras, de voorouders of de afstamming als volk of volksgroep, die op algemene wijze in racistische of xenofobe uitlatingen worden geviseerd,
volstaat niet om het vereiste belang te doen ontstaan1. (Art. 3, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering)
(A. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0330.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 23 januari 2009.
De eerste tweeëntwintig eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is
gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de burgerlijke partijen S.G.
en E.K. cassatieberoep hebben ingesteld tegen het bestreden arrest
Het Hof vermag bijgevolg, wat hen betreft, geen acht te slaan op de memorie.
A. Cassatieberoep van de eisers 1 tot 22
Middel
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de door de eisers aangevoerde schade erin bestaat dat
zij door de strafbare feiten hun culturele en sociale activiteiten niet vreedzaam
1 Zie Cass., 24 nov. 1982, AC, 1982-1983, nr. 186; Cass., 16 okt. 1991, AC, 1991-1992, nr. 93.
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hebben kunnen uitoefenen.
Het arrest beslist dat de aangevoerde belemmering niet volstaat om het bestaan
te bewijzen van persoonlijke schade aangezien de klagers hun voormelde activiteiten niet nader omschrijven, tenzij met de bewering dat zij lid zijn van een
collectief, opgericht met als doel de joodse en islamitische gemeenschap van
België nader tot elkaar te brengen.
De eisers hebben aangevoerd dat zij op geregelde tijdstippen hebben deelgenomen aan ontmoetingen en hebben opgeworpen dat hun namen vermeld
stonden in het programma van een cultuurdag waarop de beide gemeenschappen
werden samengebracht in Brussel.
Het arrest dat oordeelt dat de voormelde bewering het aandeel van de eisers in
de door hen aangevoerde activiteiten niet nader bepaalt, buiten het feit dat zij
deel uitmaken van het inrichtend collectief, geeft van de conclusie van de eisers
geen uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. Het beperkt
zich ertoe te beslissen dat de door de eisers aangevoerde feitelijke gegevens niet
nauwkeurig genoeg zijn om de conclusie te verantwoorden die zij eruit trekken
betreffende het bestaan van de schade.
De appelrechters miskennen dus de bewijskracht van de conclusie van de
eisers niet, integendeel, zij antwoorden op de conclusie.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest vermeldt dat het slachtoffer van een misdrijf aanzetting tot haat en
geweld door het verspreiden van racistische of xenofobe teksten, schadevergoeding kan vorderen zonder dat de ontvankelijkheid van zijn eis afhankelijk is van
het leveren van een bewijs van lidmaatschap van de groep of gemeenschap die
met de daad werd geviseerd.
Het arrest beslist ook dat dit bewijs van lidmaatschap evenmin een voldoende
voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering, aangezien de
schade die door de burgerlijke partij wordt aangevoerd, rechtstreeks, persoonlijk,
reeds verkregen en dadelijk moet zijn.
Krachtens artikel 3 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
strekt de burgerlijke rechtsvordering voor de strafgerechten tot vergoeding van
de door een misdrijf veroorzaakte eigen schade en kan zij dus alleen worden
ingesteld door degene die rechtstreeks werd benadeeld door dat misdrijf, waardoor hij in zijn persoon, zijn goederen of zijn eer heeft geleden.
Alleen het feit aanspraak te kunnen maken op de nationaliteit, het zogenaamde
ras, de voorouders of de afstamming als volk of volksgroep, die op algemene
wijze in racistische of xenofobe uitlatingen worden geviseerd, volstaat niet om
het bij het voormelde artikel 3 vereiste belang te doen ontstaan.
Het onderdeel faalt naar recht.
B. De cassatieberoepen van S.B. en L.E.
Het arrest beveelt de heropening van het debat en stelt het onderzoek van de
zaak uit naar een latere datum om de partijen toe te laten alle dienstige gegevens
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voor de vaststelling van de omvang of de aard van de schade aan te dragen.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van dat
artikel bepaalde gevallen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
20 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Ch. Goossens, Brussel en Th. Desmette, Brussel.

Nr. 614
2° KAMER - 20 oktober 2010

1º JEUGDBESCHERMING - PSYCHOSOCIAAL OF MEDISCH ONDERZOEK - FINALITEIT
2º JEUGDBESCHERMING - BEPERKTE AANWENDING VAN DE STUKKEN DIE BETREKKING
HEBBEN OP DE PERSOONLIJKHEID EN HET MILIEU VAN MINDERJARIGE KINDEREN - ONDERZOEKEN BEGRIP
3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND ARTIKEL 3 - ARTIKEL 3.1 - BELANG VAN HET KIND - DRAAGWIJDTE - OUDERS STRAFVERVOLGING
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 - ARTIKEL
22BIS - BELANG VAN HET KIND - DRAAGWIJDTE - OUDERS - STRAFVERVOLGING
1º De aard van het door de jeugdrechtbank bevolen psychosociale of medische onderzoek,
de inmenging die dat inhoudt in het privé- en gezinsleven en de vertrouwelijkheid die de
wet eraan toekent om de volledige informatieoverdracht aan de opdrachtgevende overheid te waarborgen, verbieden dat het verslag van dat onderzoek wordt gebruikt voor
andere doeleinden, welke ook, dan die waarvoor het werd verricht1.
2º Het verbod om de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu waarin de
minderjarige kinderen worden grootgebracht, voor andere doeleinden te gebruiken dan
die waarvoor zij werden opgesteld, slaat niet alleen op de onderzoeken die deel uitmaken
van de rechtsplegingen voor de jeugdgerechten, maar ook op die welke worden bevolen
in het kader van elke procedure die ertoe strekt de maatregelen met betrekking tot de
persoon van de kinderen te regelen, zoals met name de maatregel die in artikel 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek is bepaald; het deskundigenverslag verschilt niet van het
psychosociaal onderzoek wat de vertrouwelijkheid betreft van de persoonlijke of familiale
gegevens die door deze of gene onderzoeksmethode zijn vergaard2.
3º en 4° Krachtens de artikelen 3.1 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en
22bis, vierde lid, van de Grondwet, moet het belang van het kind voorrang krijgen bij elke
1 Zie Cass., 12 mei 1999, AC, 1999, nr. 280; Cass., 19 okt. 2005, AC, 2005, nr. 519, met concl. adv.gen. VANDERMEERSCH.
2 L. NOUWYNCK, Secret professionnel, protection de la vie privée et communication d'informations,
Actualités du droit de la jeunesse, CUP, dl. 81, Larcier 2005, p. 214.
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beslissing die het kind aangaat; die regels hebben betrekking op het recht van het kind
om te worden gehoord in de rechtsplegingen die zijn belangen rechtstreeks in het
gedrang kunnen brengen en zijn niet van toepassing op de strafvervolging die tegen zijn
ouders is ingesteld.
(S. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0529.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 3 maart 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht middelen
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiseres voert aan dat de appelrechters ten onrechte hebben beslist geen acht
te slaan op het verslag van de deskundige Denys op grond dat dit stuk deel
uitmaakte van een rechtsplegingsdossier voor de jeugdgerechten, ofschoon dat
verslag was opgesteld in het kader van een rechtspleging in kort geding die,
overeenkomstig artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek, ertoe strekt de voorlopige
maatregelen met betrekking tot de kinderen te regelen.
De aard van het door de jeugdrechtbank bevolen psychosociale of medische
onderzoek, de inmenging die dat inhoudt in het privé- en gezinsleven en de
vertrouwelijkheid die de wet eraan toekent om de volledige informatieoverdracht
aan de opdrachtgevende overheid te waarborgen, verbieden dat het verslag van
dat onderzoek wordt gebruikt voor andere doeleinden, welke ook, dan die waarvoor het werd verricht.
Het verbod om de stukken over de persoonlijkheid en het leefmilieu van
minderjarige kinderen voor andere doeleinden te gebruiken dan die waarvoor zij
waren opgesteld, slaat niet alleen op de onderzoeken die deel uitmaken van de
rechtsplegingen voor de jeugdgerechten, maar ook op die welke worden bevolen
in het kader van elke procedure die ertoe strekt de maatregelen met betrekking
tot de persoon van de kinderen te regelen, zoals met name de maatregel die in
artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek is bepaald.
Aangezien de aangeklaagde fout geen invloed heeft op de wettigheid van de
beslissing het deskundigenverslag te weren, is het middel niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
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Tweede en derde onderdeel samen
Het arrest oordeelt dat de verslagen van de deskundigen Denys, Gauthier en
Malchair betrekking hebben op de persoonlijkheid van de kinderen en op hun
leefmilieu.
In zoverre de onderdelen neerkomen op een kritiek op die feitelijke beoordeling van de appelrechters, of het onderzoek ervan vereist dat feitelijke gegevens
worden onderzocht waarvoor het Hof niet bevoegd is, zijn ze niet ontvankelijk.
Het deskundigenverslag verschilt niet van het maatschappelijk en psychologisch onderzoek wat de vertrouwelijkheid betreft van de persoonlijke of familiale gegevens die door deze of gene onderzoeksmethode zijn vergaard.
In zoverre de onderdelen het tegendeel aanvoeren, falen ze naar recht.
Vierde onderdeel
De artikelen 3.1 Kinderrechtenverdrag en 22bis, vierde lid, Grondwet, drukken
het beginsel uit dat het belang van het kind de voorrang moet krijgen bij elke
beslissing die het kind aangaat.
Die regels die betrekking hebben op het recht van het kind om te worden
gehoord in de rechtsplegingen die zijn belangen rechtstreeks in het gedrang
kunnen brengen, zijn niet van toepassing op de strafvervolging die tegen zijn
ouders is ingesteld, zoals de strafvervolging wegens inbreuk op artikel 432 Strafwetboek.
In zoverre het onderdeel schending van de voormelde bepalingen aanvoert,
faalt het naar recht.
Voor het overige heeft het hof van beroep waarbij de strafvordering wegens
niet-afgifte van kinderen aanhangig is gemaakt, naar recht geoordeeld dat het
morele bestanddeel van het misdrijf bestond in de wil om de voordien getroffen
maatregelen te dwarsbomen, tenzij wordt vastgesteld dat de tenuitvoerlegging
van die maatregelen de kinderen in gevaar zou brengen, wat volgens het arrest
niet bewezen is.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Parmentier, Neufchâteau.

Nr. 615
2° KAMER - 20 oktober 2010

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
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AANLEG — STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK TE BRUSSEL, RECHTSPREKEND
IN EERSTE AANLEG - RECHTSPLEGING - TAAL - WOONPLAATS VAN DE VERDACHTE - VERDACHTE BEGRIP
2º WOONPLAATS - VONNISSEN EN ARRESTEN - PARTIJEN - RECHTSPERSOON - WOONPLAATS BEGRIP
3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK TE BRUSSEL - RECHTSPLEGING
- TAAL - WOONPLAATS VAN DE VERDACHTE - RECHTSPERSOON - WOONPLAATS - BEGRIP
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - DOOR DE WET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN RECHTSVORMEN - MISKENNING - NIETIGHEID VAN OPENBARE ORDE - RECHT OP
EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

1º De rechtspleging voor de correctionele rechtbank te Brussel, rechtsprekend in eerste
aanleg, wordt respectievelijk in het Frans of het Nederlands gevoerd, naargelang de
verdachte in het Franse of in het Nederlandse taalgebied woonachtig is; wanneer de wet
het woord "verdachte" gebruikt, bedoelt zij eveneens de beklaagde1. (Art. 16, §1, Taalwet
Gerechtszaken)
2º en 3° In de zin van artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, is de woonplaats van een partij, die een rechtspersoon is, haar maatschappelijke zetel 2. (Art. 780,
eerste lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek; Art. 16, §1, Taalwet Gerechtszaken)
4º Miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak kan niet worden
afgeleid uit het feit alleen dat de wet de door haar voorgeschreven rechtsvormen met een
nietigheid bestraft die van openbare orde is. (Art. 6.1, EVRM)
(S. e.a. T. A. )

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0084.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 december 2009.
De eerste eiseres voert één middel aan in een memorie en de tweede voert drie
middelen aan in een verzoekschrift. Beide stukken zijn aan dit arrest gehecht.
Afdelingsvoorzitter ridder de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eerste eiseres
Middel
1 Zie L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1973, nr. 194;
L. LINDEMANS, bijgewerkt door M. VAN REYBROUCK, Mechelen, Kluwer, 2001, art. 16, p. 3 en 4; D.
VANDERMEERSCH, "L'emploi des langues dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles au stade de l'instruction préparatoire", RDPC, 1996, p. 1134.
2 Cass., 29 mei 1995, AC, 1995, nr. 258.
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De eiseres voert tegen het arrest in de eerste plaats aan dat het, door haar
burgerlijkepartijstelling nietig te verklaren, de artikelen 16, §1, en 40 Taalwet
Gerechtszaken schendt.
Krachtens artikel 16, §1, van die wet wordt de rechtspleging voor de correctionele rechtbank te Brussel, rechtsprekende in eerste aanleg, respectievelijk in het
Frans of het Nederlands gevoerd, naargelang de verdachte in het Frans of in het
Nederlands taalgebied woonachtig is. Uit die bepaling in haar geheel blijkt dat,
wanneer de wet het woord "verdachte" gebruikt, zij eveneens de inverdenkinggestelde bedoelt.
Artikel 40 van die wet bestraft de schending van die regel met een ambtshalve
door de rechter uit te spreken nietigheid.
In de zin van artikel 780, eerste lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek is de woonplaats
van een partij, die een rechtspersoon is, haar maatschappelijke zetel.
Daaruit volgt dat, wanneer de strafvordering is ingesteld tegen een rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied gevestigd
is, de taal van de rechtspleging het Nederlands is, onder voorbehoud dat die
persoon het gebruik van het Frans kan aanvragen volgens de in artikel 16, §2,
Taalwet Gerechtszaken bepaalde regeling.
De appelrechters stellen vast dat de strafvordering tegen de verweerster was
ingesteld, dat haar maatschappelijke zetel gelegen is in het Nederlands taalgebied
en dat tijdens het onderzoek van de zaak geen wijziging inzake taalgebruik was
aangevraagd.
Het arrest, dat oordeelt dat de taal van de rechtspleging het Nederlands diende
te zijn en dat beslist dat de burgerlijke partijstelling van de eiseres, die in het
Frans is gesteld, nietig is, past artikel 16, §1, op de juiste wijze toe.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Het middel voert vervolgens aan dat de dwaling van het gerechtelijk onderzoek inzake het gebruik der talen en de overschrijding van de redelijke termijn
om de zaak bij de onderzoeksgerechten aanhangig te maken met het oog op de
regeling van de rechtspleging, de eiseres het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak hebben ontnomen.
Een miskenning van dat recht kan niet worden afgeleid uit het feit alleen dat
de wet de door haar voorgeschreven rechtsvormen met een nietigheid van openbare orde bestraft. De overschrijding van de redelijke termijn kan die nietigheid
niet goedmaken.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.
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1º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - BIJ DE RECHTER AANHANGIG GEMAAKTE FEITEN
- ZELFDE FEITEN ALS DIE WAAROVER EEN EINDBESLISSING IS GEWEZEN - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - BIJ DE RECHTER AANHANGIG GEMAAKTE
FEITEN - ZELFDE FEITEN ALS DIE WAAROVER EEN EINDBESLISSING IS GEWEZEN - HOF VAN
CASSATIE - BEVOEGDHEID
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - BIJ DE RECHTER AANHANGIG GEMAAKTE FEITEN - ZELFDE
FEITEN ALS DIE WAAROVER EEN EINDBESLISSING IS GEWEZEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER

4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - OVEREENKOMST TER UITVOERING
VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - TOEPASSING MAATSTAF
5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - OVEREENKOMST
TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"
- TOEPASSING - MAATSTAF
6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" EUROPESE UNIE - OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL
54 - TOEPASSING - MAATSTAF
7º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE
- OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 54 TOEPASSING - MAATSTAF
8º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - OVEREENKOMST TER UITVOERING
VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - ZELFDE FEITEN
- FEITEN WAARVAN HETZELFDE MISDADIG OPZET TEN GRONDSLAG LIGT - GEVOLG
9º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - OVEREENKOMST
TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"
- ZELFDE FEITEN - FEITEN WAARVAN HETZELFDE MISDADIG OPZET TEN GRONDSLAG LIGT - GEVOLG
10º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" EUROPESE UNIE - OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL
54 - ZELFDE FEITEN - FEITEN WAARVAN HETZELFDE MISDADIG OPZET TEN GRONDSLAG LIGT GEVOLG
11º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE
UNIE - OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN - ARTIKEL 54 ZELFDE FEITEN - FEITEN WAARVAN HETZELFDE MISDADIG OPZET TEN GRONDSLAG LIGT - GEVOLG
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1º, 2° en 3° De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de bij hem aanhangig
gemaakte feiten al dan niet onderscheiden zijn van die waarover eerder een
eindbeslissing is gewezen; in dat geval staat het alleen aan het Hof van Cassatie om na
te gaan of de rechter dienaangaande zijn beoordeling naar recht heeft kunnen afleiden
uit de door hem vastgestelde feiten1. (Art. 65, tweede lid, Strafwetboek)
4º, 5°, 6° en 7° Het in artikel 54 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985 vastgelegde beginsel non bis in idem is alleen toepasselijk
op het geval waarin de nationale instantie, waarbij de tweede strafrechtelijke procedure
aanhangig is gemaakt, vaststelt dat de materiële feiten die achtereenvolgens aan de
rechters van twee overeenkomstsluitende Staten zijn voorgelegd, een onlosmakelijk
geheel vormen, door samenhang in tijd, ruimte en voorwerp; een subjectieve band
tussen feiten die aanleiding hebben gegeven tot strafvervolging in twee verschillende
overeenkomstsluitende Staten, waarborgt niet noodzakelijk een objectief verband tussen
de materiële feiten van de zaak die bijgevolg onderscheiden kunnen zijn naar tijd, ruimte
en aard2. (Art. 54, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985)
8º, 9°, 10° en 11° De door de bevoegde nationale gerechtelijke instantie gedane vaststelling dat aan de verschillende feiten hetzelfde strafbaar opzet ten grondslag ligt, is op
zich geen voldoende reden om te besluiten dat het hier gaat om dezelfde feiten, in de zin
van artikel 54 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14
juni 19853. (Art. 54, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985)
(V. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0753.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 22 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing
op de strafvordering
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel samen
De eiser verwijt het arrest dat het niet met de vereiste duidelijkheid, nauwkeurigheid en volledigheid de redenen vermeldt, in feite en in rechte, waarom het
hof van beroep geoordeeld heeft dat de feiten die in Frankrijk zijn gepleegd niet
samen met de aan het hof voorgelegde feiten één enkel strafbaar feit konden
opleveren. Het middel verwijt het arrest dat het op dat punt niet antwoordt op de
1 Zie Cass., 9 maart 2005, AC, 2005, nr. 145.
2 Zie Cass., 28 maart 2001, AC, 2001, nr. 173; Cass., 27 nov. 2007, AC, 2007, nr. 583.
3 Zie Cass., 27 nov. 2007, AC, 2007, nr. 583.
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conclusie van de eiser en het voert aan dat de appelrechters, door zich tot de
voormelde overweging te beperken, de redenen niet vermelden waarom zij de
toepassing van artikel 54 van het Akkoord van Schengen afwijzen.
Enerzijds beantwoordt de verplichting om de vonnissen en arresten met
redenen te omkleden aan een vormvereiste. Een vonnis of arrest is overeenkomstig artikel 149 Grondwet met redenen omkleed, wanneer de rechter duidelijk en
ondubbelzinnig opgave doet van de redenen op grond waarvan hij een dergelijke
uitspraak heeft gedaan.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de onvolledigheid van de motivering, ofschoon de rechter nooit de redenen van zijn gronden moet opgeven, falen
het eerste en het tweede onderdeel naar recht.
Anderzijds beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze of de bij hem
aanhangig gemaakte feiten al dan niet onderscheiden zijn van die waarover
eerder een eindbeslissing is gewezen. In dat geval staat het alleen aan het Hof om
na te gaan of de rechter wat dat betreft zijn beoordeling naar recht heeft kunnen
afleiden uit de door hem vastgestelde feiten.
De gegevens die door de eiser uit het verloop en de chronologie van het Belgische en het Franse onderzoek worden gehaald, waren slechts argumenten tot
staving van het middel dat de toepassing van het voormelde artikel 54 aanvoert.
Het hof van beroep dat oordeelt dat de eerder in Frankrijk berechte feiten en de
hem voorgelegde feiten "onderscheiden feiten waren die in verschillende landen
zijn gepleegd en die onder de rechtspraak vallen van elk land afzonderlijk",
antwoordt op de conclusie van de eiser door tegenover diens bewering het tegendeel te stellen. De appelrechters waren niet verplicht hem in elk aangevoerd
argument tot in de details te volgen, tot staving van hun beslissing dat de
concrete omstandigheden van de Franse en Belgische vervolgingen onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Het arrest omkleedt aldus regelmatig en zonder
artikel 6 EVRM te schenden, zijn beslissing om de exceptie non bis in idem af te
wijzen.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het hof van beroep wordt verweten dat het geweigerd heeft de prejudiciële
vraag te stellen over de toepassing van artikel 54 van het Akkoord van Schengen
op het collectief misdrijf door eenheid van opzet waarvan de bestanddelen een
aanknopingspunt hebben met het grondgebied van twee Overeenkomstsluitende
Staten.
Het arrest sluit evenwel het door de eiser aangevoerde bestaan van een collectief misdrijf uit en leidt daaruit af, zonder in de aangevoerde tegenstrijdigheid of
dubbelzinnigheid te vervallen, dat de prejudiciële vraag die op een foutieve feitelijke premisse is gegrond, geen belang heeft.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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In zoverre het onderdeel andermaal de door het tweede onderdeel van het
eerste middel opgeworpen grief aanvoert, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige is artikel 54 van het voormelde Akkoord alleen toepasselijk
op het geval waarin de nationale instantie, waarbij de tweede strafrechtelijke
procedure aanhangig is gemaakt, vaststelt dat de materiële feiten die achtereenvolgens aan de rechters van twee Overeenkomstsluitende Staten zijn voorgelegd,
een onlosmakelijk geheel vormen, door samenhang in tijd, ruimte en voorwerp.
De door de bevoegde nationale gerechtelijke instantie gedane vaststelling dat aan
de verschillende feiten hetzelfde strafbaar opzet ten grondslag ligt zou op zich
geen voldoende reden zijn om te besluiten dat het hier gaat om dezelfde feiten, in
de zin van artikel 54 van het Akkoord.
Het hof van beroep dat de eenheid van strafbaar opzet uitsluit, oordeelt in feite
dat het verband tussen de respectievelijk aan de Franse en de Belgische gerechtelijke instanties voorgelegde misdrijven geen voldoende grond opleverden voor
de vaststelling dat het ging om dezelfde feiten in de zin van het Akkoord.
Een subjectieve band tussen feiten die aanleiding hebben gegeven tot strafvervolging in twee verschillende Overeenkomstsluitende Staten, waarborgt niet
noodzakelijk een objectief verband tussen de materiële feiten van de zaak die
bijgevolg onderscheiden kunnen zijn naar tijd, ruimte en aard.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg regelmatig met
redenen en verantwoorden ze naar recht.
Het onderdeel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het onderdeel dat andermaal de grief aanvoert die door het derde onderdeel
van het eerste middel is opgeworpen, is niet ontvankelijk.
Om de redenen die door het hof van beroep zijn opgegeven en die de
beslissing naar recht verantwoorden, is er geen grond om het Hof van Justitie
van de Europese Unie de prejudiciële vraag te stellen betreffende de toepassing
van artikel 54 van het Akkoord van Schengen op het collectief misdrijf door
eenheid van opzet.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen de eiser
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
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advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Scheers, Brussel en M. Collotta, Luik.

Nr. 617
2° KAMER - 20 oktober 2010

1º VREEMDELINGEN - ILLEGAAL VERBLIJVENDE VREEMDELING - VERWIJDERING VAN HET
GRONDGEBIED - TROUWPLANNEN IN BELGIË - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 12 - RECHT OM TE TROUWEN - ILLEGAAL VERBLIJVENDE VREEMDELING VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED - TROUWPLANNEN IN BELGIË - GEVOLG
3º VREEMDELINGEN - VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN GEVOLG
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.1 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN VREEMDELINGEN - VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED - WETTELIJKE
VERPLICHTINGEN - GEVOLG
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 - RECHT
OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - VREEMDELINGEN - VOORWAARDEN VOOR DE
TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED - WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - GEVOLG
1º en 2° Artikel 12 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden waarborgt man en vrouw het recht om vanaf huwbare leeftijd te
trouwen volgens de nationale desbetreffende wetten; de illegaal verblijvende vreemdeling
ontleent aan die bepaling niet het recht om niet uit het Rijk te worden verwijderd, louter
wegens zijn trouwplannen. (Art. 12, EVRM)
3º, 4° en 5° Het bij de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op
eerbiediging van het privé- en gezinsleven, is niet absoluut 1; die bepalingen verbieden
niet dat de wet de toegang tot het grondgebied afhankelijk maakt van de verplichting om
over een paspoort met visum te beschikken, en evenmin dat zij in de nodige maatregelen
voorziet om de eerbiediging daarvan te verzekeren. (Art. 8.1, EVRM; Art. 22, Grondwet)
(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie Cass., 29 jan. 1999, AC, 1999, nr. 53.
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Beoordeling
De eiser voert aan dat de vrijheidsberovende maatregel, door hem van zijn
verloofde te scheiden, zijn recht te huwen alsook de eerbiediging van zijn recht
op een privé- en gezinsleven miskent. Hij werpt op dat het arrest, door hem niet
opnieuw in vrijheid te stellen, op zijn beurt die grondrechten miskent, terwijl de
aan het toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling onderworpen bestuurlijke akte niet afdoend met redenen is omkleed en niet in overeenstemming met
het proportionnaliteitsbeginsel is.
Het door de eiser aangevoerde artikel 12 EVRM waarborgt man en vrouw het
recht om vanaf huwbare leeftijd te trouwen volgens de nationale desbetreffende
wetten. De illegaal verblijvende vreemdeling ontleent aan die bepaling niet het
recht om niet uit het Rijk te worden verwijderd louter wegens zijn trouwplannen.
Het bij de artikelen 22 Grondwet en 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, is niet absoluut. Die bepalingen verbieden
niet dat de wet de toegang tot het grondgebied afhankelijk maakt van de
verplichting om over een paspoort met visum te beschikken, en evenmin dat zij
in de nodige maatregelen voorziet om de eerbiediging daarvan te verzekeren.
Het bestreden arrest stelt bij de lezing van het bevel om het grondgebied te
verlaten vast dat de eiser België illegaal is binnengekomen, dat hij niet over de
vereiste documenten beschikt, dat de niet-naleving van een eerder bevel doet
vermoeden dat hij niet vrijwillig gevolg zal geven aan de nieuwe beslissing en
dat het geplande huwelijk in België hem niet vrijstelt van de formaliteit om
vooraf te zorgen voor een visum in zijn thuisland.
De appelrechters kunnen naar recht oordelen dat de voormelde, in de administratieve akte opgenomen redenen, een redelijke grondslag verleenden aan de
vrijheidsberovende maatregel en de beslissing tot verwijdering waarop die maatregel steunt. Zij schenden geen van de in het middel bedoelde bepalingen door te
oordelen dat de maatregel waarop kritiek wordt uitgeoefend een bij wet bepaalde
inmenging is, en door te weigeren om die maatregel willekeurig, onevenredig of
een aantasting van de eerbiediging van het gezinsleven te noemen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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.
20 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Fallon-Kund, Brussel en G. de Kerchove d'Exaerde, Brussel.
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VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - BESLISSING TOT
TERUGGELEIDING NAAR DE GRENS EN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT WEIGERING OM TE WORDEN VERWIJDERD - NIEUWE BESLISSING VAN VRIJHEIDSBEROVING RAADKAMER - UITBREIDING VAN HET BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT TOT DE NIEUWE
BESLISSING - BESCHIKKING WAARBIJ BEIDE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING MET DE WET
WORDEN VERKLAARD - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT
ZEGT DAT HET HOGER BEROEP GEEN BESTAANSREDEN HEEFT - WETTIGHEID
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zegt dat het hoger beroep van de
vreemdeling geen bestaansreden heeft, terwijl zij juist ten gevolge van dat hoger beroep
uitspraak moest doen over een beschikking waarbij toezicht wordt uitgeoefend op de
wettigheid van een vrijheidsberovende maatregel die tegen de appellant nog steeds van
kracht was op het tijdstip van haar uitspraak, schendt de artikelen 71 en 72 van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)
(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1553.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 september 2010.
Afdelingsvoorzitter ridder de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser is op 26 augustus 2010 een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en
een daartoe genomen maatregel van vrijheidsbeneming. De akte is gemotiveerd
met de verklaring dat betrokkene in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van
de vereiste documenten.
Op 30 augustus 2010 heeft de eiser bij de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel een verzoek tot invrijheidstelling ingediend.
Aangezien de eiser geweigerd heeft in te schepen op een vlucht naar zijn thuisland, werd hij op 1 september 2010 opgesloten op grond van een vordering die is
genomen op grond van artikel 27, eerste lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen. De akte wordt gemotiveerd met de verklaring
dat betrokkene geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te
verlaten.
De raadkamer heeft over het verzoek van 6 september 2010 uitspraak gedaan.
De beschikking vermeldt dat de eiser zijn verzoek uitbreidt tot de administratieve
beslissing van 1 september 2010, dat beide vrijheidsberovende maatregelen in
overeenstemming zijn met de wet en dat het verzoek niet gegrond is.
Het arrest vermeldt dat het hoger beroep geen bestaansreden meer heeft omdat
het op 30 augustus 2010 ingediende verzoek geen betrekking kan hebben op de
nieuwe hechtenistitel die vervat ligt in de twee dagen daarna genomen vordering.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat aangezien de eiser op 15 oktober
2010 andermaal geweigerd heeft om te vertrekken, diezelfde dag nog tegen hem,
op grond van artikel 27, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, een
tweede vordering is genomen.
Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer.
B. Het cassatieberoep dat de procureur-generaal op de rechtszitting overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering heeft ingesteld
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 71 en 72 Vreemdelingenwet.
Alleen de vreemdeling die het voorwerp is van één van de in artikel 71 Vreemdelingenwet bedoelde vrijheidsberovende maatregelen, kan tegen die maatregel
het in dat artikel bedoelde beroep instellen. De maatregelen waarvan hij het
voorwerp heeft uitgemaakt of nog het voorwerp zal uitmaken, vallen bijgevolg
niet onder het wettigheidstoezicht waarmee artikel 72, derde lid, van die wet, in
het kader van dezelfde adiëring, de kamer van inbeschuldigingstelling belast.
Wegens de ongeldigheid van de in het verzoek van de eiser bedoelde hechtenistitel, te dezen het bevel om het grondgebied te verlaten samen met een
beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel
van vrijheidsbeneming, heeft het hoger beroep dat tegen de beschikking is ingesteld, in zoverre zij uitspraak heeft gedaan over de wettigheid van die titel en van
de verwijderingsmaatregel waarop zij steunde, geen bestaansreden meer.
De raadkamer heeft echter ook uitspraak gedaan over de nieuwe ten aanzien
van de eiser verleende titel. De beschikking vermeldt immers dat de op grond
van artikel 27 van de wet, op 1 september 2010 opgemaakte vordering, op
afdoende, relevante en wettige wijze met redenen is omkleed.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bijgevolg niet zonder de in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen te schenden, kunnen verklaren dat het
hoger beroep geen bestaansreden meer heeft, terwijl zij juist ten gevolge van dat
hoger beroep uitspraak moest doen over een beschikking waarbij toezicht is
uitgeoefend op de wettigheid van een vrijheidsberovende maatregel die tegen de
appellant nog steeds van kracht was op het tijdstip van haar uitspraak.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
En, uitspraak doende op het cassatieberoep van de procureur-generaal,
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Vernietigt het bestreden arrest maar alleen in het belang van de wet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
20 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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1° KAMER - 21 oktober 2010

MERKEN — BENELUX-MERK - BENELUX-VERDRAG INZAKE DE WARENMERKEN - DEPOT INSCHRIJVING - BENELUX-MERKENBUREAU - WEIGERING - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - BEVEL
TOT INSCHRIJVING - VOORWAARDE
Het hof van beroep te Brussel dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
beveelt om een merk in te schrijven, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer
uit de overwegingen van de beslissing van het hof van beroep blijkt dat het hof, dat uit
het ongebruikelijk karakter van de structuur van het litigieuze teken een merkbaar
verschil tussen dat teken en de som van de bestanddelen ervan afleidt, niet heeft vastgesteld dat het woord, door dat karakter, een totaalindruk wekt die voldoende afwijkt van
de indruk die wordt gewekt door de gewone samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid
door de bestanddelen ervan, zodat het de som van de bestanddelen overheerst, en
wanneer die beslissing, aangezien zij slechts verwijst naar het ongebruikelijk gebruik dat
van het teken wordt of zal worden gemaakt, niet alle mogelijke betekenissen heeft onderzocht1.
(BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELLE EIGENDOM T. BLUEPLANET LLC, vennootschap naar
Amerikaans recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0541.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 mei 2008 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Uit het bestreden arrest blijkt dat het Benelux-Merkenbureau, dat door de
eiseres is opgevolgd, op 21 november 2005 definitief beslist heeft niet te willen
ingaan op de aanvraag van de verweerster tot inschrijving van het woordteken
"Aquaclean" ter aanduiding van waren van klasse 1 (mengsels, in de vorm van
vloeistoffen of droge poeders, bestemd voor de biologische afbraak van organisch afval) wegens het beschrijvend karakter en het gebrek aan onderscheidend
vermogen ervan.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.619.
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Het arrest verklaart het beroep van de verweerster tegen die beslissing gegrond
en beveelt de eiseres om de gevraagde inschrijving uit te voeren.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6bis, §1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken,
gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, ondertekend te Brussel op 19
maart 1962 en goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969, zoals die artikelen zijn gewijzigd
bij het Protocol van 11 december 2001, waarvan artikel 1, F, G, H en I, is goedgekeurd bij
de wet van 24 december 2002;
- de artikelen 2.11.1, b) en c), 2.12 en 2.13 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, in werking
getreden op 1 september 2006 en goedgekeurd bij de wet van 22 maart 2006;
- artikel 3, lid 1, b) en c), van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten;
- de artikelen 10 (voorheen 5) en 249, derde lid, (voorheen 189, derde lid) van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht van 7
februari 1992, waarvan de geconsolideerde versie is goedgekeurd bij de wet van 26
november 1992, zoals die versie is vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam van 2
oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, en gewijzigd door het
Verdrag van Nice van 26 februari 2001, dat is goedgekeurd bij de wet van 7 juni 2002.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
- verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond;
- beveelt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom om de internationale
inschrijving 839737 van het woordteken "Aquaclean" ter aanduiding van waren van
klasse 1 in het Benelux-merkenregister uit te voeren;
- veroordeelt het Bureau in de kosten (...) en tot betaling, van een rechtsplegingsvergoeding aan de (verweerster) (...).
Die beslissingen berusten op de volgende redenen:
"13. Het teken 'Aquaclean', dat als woordteken is ingediend en waarvan de inschrijving
als merk is aangevraagd voor de waren van klasse 1 - 'mengsels, in de vorm van vloeistoffen of droge poeders, bestemd voor de biologische afbraak van organisch afval',
bestaat slechts uit twee woorden. Het bestaat uit de woorden 'aqua' en 'clean'. Het eerste
woord, 'aqua', is een Latijns woord dat 'eau' / 'water' betekent; het tweede woord 'clean', is
een Engels woord dat 'propre' / 'zuiver' betekent;
14. De inschrijvende overheid heeft dat teken geweigerd op twee absolute weigeringsgronden, te weten, enerzijds, het ontbreken van onderscheidend vermogen, en, anderzijds,
het beschrijvend karakter ervan, met name de aanduiding van de hoedanigheid en de
bestemming van de waren waarop het teken betrekking heeft. Ze verwees naar artikel
6bis, lid 1, b) en c), van de eenvormige Beneluxwet op de merken, volgens hetwelk een
merk geweigerd wordt wanneer het merk onderscheidend vermogen mist en het merk,
naar haar oordeel, uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van hoedanigheid en bestemming van de betrokken waren;
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15. De bepalingen van artikel 6 van die eenvormige wet stemmen overeen met die van
artikel 2.11 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) alsook met die van artikel 3 van de eerste richtlijn van de Raad van
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten
(89/104/EEG); ze stemmen overeen met de bepalingen van artikel 7 van de verordening
(EG) 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. Ze moeten uitgelegd worden in het licht van
de Europese communautaire rechtspraak over de draagwijdte van de bepalingen van de
voormelde eerste richtlijn en van de voormelde verordening;
16. De inschrijvende overheid moet bij zijn onderzoek van het woordteken, met het oog
op de inschrijving ervan als merk, inzonderheid met de volgende zaken rekening houden:
(i) het algemeen belang dat aan de basis ligt van elke absolute weigeringsgrond (H.v.J.,
18 juni 2002, zaak C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV tegen Remington
Consumer Products Ltd, nrs. 35 en 77; 6 mei 2003, zaak C-104/01, Libertel Groep BV
tegen Benelux-Merkenbureau, nr. 51; 19 april 2007, zaak C-273/05, BHIM tegen Celltech
R&D Ltd, nr. 74);
(ii) het feit dat elke grond tot weigering van inschrijving losstaat van de andere en een
afzonderlijk onderzoek vereist (H.v.J., 16 september 2004, zaak C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH tegen BHIM, nr. 25);
(iii) het feit dat zij globaal moet beoordelen in hoeverre het merk geschikt is om de
waren (of diensten) waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren (of diensten) van die van andere ondernemingen te onderscheiden (H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer
& Co. GmbH tegen Klijsen Handel BV, nr. 22);
(iv) alle concrete feitelijke omstandigheden ten opzichte van de waren (H.v.J., 12
februari 2004, zaak C-363/99, Koninklijke KNP Nederland NV tegen Benelux-Merkenbureau, nrs. 29 tot 35; 15 februari 2007, zaak C-239/05, BHIM tegen Celltech R&D Ltd, nr.
31);
(v) het feit dat de inschrijving van een woordteken moet worden geweigerd indien het,
op zijn minst in een van zijn potentiële betekenissen, een kenmerk van de betrokken
waren (of diensten) aanduidt (H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-191/01, BHIM tegen Wm.
Wrigley Jr Company, nr. 32; 12 februari 2004, zaak C-265/00, Campina Melkunie BV
tegen Benelux-Merkenbureau, nr. 38);
(vi) de onmiddellijke en concrete perceptie door het relevante publiek, wanneer het
geconfronteerd wordt met het teken in zijn geheel, en met name het concrete en rechtstreekse verband tussen de waren en het woordteken dat het relevante publiek meteen en
zonder verder nadenken zal leggen (H.v.J., 12 februari 2004, zaak C-363/99, Koninklijke
KPN Nederland NV tegen Benelux-Merkenbureau, nr. 34; 6 mei 2003, zaak C-104/01,
Libertel Groep BV tegen Benelux-Merkenbureau, nr. 46; 16 september 2004, zaak
C-329/02, Satellitenfernsehen GmbH tegen BHIM, nr. 24);
17. Het onderscheidend vermogen van het teken 'Aquaclean', dat wil zeggen de mate
waarin het teken geschikt is om een onderscheid te maken al naargelang de waren afkomstig zijn van de onderneming (van de verweerster) dan wel van concurrerende ondernemingen, moet beoordeeld worden in het licht van de globale indruk die dat teken, voor die
waren, op het relevante publiek maakt (zie ook nr. 27);
18. Aangezien het teken 'Aquaclean' geen teken is dat vereist is om er de betrokken
waren of de kenmerken ervan mee aan te duiden in de Benelux-talen, maar een teken dat
uit twee vreemde woorden bestaat (uit het Latijn en uit het Engels), kan het op zich bij het
relevante publiek de perceptie van een teken wekken dat als onderscheidend teken wordt
gebruikt;
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19. Het feit dat het teken een samenvoeging is van twee woorden die, elk in hun gebruikelijke betekenis, in vergelijking met de betrokken waren alledaags zijn en dat het teken,
in zijn geheel beschouwd, dus niet het resultaat is van een uitgesproken fantasie, sluit op
zich niet uit dat het teken geschikt is om de waren te identificeren als zijnde afkomstig
van een onderneming;
20. Het teken zou bijgevolg de functie van een merk kunnen vervullen, onder voorbehoud van het onderzoek van het beschrijvend karakter ervan;
21. De officiële of de gangbare taal van het relevante publiek, met name de normaal
geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, is noch het
Latijn noch het Engels. Indien echter redelijkerwijs ervan uitgegaan wordt dat het voormelde publiek de bestanddelen van het teken begrijpt als 'eau' / 'water' en 'propre' /
'zuiver', en dat teken zou vertalen als 'eaupropre' / 'waterzuiver', wettigt niets de vaststelling dat het relevante publiek het teken, dat het als 'eaupropre' / 'waterzuiver' zou vertalen,
zal opvatten als de aanduiding van de hoedanigheid of de bestemming van de betrokken
waren, namelijk mengsels, in de vorm van vloeistoffen of droge poeders, die bestemd zijn
voor de biologische afbraak van organisch afval;
22. In de ogen van het relevante publiek bestaat er immers een merkbaar verschil tussen
de formulering ('aquaclean' 'eaupropre' 'waterzuiver') en de terminologie ('aqua' 'clean'
'eau' 'propre' 'water' 'zuiver') ten opzichte van de betrokken waren, wat aan het teken een
onderscheidend vermogen kan geven;
23. Het verschil tussen de formulering en de terminologie is met name het gevolg van
de ongewone structuur van het teken, dat een Latijns en een Engels woord aaneenvoegt,
de syntactische en semantische volgorde van de bestanddelen dooreen haalt (het teken en
de letterlijke vertaling ervan naar het Nederlands plaatsen het adjectief na het substantief)
en de bestanddelen zonder spatie naast elkaar plaatst;
24. Het relevante publiek zal het teken niet opvatten als de gebruikelijke manier van
beschrijving van de betrokken waren. Het kan de waren van de deposant dus onderscheiden van die van de andere ondernemingen;
25. In tegenstelling tot wat (de eiseres( beweert, dient er niet verwezen te worden naar
de vertaling 'clean water' die de deposant op het bewijs van inschrijving had ingevuld,
aangezien die vertaling slechts een verplichte vermelding is die de deposant, volgens het
administratief formulier, moet invullen en dus niets te maken heeft met de perceptie van
het teken door het relevante publiek, zoals dat hierboven werd omschreven. Dat geldt ook
voor de beschrijving die de deposant ervan gegeven heeft op zijn website, die, volgens de
inschrijvende overheid, bevestigt dat het product 'Aquaclean' op basis van water is
gemaakt en dat het ertoe strekt en de eigenschap bezit dat zij water zuivert op basis van
bacteriën. Een teken kan ook verwijzend zijn zonder beschrijvend te zijn;
26. Het feit dat, volgens de inschrijvende overheid, een zoektocht op het internet met de
zoekmachine 'Google' tot de slotsom zou leiden dat het woord 'aquaclean' 'door verschillende ondernemingen gebruikt wordt om er schoonmaakproducten op basis van water mee
aan te duiden die voor waterzuivering dienen', doet geen afbreuk aan de vaststelling dat, te
dezen, de concrete perceptie die het relevante publiek heeft van de betrokken waren, met
name mengsels, in de vorm van vloeistoffen of droge poeders, die bestemd zijn voor de
biologische afbraak van organisch afval, niet de conclusie wettigt dat het teken 'Aquaclean' een of meerdere kenmerken van die waren aanduidt. De inschrijvende overheid gaat
immers uit van een onjuiste veronderstelling, namelijk dat het teken, in de ogen van het
relevante publiek, de hoedanigheid of de bestemming van de waren beschrijft;
27. Het algemeen belang dat aan de basis ligt van de absolute grond tot weigering van
een teken dat elk onderscheidend vermogen mist en dat vereist dat aan de consument of
de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar moet worden gewaar-
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borgd, in dier voege dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden
van waren van andere herkomst, is te dezen bijgevolg geëerbiedigd;
28. De inschrijving van een teken als merk is daarenboven niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding
van de houder van het merk;
29. Het merk moet het relevante publiek alleen in staat kunnen stellen de oorsprong van
de waren te herkennen en ze te onderscheiden van die van andere ondernemingen, wat te
dezen het geval is;
30. Het teken informeert de consument noch rechtstreeks noch meteen over de hoedanigheid of de bestemming van de betrokken waren. De mogelijke verwijzing naar 'zuiver
water' (of, in het Frans, naar 'eau propre') is op zich geen aanduiding van de kenmerken in
de zin van de toepasselijke wetsbepalingen;
31. Uit het voorgaande volgt dat het teken 'Aquaclean' onderscheidend vermogen heeft
en niet beschrijvend is;
32. Op de terechtzitting van 25 januari 2008 hebben de raadslieden van de partijen een
rechtsplegingsvergoeding gevorderd van 1.200 euro, dat is het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor vorderingen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare
zaken, en dat overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit tot vaststelling van het
tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13
van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten
verbonden aan de bijstand van de advocaat;
33. Wat de eiseres betreft, is die vordering gegrond".
Grieven
(...)
Derde onderdeel
1. Bij de beoordeling van de absolute gronden tot weigering van inschrijving van een
merk, die bepaald zijn in artikel 6bis, lid 1, b) (geen onderscheidend vermogen ) en c)
(beschrijvend merk, dat wil zeggen een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de
betrokken waren), steunt het arrest op verschillende criteria die juridisch gezien onjuist
zijn waardoor het niet naar recht verantwoord is.
2. Zo maakt het arrest, dat rekening houdt met "de onmiddellijke en concrete perceptie
door het relevante publiek, wanneer het geconfronteerd wordt met het teken in zijn
geheel, en met name (het) verband tussen de waren en het woordteken dat het relevante
publiek meteen en zonder verder nadenken zal leggen", hiervan ten onrechte een toepasselijk criterium en een noodzakelijke voorwaarde om daaruit te kunnen afleiden dat een van
de voormelde absolute weigeringsgronden is vervuld.
Het arrest, dat dit onjuiste criterium op deze zaak toepast, beslist dat "het (litigieuze)
teken de consument noch rechtstreeks noch meteen informeert over de hoedanigheid of de
bestemming van de betrokken waren".
Het arrest leidt daaruit af dat "het teken 'Aquaclean' onderscheidend vermogen heeft en
niet beschrijvend is".
3. Om te kunnen aannemen dat het teken onderscheidend vermogen mist in de zin van
de voormelde wetsbepalingen, vereist het arrest eveneens ten onrechte dat het betrokken
teken geen "teken is dat vereist is ter aanduiding van de betrokken waren of de kenmerken
ervan" alsook dat "het relevante publiek het teken niet zal opvatten als de gebruikelijke
manier van beschrijving van de betrokken waren", waaruit het arrest afleidt dat het litigi-

2562

HOF VAN CASSATIE

Nr. 619

euze teken dus de mogelijkheid biedt om de waren van de deposant te onderscheiden van
de waren van de andere ondernemingen.
4. In tegenstelling tot de aldus door het arrest gestelde eisen, vereist de weigering van
inschrijving wegens het gebrek aan "onderscheidend" vermogen of wegens het "beschrijvend" karakter van het betrokken teken, dat leidt tot een gebrek aan onderscheidend
vermogen, in de zin van artikel 6bis, b) en c), van de eenvormige Beneluxwet (zoals
gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001), van artikel 2.11.1, b) en c), van het
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en artikel 3, lid 1, b) en c), van de
richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, zoals
die richtlijn is uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, niet
dat het betrokken teken ten gevolge van de "onmiddellijke", "rechtstreekse" en "concrete"
perceptie door het relevante publiek, "zonder verder nadenken" "wordt erkend" als de
"gebruikelijke" manier om de betrokken waren of een of meerdere kenmerken ervan te
beschrijven of aan te duiden.
5. Volgens die bepalingen, zoals zij, wat de voormelde bepalingen van de richtlijn
89/104/EEG betreft, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn
uitgelegd, is het voldoende dat het betrokken teken "kan dienen" - de wettelijke bepalingen hebben betrekking op de tekens "die kunnen dienen" - om de waren of een van de
kenmerken ervan aan te duiden. Het betrokken teken hoeft geenszins "de enige mogelijke
manier" van aanduiding van de waren of van een van de kenmerken ervan te zijn of
daartoe "vereist" te zijn. Evenmin hoeft het teken "de gebruikelijke manier" van beschrijving van de betrokken waren te zijn. De weigeringsgrond die afgeleid is uit het "gebruikelijk" karakter van het betrokken teken in het normale taalgebruik is overigens vastgelegd
in een bijzondere wetsbepaling, te weten artikel 6bis, lid 1, d), van de eenvormige Beneluxwet (artikel 2.11.1, d), van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.
Om te beoordelen of een merk onder de weigeringsgrond valt die bedoeld wordt in de
voormelde artikelen 6bis, c), van de eenvormige Beneluxwet, 2.11.1, c), van het Verdrag
en 3, lid 1, c), van de richtlijn 89/104/EEG, maakt het immers niet uit of er al dan niet
synoniemen bestaan om dezelfde kenmerken van de betrokken waren te kunnen
aanduiden.
6. Het arrest, dat gegrond is op de voormelde, onjuiste rechtsbeginselen of rechtscriteria
die het toepast, miskent de voormelde precieze regels (nrs. 4 en 5), zoals zij met name
voortvloeien uit de interpretatieve rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
7. Aangezien het arrest de door de eiseres in conclusie aangevoerde regels miskent,
schendt het alle sub nr. 4 vermelde wettelijke bepalingen, alsook de artikelen 8 van de
eenvormige Beneluxwet (gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001) en 2.13 van
het Verdrag, die de eerstgenoemde bepalingen toepasselijk maakt op internationale
depots, en de artikelen 6ter van de eenvormige Beneluxwet (gewijzigd door het Protocol
van 11 december 2001) en 2.12 van het Verdrag, die het appelgerecht verplichten om, op
een beroep tegen een weigering tot inschrijving, de voormelde regels toe te passen.
8. Aangezien het arrest zijn nationale wet, te dezen de eenvormige Beneluxwet, niet
uitlegt overeenkomstig de richtlijn 89/104/EEG, schendt het daarenboven de voormelde
bepalingen van het Verdrag, die de nationale rechter verplichten zijn nationale recht
zoveel mogelijk toe te passen conform de bepalingen van een Europese richtlijn, in overeenstemming met de uitlegging die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen eraan gegeven heeft.
(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Derde onderdeel
Krachtens artikel 6bis, lid 1, b) en c), van de eenvormige Beneluxwet op de
merken, zoals het te dezen van toepassing is, weigert het Benelux-Bureau een
merk in te schrijven indien, naar zijn oordeel, het merk elk onderscheidend
vermogen mist of uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere
kenmerken van de waren.
Die bepaling moet worden uitgelegd en toegepast overeenkomstig artikel 3, lid
1, b) en c), van de eerste richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lidstaten.
Elk van de in die bepaling vermelde weigeringsgronden staat los van de andere
en vereist een afzonderlijk onderzoek, maar er bestaat een duidelijke overlapping
van de respectieve werkingssferen ervan.
Een woordteken dat de kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin
van artikel 3, lid 1, c), van de richtlijn, mist met name hierdoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen ten opzichte van diezelfde waren of diensten
in de zin van artikel 3, lid 1, b) (arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 februari 2004, Campina Melkunie BV tegen
Benelux-Merkenbureau, C-265/00, punt 18, en Koninklijke KPN Nederland NV
tegen Benelux-Merkenbureau, C-363/99, punten 67 en 85).
Enerzijds heeft het Hof van Justitie, in zijn voormelde arresten van 12 februari
2004, Campina Melkunie BV (punt 38) en Koninklijke KPN Nederland NV
(punt 97), beslist dat het, om de inschrijving van een merk te weigeren wegens
zijn beschrijvend karakter, niet noodzakelijk is dat de in artikel 3, lid 1, c, van de
richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het
moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de
beschrijving van waren of diensten zoals die waarvoor de aanvraag wordt ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de
formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk
moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in
minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken
waren of diensten aanduidt (zie, in die zin, ook het arrest van het Hof van Justitie
van 23 oktober 2003, BHIM tegen Wrigley, C-191/01 P, punt 32, met betrekking
tot de toepassing van artikel 7, §1, c), van de verordening (EG) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk).
Het Hof van Justitie preciseert dat de bevoegde overheid, krachtens artikel 3,
lid 1, c), van de richtlijn, moet beoordelen of een merk waarvan de inschrijving
is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen, thans kenmerken van
de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is, en dat het irrelevant is dat er andere tekens of benamingen
bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde
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kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te
duiden, daar artikel 3, lid 1, c), niet vereist dat de daarin bedoelde tekens of
benamingen de enige mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn
(voormeld arrest Koninklijke KPN Nederland, punten 56 en 57).
Anderzijds beslist het Hof van Justitie in zijn voormeld arrest van 12 februari
2004, Koninklijke KPN Nederland NV (punt 100), dat "een merk bestaande uit
een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de
waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c), van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten
ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van
de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn
bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat
van zijn bestanddelen" (zie, in die zin, ook het voormelde arrest van het Hof van
Justitie van 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, punt 41).
Het bestreden arrest beslist dat het teken "Aquaclean" niet beschrijvend is en
onderscheidend vermogen heeft, op grond dat het "geen teken is dat vereist is om
er de betrokken waren of de kenmerken ervan mee aan te duiden in de Beneluxtalen", dat "niets de vaststelling wettigt dat het relevante publiek het teken, dat
het als 'eaupropre' / 'waterzuiver' zou vertalen, zal opvatten als de aanduiding van
de hoedanigheid of de bestemming van de betrokken waren, namelijk mengsels,
in de vorm van vloeistoffen of droge poeders, die bestemd zijn voor de biologische afbraak van organisch afval, (dat) er in de ogen van het relevante publiek
immers een merkbaar verschil is tussen de formulering ('aquaclean' 'eaupropre'
'waterzuiver') en de terminologie ('aqua' 'clean' 'eau' 'propre' 'water' 'zuiver') ten
opzichte van de betrokken waren", dat dit verschil "met name het gevolg is van
de ongewone structuur van het teken, dat een Latijns en een Engels woord
aaneenvoegt, de syntactische en semantische volgorde van de bestanddelen
dooreen haalt (het teken en de letterlijke vertaling ervan naar het Nederlands
plaatsen het adjectief na het substantief) en de bestanddelen zonder spatie naast
elkaar plaatst", dat "het relevante publiek het teken niet zal opvatten als de
gebruikelijke manier van beschrijving van de betrokken waren", dat "een teken
ook verwijzend kan zijn zonder beschrijvend te zijn" en dat "het teken de consument noch rechtstreeks noch meteen informeert over de hoedanigheid of de
bestemming van de betrokken waren".
Uit die vaststellingen blijkt dat het hof van beroep, dat uit het ongebruikelijk
karakter van de structuur van het teken "Aquaclean" een merkbaar verschil
tussen dat teken en de som van de bestanddelen ervan afleidt, niet heeft vastgesteld dat het woord, door dat karakter, een totaalindruk wekte die voldoende
afweek van de indruk die wordt gewekt door de gewone samenvoeging van
hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen ervan, zodat het meer is dan de
som van de bestanddelen en dat het hof, aangezien het slechts verwijst naar het
ongebruikelijk gebruik dat van het teken wordt of zal worden gemaakt, niet alle
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mogelijke betekenissen heeft onderzocht.
Het arrest verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing om de eiseres
te bevelen de inschrijving van het merk "Aquaclean" uit te voeren.
Het onderdeel is gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel,
die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengestelde hof van beroep
te Brussel.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Foriers.

Nr. 620
1° KAMER - 21 oktober 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - SYNDICUS - BEHEERSOVEREENKOMST - MEDE-EIGENAAR DERDE BIJ DE BEHEERSOVEREENKOMST - HUURDERVING - RECHTSVORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING VAN DE MEDE-EIGENAAR TEGEN DE VERENIGING EN DE SYNDICUS TOEPASSELIJK RECHT
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - SYNDICUS - BEHEERSOVEREENKOMST
- MEDE-EIGENAAR - DERDE BIJ DE BEHEERSOVEREENKOMST - HUURDERVING - RECHTSVORDERING
TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE MEDE-EIGENAAR TEGEN DE VERENIGING EN DE SYNDICUS TOEPASSELIJK RECHT
1º en 2° De regels voor aquiliaanse aansprakelijkheid t.a.v. partijen die onderling door een
overeenkomst verbonden zijn, voor een fout van een van hen tijdens of n.a.v. de uitvoering van die overeenkomst, houden geen verband met het geval waarin een syndicus
een fout begaat bij de uitvoering van een beheersovereenkomst1.
(LAPPLAND nv T. TREVI SERVICES - GROUPE IMMOBILIER DE SERVICES, afgekort TREVI SERVICES – G.I.S. nv)

ARREST (vertaling)

1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2010, nr.620. Het O.M. besloot dat het onderdeel feitelijke grondslag miste, op grond dat het uitging van een onjuiste lezing van de motivering van de bestreden
beslissing.
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(AR C.08.0558.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 mei 2008 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt dat de eiseres geen overeenkomst met de verweerster heeft gesloten en dat zij een derde was ten opzichte
van de beheersovereenkomst die gesloten was tussen de mede-eigenaars van de
residentie "Val de Soignes" en de verweerster.
Het bestreden vonnis verwerpt de vordering tot schadevergoeding die de
eiseres heeft ingesteld op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, op
grond dat "de syndicus op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
voor een fout die hij heeft begaan bij het uitvoeren van zijn opdracht, alleen
aansprakelijk kan worden gesteld als die fout onderscheiden is van de fouten
begaan naar aanleiding van een slechte uitvoering van die opdracht en uitsluitend
bestaat uit een verzuim 'van de algemene plicht tot voorzichtigheid of met het
niet-nakomen van de door een rechtsnorm opgelegde verplichting om iets op een
welbepaalde wijze te doen of te laten, en dat die fout een andere schade heeft
veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering' van zijn opdracht".
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing zodoende op de regels die het
mogelijk maken om een aquiliaanse aansprakelijkheid in aanmerking te nemen
ten aanzien van partijen die onderling door een overeenkomst verbonden zijn,
voor een fout die een van hen begaan heeft tijdens of naar aanleiding van de
uitvoering van die overeenkomst.
Aangezien die regels geen uitstaans hebben met de hypothese waarin een
tijdens de uitvoering van een overeenkomst begane fout schade kan berokkenen
aan een derde bij die overeenkomst, verantwoordt het vonnis zijn beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel,
die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door de
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eiseres tegen de verweerster ingestelde rechtsvordering en over de kosten betreffende die rechtsvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Foriers.

Nr. 621
1° KAMER - 21 oktober 2010

MERKEN — BENELUX-MERK - BENELUX-VERDRAG INZAKE DE WARENMERKEN - DEPOT INSCHRIJVING - BENELUX-MERKENBUREAU - WEIGERING - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - BEVEL
TOT INSCHRIJVING - VOORWAARDE
Het hof van beroep te Brussel dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
beveelt om een merk in te schrijven, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer uit
de overwegingen van de beslissing blijkt dat het hof van beroep alle betekenissen van
het teken in overweging heeft genomen, zonder de betekenissen uit te sluiten die slechts
theoretisch mogelijk zouden zijn, en dat, naar zijn oordeel, het samengestelde teken een
indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de gewone
samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen ervan, zodat de som
van de bestanddelen overheerst1.
(BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM T. P.F. DERMO COSMETIQUE, vennootschap
naar Frans recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0294.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. DE FEITEN VAN DE ZAAK EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Uit het bestreden arrest blijkt dat het Benelux-merkenbureau, dat door de
eiseres is opgevolgd, op 16 juni 2006 definitief heeft beslist niet te willen ingaan
op de aanvraag van de verweerster tot inschrijving van het woordteken
"Derm'intim" voor waren van klasse 3 (zepen, cosmetische middelen) en van
klasse 5 (dermo-cosmetische middelen voor hygiënische doeleinden) wegens het
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.621.
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beschrijvend karakter en het gebrek aan onderscheidend vermogen ervan.
Het bestreden arrest verklaart het beroep van de verweerster tegen die
beslissing gegrond en beveelt de eiseres om de gevraagde inschrijving uit te
voeren.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 6bis, §1, b), c), d), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de
merken, gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, ondertekend te
Brussel op 19 maart 1962 en goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969, zoals die artikelen
zijn gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001, waarvan artikel 1, F, G, H en I, is
goedgekeurd bij de wet van 24 december 2002;
- de artikelen 2.11.1, b), c), d), 2.12 en 2.13 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, goedgekeurd bij de wet van 22 maart 2006 en in werking getreden op 1 september 2006;
- artikel 3, lid 1, b) en c), van de eerste richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten en van de
richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008, dat de
eerste richtlijn heeft opgeheven;
- de artikelen 10 (voorheen artikel 5) en 249, derde lid, (voorheen artikel 189, derde lid)
van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschappen,
goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht
van 7 februari 1992, waarvan de geconsolideerde versie is goedgekeurd bij de wet van 26
november 1992, zoals die versie is vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam van 2
oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, en gewijzigd door het
Verdrag van Nice van 26 februari 2001, dat is goedgekeurd bij de wet van 7 juni 2002.
Aangevochten beslissingen
1. Het arrest verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond.
Het beveelt de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en haar Bureau om
het internationaal depot van het woord "Derm'intim", dat de (verweerster) op 10 december
2004 onder het nummer 842 163 heeft ingediend voor de waren van klassen 3 en 5, te
weten "zepen, cosmetische middelen" (klasse 3) en "dermo-cosmetische producten voor
hygiënische doeleinden" (klasse 5), in het Benelux-merkenregister in te schrijven.
Het veroordeelt de eiseres in de kosten.
2. De beslissing berust op de volgende redenen:
"Het wettelijk kader
9. Artikel 2.11, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom bepaalt
onder b) dat (de eiseres) weigert een merk in te schrijven indien, naar haar oordeel, het
merk elk onderscheidend vermogen mist en onder c) dat zij weigert een merk in te
schrijven indien, naar haar oordeel, het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen
die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren
of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
Beoordeling door het hof (van beroep)
10. Allereerst moet in herinnering worden gebracht dat, zelfs indien de toepassingsge-
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bieden van de respectievelijke absolute gronden tot weigering van inschrijving van een
merk (en, meer bepaald, van de hierboven, in artikel 2.11, b) en c), vermelde absolute
gronden van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom) elkaar gedeeltelijk
overlappen, het niettemin een feit blijft dat elke weigeringsgrond losstaat van de andere en
apart onderzocht moet worden.
11. Vervolgens moeten die absolute weigeringsgronden uitgelegd worden in het licht
van het algemeen belang dat aan de basis ligt van elk van die gronden. Het algemeen
belang waarmee rekening gehouden wordt bij het onderzoek van elk van die weigeringsgronden kan of moet zelfs verschillende overwegingen weerspiegelen, al naargelang de
weigeringsgrond die in aanmerking genomen wordt.
12. Het algemeen belang dat aan de basis ligt van artikel 2.11, b), van het BeneluxVerdrag inzake de intellectuele eigendom, dat verbiedt om een merk in te schrijven dat
elk onderscheidend vermogen mist, valt duidelijk samen met de essentiële functie van het
merk, die erin bestaat dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van
oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, zodat hij deze waar of
dienst zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere
herkomst.
13. Onder voorbehoud van het onderzoek van het beschrijvend vermogen in de zin van
artikel 2.11, c), van dat verdrag, heeft het woordteken 'Derm'intim' een zeker onderscheidend vermogen voor de betrokken waren van de klassen 3 en 5, aangezien niets de vaststelling wettigt dat dit woordteken de consument of de eindgebruiker niet kan informeren
over de oorsprong van die waren. Het waarborgt de oorsprong van de betrokken waren
wat betreft hun herkomst uit de onderneming van de (verweerster).
14. Het onderscheidend vermogen moet immers in concreto beoordeeld worden ten
aanzien van, enerzijds, de waren of diensten waarvoor de inschrijving aangevraagd wordt
en, anderzijds, ten aanzien van de perceptie van het relevante publiek.
15. Aangezien het cosmetische middelen betreft, is het relevante publiek, in dit geval,
de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
16. Aangezien het een aanvraag tot inschrijving voor de Benelux betreft, drukt die
gemiddelde consument zich uit in een of meerdere talen die in de drie betrokken landen
gesproken worden, namelijk het Frans, het Nederlands en het Luxemburgs.
17. Zo vat het relevante publiek, in het domein waarvoor de inschrijving van het merk
gevraagd wordt, het woordteken 'Derm'intim' niet op als een woord dat in zijn geheel en
op een algemene wijze naar cosmetische middelen verwijst.
18. In de perceptie van het relevante publiek betreft het hier een ongewone combinatie
van twee bestanddelen, zelfs als elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd, gangbare en
gewone woorden met een welbepaalde inhoud oproept.
19. Aangezien het een samengesteld merk is, kan de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dat merk immers niet beperkt worden tot een onderzoek van elk van
de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar moet dat onderzoek in elk geval gebaseerd
zijn op de door dat merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk en niet op het
vermoeden dat bestanddelen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen
missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben.
20. De enige omstandigheid dat elk van die afzonderlijk beschouwde onderdelen onderscheidend vermogen missen, betekent nog niet dat de combinatie ervan dat vermogen niet
kan hebben.
21. De ongebruikelijke nevenschikking van de twee termen vormt een teken dat in de
ogen van het relevante publiek niet wijst op cosmetische middelen of op een van de
kenmerken ervan.
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Het schrappen van de 'e' levert bovendien een andere klank op dan die welke verkregen
zou zijn indien het merk 'derme' en 'intime' zou hebben aaneengevoegd. 'Derm'intim' is
een neologisme, dat wil zeggen 'een nieuwgevormd woord'.
22. Het woordteken 'Derm'intim' vertoont geen enkele rechtstreeks en concreet verband
met de waren waarvoor de inschrijving gevraagd wordt.
23. Zonder uitspraak te doen over de weerslag van zijn vermeend beschrijvende
karakter, moet erop gewezen worden dat het woordteken in staat is om een onderscheid
tussen de waren te maken naargelang van de herkomst ervan, zodat de weigering tot
inschrijving wegens gebrek aan onderscheidend vermogen niet gegrond is.
24. Het algemeen belang dat aan de basis ligt van artikel 2.11, c), van het BeneluxVerdrag inzake de intellectuele eigendom, dat verbiedt om een zogeheten beschrijvend
merk in te schrijven, vereist dat eenieder vrij moet kunnen beschikken over de tekens of
benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging
van de waren of andere kenmerken van die waren.
25. Er dient gepreciseerd te worden dat, om een merk bestaande uit een door een
combinatie van woordbestanddelen gevormd woord als beschrijvend te kunnen
aanmerken, het niet voldoende is dat elk van die bestanddelen als beschrijvend kan
worden aangemerkt. Een dergelijk kenmerk moet ook voor het woord zelf worden vastgesteld.
26. In de regel blijft de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een
beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken.
27. Een dergelijke combinatie kan evenwel niet beschrijvend zijn, op voorwaarde dat
zij een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die het louter samenvoegen van die bestanddelen wekt.
28. Wanneer een merk samengesteld is uit woorden, kan dus wel gedeeltelijk worden
onderzocht of elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd, al dan niet beschrijvend is, maar
die bestanddelen moeten hoe dan ook als één geheel worden onderzocht om te bepalen of
het een beschrijvend merk betreft.
29. Het Benelux-Merkenbureau moet dus, bij het onderzoek van het beschrijvend
karakter van een merk, dat merk als één geheel in aanmerking nemen.
30. Zoals hierboven reeds is vastgesteld, is het woordteken 'Derm'intim' samengesteld
uit twee woorden die door het relevante publiek begrepen worden en dat relevante publiek
gebruikt die woorden niet om er cosmetische middelen mee aan te duiden.
31. Het teken, in zijn geheel beschouwd, beschrijft de kenmerken van de betrokken
waren niet. Het heeft geen eigen betekenis die een rechtstreeks en onmiddellijk verband
met de betrokken waren vertoont. Het roept niet onmiddellijk en concreet de betrokken
waren of een van hun kenmerken op.
32. Het betreft een neologisme dat voortspruit uit een fantasievolle en ongebruikelijke
combinatie van semantische aard, en dat ontstaat door de plaatsing van een weglatingsteken tussen 'derm' en 'intim'.
33. Ten slotte is niet aangetoond dat het merk uitsluitend is samengesteld uit tekens of
benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk
zijn geworden.
Daarenboven kan niet redelijkerwijs worden aangenomen dat het teken 'Derm'intim' in
de toekomst een gebruikelijk teken zal worden om de waren aan te duiden waarvoor
bescherming gevraagd wordt.
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34. Aangezien het woordteken 'Derm'intim' noch beschrijvend is noch onderscheidend
vermogen mist, heeft het Benelux-Merkenbureau de inschrijving ervan als merk onterecht
geweigerd op basis van artikel 2.11, b) en c), van het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom".
Grieven
Eerste onderdeel
1. In haar conclusie in hoger beroep had de eiseres allereerst melding gemaakt van de
"regels en beginselen die van toepassing zijn" op de controle van de met het oog op hun
inschrijving ingediende tekens. De eiseres, die hiervoor steunde op rechtspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, had in de eerste plaats het volgende
betoogd:
"Die controle, die (de eiseres) vóór (en niet na) de inschrijving moet verrichten ten
gevolge van het depot, kan niet marginaal of minimaal zijn; die controle moet streng,
diepgaand en volledig zijn, om te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven; om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet erover worden gewaakt
dat er geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter
zou kunnen worden aangevochten".
2. In zijn 'beoordeling' van de desbetreffende beginselen en de toepassing ervan op het
hem voorgelegde concrete geval, heeft het hof van beroep niets gezegd over dit beginsel
dat de eiseres in de eerste plaats had aangevoerd. Het arrest, dat niet op dat middel
antwoordt, is niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 van de
Grondwet, dat de rechter verplicht om te antwoorden op de door de partijen regelmatig
aangevoerde middelen.
Aangezien het arrest op zijn minst niet verduidelijkt of het zich aansluit bij het beginsel
van een aan de inschrijving voorafgaande "strikte, diepgaande en volledige" controle, is
het, wegens de onzekerheid die het aldus gewekt heeft, eveneens onvoldoende gemotiveerd en schendt het aldus artikel 149 van de Grondwet, dat van de rechter een duidelijke
motivering eist die het wettigheidstoezicht mogelijk maakt.
3. Aangezien het arrest, dat niet verwijst naar het voormelde beginsel, dus beslist dat er
geen rekening hoeft te worden gehouden met de regel van een "strenge, diepgaande en
volledige controle", maar dat de inschrijvende overheid en de rechter, op het beroep tegen
een beslissing tot weigering van inschrijving, genoegen kunnen nemen met een minimale
of marginale controle, is het niet naar recht verantwoord.
4. Het onderzoek van de absolute weigeringsgronden dat de inschrijvende overheid
moet verrichten overeenkomstig de artikelen 6bis, §1, meer bepaald onder b) en c), en 8
van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd bij het Protocol van 11
december 2001, en de artikelen 2.11.1, b) en c), en 2.13 van het Benelux-Verdrag inzake
de intellectuele eigendom, moet immers, zoals in de conclusie terecht werd betoogd op
grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
"streng, diepgaand en volledig" zijn, om te voorkomen dat merken ten onrechte ingeschreven worden.
Dezelfde verplichting geldt voor de rechter die, luidens artikel 6ter van de eenvormige
Beneluxwet op de merken (zoals gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001) en
artikel 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, uitspraak moet
doen over een beroep tegen de weigering van inschrijving.
5. Die regel is de enige regel die conform is met artikel 3, lid 1, b) en c), van de eerste
richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
Lidstaten, volgens de uitlegging die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen eraan geeft.
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Krachtens de artikelen 10 (voorheen 5) en 249, derde lid (voorheen 189, derde lid) van
het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, moeten
de nationale gerechten hun nationale wetgeving (in dit geval, de Benelux-wetgeving)
uitleggen overeenkomstig die richtlijn, volgens de uitlegging die het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen eraan heeft gegeven.
6. Aangezien het arrest beslist dat het geen "streng, diepgaand en volledig" onderzoek
hoeft te verrichten, schendt het de artikelen 6bis, lid 1, b) en c), 6ter en 8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd bij het Protocol van 11 december 2001,
2.11.1, b) en c), 2.12 en 2.13 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), 3, lid 1, b) en c), van de eerste richtlijn 89/104/EEG
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
Lidstaten en van de richtlijn 2008/95 en de artikelen 10 (voorheen 5) en 249, derde lid,
(voorheen 189, derde lid) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.
Tweede onderdeel
1. Bij de beoordeling van de absolute gronden tot weigering van inschrijving van een
merk, die bepaald zijn in artikel 6bis, §1, b) (geen onderscheidend vermogen ) en c)
(beschrijvend merk, dat wil zeggen een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de
betrokken waren), steunt het arrest op verschillende criteria die juridisch gezien onjuist
zijn en is het als zodanig niet naar recht verantwoord.
2. Zo legt het arrest herhaaldelijk de nadruk op het gebrek aan een "rechtstreeks,
onmiddellijk en concreet" verband tussen het litigieuze teken en de betrokken waren of
een van de kenmerken ervan.
3. Aangezien het arrest een dergelijk verband nodig acht om te kunnen besluiten dat er
geen onderscheidend of beschrijvend vermogen bestaat in de zin van de artikelen 6bis, §1,
b) en c), van de eenvormige Beneluxwet op de merken en 2.11.1, b) en c), van het
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, en om aldus de inschrijving te kunnen
weigeren, voegt het aan die bepalingen een voorwaarde toe die zij niet bevatten en
schendt het aldus de voormelde artikelen, alsook artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet en 2.12 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, die het hof van
beroep te Brussel, dat kennisneemt van een beroep tegen een beslissing tot weigering van
inschrijving, verplichten om die wettelijke bepalingen toe te passen (schending van de
artikelen 6bis, §1, b) en c), van de eenvormige Beneluxwet en 2.11.1, b) en c), van het
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, en van de artikelen 8, §1, van de
eenvormige Beneluxwet en 2.13.1 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom,, dat de artikelen 6bis, §1 en 2, van de eenvormige wet en 2.11.1 et 2 van het
Verdrag toepasselijk maakt op internationale depots).
4. In de conclusie die de eiseres voor het hof van beroep heeft neergelegd, bekritiseert
zij een dergelijk criterium, in die zin dat het "uitgaat van een beperkende opvatting die
indruist tegen de tekst van de richtlijn nr. 89/104 van de Raad, zoals het Hof van Justitie
die heeft uitgelegd".
Het arrest, dat zijn beslissing niettemin op dat criterium grondt zonder te antwoorden
op die in de conclusie geuite kritiek, is niet regelmatig met redenen omkleed en schendt
derhalve artikel 149 van de Grondwet, dat de rechter verplicht om te antwoorden op de
door de partijen regelmatig aangevoerde middelen.
5. In diezelfde conclusie herinnerde de eiseres eraan dat het Bureau, krachtens artikel
6bis, §1, van de eenvormige wet (artikel 2.11.1 van het Verdrag), weigert om een merk in
te schrijven indien, naar zijn oordeel: "b) het merk elk onderscheidend vermogen mist; c)
het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot

Nr. 621

HOF VAN CASSATIE

2573

aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van
herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren".
Zij benadrukte het feit dat die bepalingen overeenstemmen met artikel 3, lid 1, b) en c),
van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lidstaten en dat de rechter, wanneer hij de regels van de nationale wetgeving toepast, dat recht moet uitleggen overeenkomstig de richtlijn, volgens de uitlegging
die eraan is gegeven door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
6. Volgens die rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals ze in de conclusie is aangevoerd, is de weigeringsgrond, bepaald in artikel 6bis, §1, c), van de eenvormige Beneluxwet op de merken (2.11.1, c), van het Verdrag en in artikel 3, §1, c), van de richtlijn nr.
89/104 van toepassing wanneer het teken of de benaming "kan" dienen tot aanduiding van
de kenmerken van de waren, zonder dat dit de "enige mogelijke" manier van aanduiding
van die kenmerken hoeft te zijn; het is voldoende dat minstens "een van de potentiële
betekenissen" van het teken een kenmerk van de betrokken waren aanduidt.
Overeenkomstig die beginselen, zoals ze voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof
van Justitie en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, hoeft een teken, dat als merk
is ingediend maar tot aanduiding van een kenmerk van de waar kan dienen, om als
"beschrijvend" in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen te worden beschouwd,
niet daarenboven "een kennelijk" of "onmiddellijk", "rechtstreeks" en "concreet" verband
met een dergelijk kenmerk te vertonen.
7. Het arrest, dat vereist dat aan een dergelijke voorwaarde wordt voldaan en dat
weigert om de artikelen 6bis, §1, b) en c), van de eenvormige wet, 2.11.1, b) en c), van het
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, toe te passen omdat er geen "onmiddellijk", "rechtstreeks" en "concreet" verband bestaat tussen het gedeponeerde teken en de
betrokken waren, schendt die bepalingen, alsook artikel 6ter van de eenvormige wet (2.12
van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom), dat het hof van beroep te
Brussel, dat kennisneemt van een beroep tegen een beslissing tot weigering van inschrijving, verplicht om die bepalingen toe te passen, en artikel 8, §1, van de eenvormige wet
(2.13.1 van het Verdrag) die de artikelen 6bis, §1 en 2, van de eenvormige wet en 2.11.1
en 2 van het Verdrag toepasselijk maakt op internationale depots.
Aangezien het arrest, dat de voormelde bepalingen van de Benelux-wetgeving toepast,
niet conform is met de richtlijn 89/104/EEG, en meer bepaald met artikel 3, lid 1, b) en c),
van die richtlijn, in de uitlegging die eraan is gegeven door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen, schendt het die bepaling van de richtlijn, alsook de artikelen
10 (voorheen 5) en 249, derde lid, (voorheen 189, derde lid) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, die de nationale rechter verplichten om zijn nationale wetgeving, voor zover mogelijk, toe te passen in overeenstemming met de bepalingen van een Europese richtlijn, zoals ze zijn uitgelegd door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen.
8. Het arrest schendt tevens de voormelde bepalingen, in zoverre het weliswaar uitdrukkelijk erkent dat "elk bestanddeel (waaruit het woordteken 'Derm'intim' is samengesteld),
afzonderlijk beschouwd, gangbare en gewone woorden met een welbepaalde inhoud
oproept", maar tevens beslist dat "het woordteken 'Derm'intim' noch beschrijvend is noch
onderscheidend vermogen mist" omdat het "de kenmerken van de betrokken waren niet
beschrijft", geen rechtstreeks en onmiddellijk verband met de betrokken waren vertoont
en zelfs geen rechtstreekse betekenis heeft, "het niet onmiddellijk en concreet de
betrokken waren of een van hun kenmerken oproept", "een neologisme" vormt, "dat
voortspruit uit een fantasievolle en ongebruikelijke combinatie van semantische aard" en
omdat "niet is aangetoond dat het merk uitsluitend is samengesteld uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn
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geworden".
9. Afgezien van de hierboven geuite kritiek op het onwettig vereiste criterium van een
"rechtstreeks, onmiddellijk en concreet" verband tussen het teken en de betrokken waren,
maakt het arrest, om de voormelde redenen en op grond van de voormelde beslissing,
tevens een in rechte onjuiste toepassing van de artikelen 6bis, §1, b) en c), van de eenvormige wet en 2.11.1, b) en c), van het Benelux-Verdrag, wat betreft de tekens die bestaan
uit een combinatie van verschillende bestanddelen.
In de door de eiseres in haar appelconclusie aangevoerde rechtspraak beslist het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen het volgende:
"Een merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk
op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt
gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van die kenmerken (in de zin van artikel 3, lid
1, sub c, van de richtlijn; artikel 2.11.1, sub c), van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom), tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de
loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat
het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking
tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt
gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen
waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen, doordat
het nieuwe woord, in plaats van de bestanddelen waaruit het is samengesteld te
beschrijven, voortaan ervan losstaat".
10. De eiseres, dat die beginselen toepast op het litigieuze geval, betoogt het volgende:
"De aaneenvoeging van die twee beschrijvende woorden voegt niets toe aan de gewone
som van die twee bestanddelen en geeft aan het geheel geen enkele eigen betekenis die
daarvan een niet-beschrijvend teken zou maken die van die bestanddelen losstaat: het
geheel 'Derm'intim' blijft de kenmerken van de betrokken waren beschrijven en mist daardoor elk onderscheidend vermogen.
Er bestaat geen enkel merkbaar verschil dat, wegens het ongebruikelijke karakter van
de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die ver genoeg
verwijderd is van de indruk die wordt gewekt door de gewone samenvoeging van hetgeen
wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan
de som van die bestanddelen en het nieuwe woord, in plaats van de bestanddelen waaruit
het is samengesteld te beschrijven, voortaan ervan losstaat".
11. Het arrest, dat enerzijds vaststelt dat het litigieuze woordteken bestaat uit twee
bestanddelen waarvan elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd, "gangbare en gewone
woorden met een welbepaalde inhoud" oproept, en anderzijds erkent dat het nieuwe
woord, dat bestaat uit de combinatie van die twee bestanddelen, geen rechtstreeks en
onmiddellijk verband met de betrokken waren vertoonde en dus geen eigen betekenis had,
heeft niet wettig kunnen beslissen dat het teken, in zijn geheel beschouwd, noch beschrijvend was noch elk onderscheidend vermogen miste in de zin van de artikelen 6bis, §1, b)
en c), van de eenvormige wet en 2.11.1, b) en c), van het Verdrag.
Het arrest, dat die beslissing op de voormelde redenen grondt, schendt die bepalingen,
alsook de andere bepalingen die hierboven worden vermeld onder de nummers 6 en 7, om
de vermelde redenen die hier als weergegeven worden beschouwd.
12. Ten slotte heeft het arrest de beslissing dat het woordteken "Derm'intim" noch
beschrijvend is noch elk onderscheidend vermogen mist en dat zijn inschrijving als merk
ten onrechte is geweigerd op grond van artikel 2.11.1, b) en c), van het Verdrag, niet
wettig kunnen gronden op de reden dat "niet is aangetoond dat het merk uitsluitend is
samengesteld uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide
handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden".
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13. Zoals uit de bewoordingen van het arrest blijkt, maakt het arrest een onjuiste
toepassing van het criterium dat bepaald is in artikel 6bis, §1, d), van de eenvormige wet
en 2.11, d), van het Verdrag, krachtens hetwelk:
"Het Bureau een merk weigert in te schrijven indien naar zijn oordeel (...) d) het merk
uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden".
14. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, staat elke weigeringsgrond, die vermeld wordt in artikel 3, lid 1, van de richtlijn
89/104/EEG, los van de andere en vereist elk van die gronden een afzonderlijk onderzoek,
en geldt dat in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk vermeld
worden onder de punten b), c) en d), van die bepaling, ook al bestaat er een duidelijke
overlapping van hun respectieve werkingssferen.
15. Uit die rechtspraak volgt dat het "ongebruikelijk" karakter van een teken wel een rol
kan spelen bij de toepassing van de voormelde weigeringsgrond (letter d), maar het
"onderscheidend" karakter van een merk of het gebrek aan een "beschrijvend" karakter
van dat teken in de zin van de artikelen 6bis, §1, b) en c), van de eenvormige wet en
2.11.1, b) en c), van het Verdrag, niet naar recht kan verantwoorden.
Het arrest, dat aldus de weigeringsgronden door elkaar haalt, en inzonderheid de weigeringsgronden verwerpt die in de voormelde artikelen zijn bepaald - geen onderscheidend
vermogen b), beschrijvend karakter van het teken c), - op grond dat het teken geen
"gebruikelijk" karakter vertoont, wat een voorwaarde is voor de toepassing van een andere
weigeringsgrond, met name die welke bepaald is onder de letter d), schendt de wettelijke
bepalingen die hierboven vermeld zijn onder de nummers 11 en 13, alsook alle voormelde
wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Enerzijds hoefde het hof van beroep niet te antwoorden op de conclusie waarin
de eiseres betoogde dat de controle die de inschrijvende overheid vóór de
inschrijving moet verrichten, streng, volledig en diepgaand moet zijn, aangezien
de eiseres uit die conclusie geen enkele juridische gevolgtrekking maakte.
Het arrest is niet aangetast door een gebrek in de motivering, louter en alleen
omdat het geen uitspraak doet over de verplichte kenmerken van deze controle.
In tegenstelling tot wat het onderdeel betoogt, kan uit dat feit daarenboven niet
worden afgeleid dat het arrest beslist dat de inschrijvende overheid kan volstaan
met een minimale of marginale controle.
Anderzijds blijkt uit de in het middel weergegeven redenen van het arrest dat
het hof van beroep zelf een strenge, diepgaande volledige controle heeft verricht
bij het beantwoorden van de vraag of het litigieuze merk niet kon worden ingeschreven omdat het elk onderscheidend vermogen miste of een beschrijvend
karakter had.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 6bis, §1, b) en c), van de eenvormige Beneluxwet op de
merken, dat te dezen van toepassing is, weigert het Benelux-Bureau een merk in
te schrijven indien, naar zijn oordeel, het merk elk onderscheidend vermogen
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mist of uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen
dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van
de waren.
Die bepaling moet worden uitgelegd en worden toegepast overeenkomstig
artikel 3, lid 1, b) en c), van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der Lidstaten.
Enerzijds heeft het Hof van Justitie, in zijn arresten van 12 februari 2004,
Campina Melkunie BV tegen Benelux-Merkenbureau, C-265/00 (punt 38), en
Koninklijke KPN Nederland NV tegen Benelux-Merkenbureau, C-363/99, (punt
97), beslist dat het, om de inschrijving van een merk te weigeren wegens zijn
beschrijvend karakter, niet noodzakelijk is dat de in artikel 3, lid 1, c), van de
richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het
moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de
beschrijving van waren of diensten zoals die waarvoor de aanvraag wordt ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de
formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk
moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in
minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken
waren of diensten aanduidt (zie, in die zin, ook het arrest van het Hof van Justitie
van 23 oktober 2003, BHIM tegen Wrigley, C-191/01 P, punt 32, met betrekking
tot de toepassing van artikel 7, §1, c), van de verordening (EG) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk).
Anderzijds heeft het Hof van Justitie in zijn voormeld arrest van 12 februari
2004, Koninklijke KPN Nederland NV (punt 100), beslist dat "een merk
bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor
kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd,
zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub
c), van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van
zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of
diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door
de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van
zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale
spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan
losstaat van zijn bestanddelen" (zie, in die zin, ook het voormelde arrest van het
Hof van Justitie van 12 februari 2004, Campina Melkunie BV, punt 41).
Het bestreden arrest beslist dat het woordteken "Derm'intim" onderscheidend
vermogen heeft, op grond dat "het relevante publiek, in het domein waarvoor de
inschrijving van het merk gevraagd wordt, (het voornoemde) woordteken (...)
niet opvat als een woord dat in zijn geheel en op een algemene wijze naar cosmetische middelen verwijst", dat "de ongebruikelijke nevenschikking van de twee
termen een teken vormt dat in de ogen van het relevante publiek niet wijst op
cosmetische middelen of op een van de kenmerken ervan", dat "het schrappen
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van de 'e' bovendien een andere klank oplevert dan die welke verkregen zou zijn
indien het merk 'derme' en 'intime' zou hebben aaneengevoegd, (waarbij)
'Derm'intim' een neologisme (is), dat wil zeggen 'een nieuwgevormd woord'".
Na te hebben vermeld dat een combinatie van bestanddelen waarvan elk
bestanddeel beschrijvend is, "evenwel niet kan beschrijvend zijn, op voorwaarde
dat zij een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die het louter
samenvoegen van die bestanddelen wekt", beslist het arrest daarenboven dat het
litigieuze teken geen beschrijvend karakter heeft, op grond dat voormeld teken
"in zijn geheel beschouwd, de kenmerken van de betrokken waren niet beschrijft,
(dat) het geen eigen betekenis heeft die een rechtstreeks en onmiddellijk verband
met de betrokken waren vertoont, (dat) het niet onmiddellijk en concreet de
betrokken waren of een van hun kenmerken oproept (en dat) het een neologisme
betreft dat voortspruit uit een fantasievolle en ongebruikelijke combinatie van
semantische aard, en dat ontstaat door de plaatsing van een weglatingsteken
tussen 'derm' en 'intim'".
Uit die overwegingen, op grond waarvan het arrest op de in dit onderdeel
bedoelde conclusie van de eiseres antwoordt, door er een andere beoordeling
tegenover te stellen, blijkt dat het hof van beroep alle betekenissen van het teken
in aanmerking heeft genomen, zonder hieruit de slechts potentiële betekenissen
uit te sluiten, en dat het samengestelde woord, in de ogen van het hof van beroep,
een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de
eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen,
zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen.
Derhalve motiveert en verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht om de
eiseres te bevelen om het merk "Derm'intim" in te schrijven.
In zoverre het onderdeel het arrest verwijt dat het beslist dat niet is aangetoond
dat het merk uitsluitend is samengesteld uit tekens of benamingen die in het
normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn
geworden, is het gericht tegen een overtollige reden van het arrest en is het bijgevolg, zoals de verweerster betoogt, zonder belang.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Foriers.
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- PROJECTONTWIKKELAAR-COÖRDINATOR - RESULTAATSVERBINTENIS - VOORWAARDEN
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - SLEUTELKLARE WONING - CONSTRUCTIEFOUTEN - AANSPRAKELIJKHEID
- PROJECTONTWIKKELAAR-COÖRDINATOR - RESULTAATSVERBINTENIS - DRAAGWIJDTE
1º De beslissing dat een partij de resultaatsverbintenis heeft om aan de andere partij een
woning zonder constructiefouten te leveren, is naar recht verantwoord, daar zij erop wijst
dat de eerstgenoemde partij met de laatstgenoemde een overeenkomst gesloten heeft in
de hoedanigheid van "projectontwikkelaar-coördinator", dat zij "een bepaald aantal diensten als een totaaloplossing aanbiedt teneinde een 'sleutelklare' woning voor een
forfaitaire prijs en binnen een welbepaalde termijn te leveren" en dat de architect, net als
de anderen die bij de bouw van de woning zijn betrokken, door de bestuurder van de
eerstgenoemde partij zijn aangewezen1.
2º De resultaatsverbintenis om aan een partij een woning zonder constructiefouten te
leveren, bestaat hierin dat de projectontwikkelaar niet alleen aansprakelijk is voor de
fouten die begaan zijn door de bouwmeesters waarop hij een beroep heeft gedaan, maar
ook voor de stoornissen die niet aan een fout van die bouwmeesters te wijten zijn en
waarvan hij niet vrijgesteld kan worden door het bestaan van een bevrijdende vreemde
oorzaak aan te tonen.
(MAILLEN CONSTRUCTIONS bvba T. F.B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0582.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 mei 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1142, 1147 tot 1151, 1302, 1315, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791
en 1792 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "bevestigt de beroepen beslissing, met als enige wijziging dat het bedrag van
de veroordeling van de (eiseres) verminderd wordt tot 22.285,02 euro, met inbegrip van
de compensatoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 1 april 2003, en tot
547,74 euro, met inbegrip van de compensatoire interest vanaf 7 oktober 2003; laat de
eigen kosten ten laste van de (eiseres) en veroordeelt haar in de kosten van het hoger
beroep van de (verweerders), vereffend tot 2.375 euro", en veroordeelt de eiseres tot 95
pct. van de rechtsplegingsvergoedingen, voor elke instantie vastgesteld op 2.500 euro.
Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen :
"De partijen twisten over de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst die zij
1 Zie gedeelt. andersl. concl. O.M. in Pas., 2010, nr.622.
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op 22 maart 2002 gesloten hebben, al naargelang de projectontwikkelaar als een aannemer
dan wel als een coördinator beschouwd wordt.
Die betwisting is irrelevant. Ongeacht de vorm waarin de promotie gevoerd wordt
(verkooppromotie, projectontwikkeling, organisatiebevordering), wordt de verplichting
van de projectontwikkelaar om zijn klant het beloofde werk binnen een beloofde termijn
te overhandigen, in de rechtspraak unaniem als een resultaatsverbintenis aangezien (A.
Delvaux, B. de Cocquéau, F. Pottier, R. Simar, La responsabilité des professionnels de la
construction, volume 2, titel Il, livre 23bis, Responsabilités, traité théorique et pratique, p.
85, nr. 314; L. Simont, J. De Gavre en P.A. Foriers, Examen de jurisprudence 1981 tot
1991, Les contrats spéciaux, RCJB, 1999, p. 289).
De promotie waarover het in dit geval gaat, bestaat uit organisatiebevordering : de
projectontwikkelaar is geen verkoper of bouwheer, maar biedt een bepaald aantal diensten
als een totaalpakket aan, met de bedoeling een 'sleutelklare' woning tegen een forfaitaire
prijs en binnen een welbepaalde termijn te leveren (Traité théorique et pratique, op. cit., p.
84, nr. 312).
(De eiseres) poogt haar rol vergeefs te minimaliseren tot die van coördinator, wat in
tegenspraak is met de titel van de overeenkomst die ze ondertekend heeft en met de
hoedanigheid waarin ze deze ondertekend heeft, met name die van 'projectontwikkelaarcoördinator'.
Volgens de artikelen 1 en 2 van de overeenkomst, verbindt de coördinator zich ertoe 'de
woning te bouwen overeenkomstig de voorontwerpen en het bestek, zoals zij bij deze
overeenkomst zijn gevoegd; hij 'zal de woning bouwen voor een totaalprijs van
102.818,85 euro (exclusief belasting over de toegevoegde waarde). Deze prijs, die niet
kan worden herzien, is een forfaitair en vaststaand bedrag, uitgezonderd de toeslagen, op
voorwaarde dat het werk binnen de zes maanden te rekenen van de ondertekening van
deze overeenkomst wordt aangevat'.
Op haar papier met briefhoofd vermeldt de (eiseres) 'Sleutelklare woningen'.
Artikel 3 van de promotieovereenkomst preciseert de opeenvolgende schijven van betaling van de prijs, die overeenkomen met de prijzen die zijn opgegeven door de verschillende ondernemingen die de projectontwikkelaar voorgesteld heeft aan zijn klanten, die de
verschillende overeenkomsten voor de werkelijke uitvoering van de beloofde werken gaan
ondertekenen. Wat betreft de aannemingsovereenkomst voor de ruwbouw, die de
(verweerders) op 16 mei 2002 met de bvba Atria gesloten hebben, stemmen de betaalschijven einde betonplaat boven kruipkelder : 13.023,77 euro, einde metselwerk gelijkvloerse verdieping : 19.535,65 euro, einde betonplaat gelijkvloerse verdieping : 4.341,26
euro, einde ruwbouw na oplevering: 6.511,88 euro' (artikel 3 van de promotieovereenkomst) precies overeen met de prijzen die de bvba Atria en de (verweerders) waren overeengekomen (artikel 3 van de aannemingsovereenkomst van 16 mei 2002).
Het feit dat de klanten de bedragen rechtstreeks aan de verschillende ondernemingen
hebben betaald, heeft geen weerslag op de kwalificatie van de promotieovereenkomst,
daar de projectontwikkelaar de diensten samengevoegd heeft en beschikte over 'la
maîtrise de l'organisation sur les plans juridique et financier conférant une position dominante à l'égard tant de son client que des intervenants à l'acte de bâtir' (Traité théorique et
pratique, op. cit., p. 85, nr. 313 in fine).
In de conclusie die de bvba Atria op 6 juli 2004 voor de eerste rechter heeft neergelegd,
erkent zij overigens dat zij, voor rekening van de (eiseres), een ruwbouw heeft opgetrokken conform een op 16 mei 2002 ondertekende overeenkomst.
De werfvergaderingen worden gevoerd in aanwezigheid van de litisconsorten M. of M.,
die de projectontwikkelaar vertegenwoordigen. De voorlopige oplevering van 22 februari
2003 gebeurde in aanwezigheid van de heer V. Maillen.
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Het probleem van de betalingen van de werken, dat het gevolg is van de moeilijkheden
die ontstaan zijn doordat de voorlopige oplevering niet werd aanvaard, wordt door de
(eiseres) op de raadsman van de opdrachtgevers afgewend.
'Eu égard à cette obligation de résultat, le promoteur répond vis-à-vis de son client non
seulement des fautes commises par les constructeurs (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, géomètres) auxquels il fait appel mais également des désordres qui ne seraient pas
imputables à une faute de ces constructeurs et dont il ne pourrait s'exonérer par la démonstration d'une cause étrangère libératoire. Il assume en cela les risques de l'opération. Dans
le cadre de promotions occultes, il est fréquent que les constructeurs auxquels le promoteur fait appel ne signent aucune convention avec celui-ci mais contractent directement
avec le maître de l'ouvrage. Cela ne modifie pas l'obligation de résultat qui pèse sur le
promoteur en ce qui concerne l'obligation de délivrance de l'immeuble promis. La signature d'une convention directe ouvre simplement, au client du promoteur, un droit d'action
directe contre le constructeur concerné, à côté de son recours contre ce promoteur' (Traité
théorique et pratique, op. cit., p. 86).
De eerste rechter heeft ten onrechte beslist dat ?de litigieuze overeenkomst van 22
maart 2002 geen contract van projectontwikkeling is, aangezien de opdrachtgevers op 25
april 2001 eerst met de heer D. een architectencontract van volledige opdracht gesloten
hebben'.
De omstandigheid dat de opdrachtgevers, alvorens het contract van projectontwikkeling
te ondertekenen, met architect P.D. een afzonderlijke overeenkomst gesloten hebben,
geeft in dit geval niet de doorslag om de kwalificatie "promotiecontract" uit te sluiten.
Zoals alle anderen die bij de bouw van de woning waren betrokken, werd de architect
immers aangewezen door V.M., bestuurder van de vennootschap Multi-Home en vervolgens van (de eiseres).
De (verweerders) betogen dat die architect hen werd opgelegd en hebben, in eerste
aanleg, gepreciseerd dat het verzuim van de architect om hun belangen te verdedigen ?te
verklaren v(iel) door het feit dat de projectontwikkelaar de broodheer van de architect
was'.
Er moet worden opgemerkt dat de opdracht van de architect geen betrekking heeft op
'het bestek, de omschrijving van de werken, in voorkomend geval met de opmetingen en
de gedetailleerde uitvoeringsplannen, en zijn medewerking aan de aanbestedingsprocedure', daar die woorden geschrapt zijn in artikel 2 van de overeenkomst van 25 april 2001.
Het bestek dat gevoegd is bij de opeenvolgende promotieovereenkomsten van 7 juli
2001 en 22 maart 2002, vermeldt niettemin de naam van de architect.
In die omstandigheden doet de ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst met
de architect niets af aan de resultaatsverbintenis van de projectontwikkelaar, die hem ertoe
verplicht de beloofde woning af te leveren".
Grieven
Uit de in het middel weergegeven redenen, en in het bijzonder uit de redenen die
vermeld worden op bladzijde 4, tweede lid, 5, vierde lid, en 6, eerste lid, van het arrest,
volgt dat de beslissingen van het arrest berusten op de in algemene bewoordingen gestelde
bewering dat de verbintenis van de eiseres, in haar hoedanigheid van projectontwikkelaarcoördinator, een resultaatsverbintenis was.
Volgens het gemene recht is de projectontwikkelaar echter slechts contractueel aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van een verbintenis uit de overeenkomst. Hierbij moet
de rechter nagaan of de verbintenis waarvan de projectontwikkelaar verweten wordt dat
hij ze niet heeft uitgevoerd, een resultaatsverbintenis of een inspanningsverbintenis is.
Aangezien het arrest, gelet op de omstandigheden van de zaak, dat onderzoek niet in
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concreto verricht maar zijn beslissing grondt op de onbestaande algemene regel dat de
verbintenis van de projectontwikkelaar-coördinator om de woning te leveren steeds een
resultaatsverbintenis zou zijn, beslist het niet wettig dat de eiseres gehouden is tot de
resultaatsverbintenis om het beloofde huis te leveren (schending van de in het middel
bedoelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van artikel 1315) en
staat het arrest het Hof op zijn minst niet toe om de wettigheid van de beslissing op dat
punt op te toetsen (en schendt het aldus artikel 149 van de Grondwet).
Aangezien het arrest zijn beslissing dat de verbintenis van de eiseres om het beloofde
huis te leveren een resultaatsverbintenis was, niet naar recht heeft verantwoord en
evenmin regelmatig met redenen heeft omkleed, had het alleen maar wettig kunnen
beslissen dat de eiseres die fout had begaan op voorwaarde dat het vaststelde dat de
verweerders die fout hadden aangetoond (artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Aangezien het arrest niet wettig beslist dat de verbintenis van de eiseres een resultaatsverbintenis is en niet vaststelt dat de verweerders aangetoond hebben dat zij een fout heeft
begaan, ontslaat het arrest de verweerders onwettig van de bewijsplicht, die als oorspronkelijke eisers op hen rustte (schending van de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Daaruit volgt dat het arrest noch naar recht is verantwoord (schending van de in het
middel bedoelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet), noch
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSSING VAN HET HOF
Het arrest oordeelt dat de eiseres met de verweerders een overeenkomst ondertekend heeft in de hoedanigheid van "projectontwikkelaar-coördinator", dat zij
"een bepaald aantal diensten in een totaalpakket" aanbiedt "met de bedoeling een
'sleutelklare' woning tegen een forfaitaire prijs en binnen een welbepaalde
termijn te leveren", en dat de architect, net als de anderen die bij de bouw van de
woning zijn betrokken, door de bestuurder van de eiseres zijn aangewezen.
Het arrest, dat beslist dat de verbintenis van de eiseres een om aan de verweerders een woning zonder constructiefouten te leveren een resultaatsverbintenis
was, die hierin bestond dat zij niet alleen aansprakelijk was "voor de fouten die
begaan werden door de constructeurs (...) op wie zij een beroep (heeft) gedaan,
maar ook voor de stoornissen die niet aan een fout van de constructeurs te wijten
zouden zijn, en die niet aan een bevrijdende vreemde oorzaak te wijten zijn",
verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Foriers.
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1° KAMER - 21 oktober 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - ARTIKEL 159 GW. (1994) - VERZUIM - ONTVANKELIJKHEID
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159
- VERZUIM - CASSATIEMIDDEL - BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - ONTVANKELIJKHEID
3º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - CASSATIEGEDING - VERWERPING VAN HET
CASSATIEBEROEP - VERWEERSTER IN CASSATIE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR HET
CASSATIEGEDING - TOESTEMMING OM DAT PUNT BIJ DE BODEMRECHTER AANHANGIG TE MAKEN OPDRACHT VAN HET HOF VAN CASSATIE
4º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF RECHTSPLEGING IN CASSATIE - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP - VERWEERSTER IN
CASSATIE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR HET CASSATIEGEDING - TOESTEMMING OM DAT
PUNT BIJ DE BODEMRECHTER AANHANGIG TE MAKEN

5º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - RECHTSPLEGING IN CASSATIE - VERWERPING
VAN HET CASSATIEBEROEP - EISERES IN CASSATIE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR HET
CASSATIEGEDING - RECHTER NAAR WIE DE ZAAK VERWEZEN WORDT - DESBETREFFENDE
BEVOEGDHEID

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM EEN VRAAG TE
STELLEN - ONJUISTE JURIDISCHE VERONDERSTELLING
7º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
OM EEN VRAAG TE STELLEN - ONJUISTE JURIDISCHE VERONDERSTELLING
1º en 2° Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het het arrest verwijt dat het beslist dat de
belastingverordening op grond waarvan de litigieuze aanslag is gevestigd, artikel 464,
eerste lid, 1°, W.I.B. 1992 niet schendt en het aldus verwijt dat het een onwettige verordenende bepaling toepast, zonder dat het de schending van artikel 159 van de Grondwet
aanvoert1. (Art. 159, Grondwet)
3º en 4° Het Hof heeft niet tot taak om, ten gevolge van de verwerping van het
cassatieberoep, de verweerster in cassatie de toestemming te geven om de zaak
opnieuw bij de bodemrechter aanhangig te maken teneinde de veroordeling van de
eiseres te verkrijgen tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding voor het
cassatieberoep2.
5º Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat de eiser in cassatie, voor de rechter naar
wie de zaak is verwezen, een rechtsplegingsvergoeding voor het cassatiegeding kan
verkrijgen3.
6º en 7° Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te
stellen die uitgaat van een onjuiste juridische veronderstelling4. (Art. 26, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof)
(KNAUF INSULATION nv T. STAD VISE)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.623.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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(AR F.08.0035.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2007 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel, dat kritiek uitoefent op het arrest, in zoverre het beslist dat de
belastingverordening op grond waarvan de litigieuze aanslag werd gevestigd,
artikel 464, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet schendt,
verwijt het arrest dat het een onwettige verordeningsbepaling toepast zonder de
schending van artikel 159 van de Grondwet aan te voeren, en is derhalve niet
ontvankelijk.
Tweede middel
In tegenstelling tot wat het middel betoogt, beslist het arrest dat de belasting
niet is berekend op het kadastraal inkomen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
De incidentele vordering van de verweerster
Het Hof heeft niet tot taak om, na de verwerping van het cassatieberoep, de
verweerster de toestemming te geven om de zaak opnieuw bij de bodemrechter
aanhangig te maken teneinde de veroordeling van de eiseres te verkrijgen tot het
betalen van een rechtsplegingsvergoeding voor het cassatiegeding.
De verweerster betoogt dat, indien die toestemming haar niet wordt gegeven
terwijl het cassatieberoep is verworpen, zij ten aanzien van de eiseres tot
cassatie, die de vernietiging verkrijgt van een in laatste aanleg gewezen
beslissing alsook de verwijzing van de zaak naar een rechtscollege van dezelfde
hoogste feitelijke aanleg als dat welk de vernietigde beslissing heeft gewezen, in
een situatie zou terechtkomen die indruist tegen de grondwettelijke beginselen
van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de niet-discriminatie in de uitoefening van de hun toegekende rechten, aangezien die partij, voor de rechter naar
wie de zaak wordt verwezen, van de verweerster in cassatie een rechtsplegingsvergoeding voor dat geding zou kunnen vorderen, en verzoekt het Hof om over
dat punt aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen.
In tegenstelling tot wat de verweerster betoogt, volgt uit geen enkele wettelijke
bepaling dat de eiseres tot cassatie voor de rechter naar wie de zaak wordt
verwezen, voor het cassatiegeding een rechtsplegingsvergoeding kan verkrijgen.
Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag te
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stellen, daar die van een onjuiste juridische veronderstelling uitgaat.
De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de incidentele vordering.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. Garabedian, Brussel en X. Thiebaut, Luik.

Nr. 624
1° KAMER - 21 oktober 2010

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
RECHTSPLEGING - PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING AANGIFTEVERPLICHTING - LAATTIJDIGE, ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE - PROCEDURE VAN
AMBTSHALVE VASTSTELLING VAN DE BELASTINGAANSLAG - ONJUISTE AANGIFTE - GEVOLG
De beslissing dat er geen grond bestaat tot vaststelling van de belastingaanslag van
ambtswege, is niet naar recht verantwoord wanneer uit de vaststellingen van het arrest
volgt dat de belastingheffende overheid de aangifte van de belastingplichtige voor onjuist
heeft aangezien1. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996).
(CIRCUS BELGIUM nv T. STAD ANDENNE)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0158.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Artikel 6, eerste lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat,
indien de belastingverordening in de verplichting van aangifte voorziet, de belasting bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn of in
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.624.
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geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, ambtshalve wordt ingekohierd.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat, vooraleer wordt overgegaan tot de
ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, de overheid die krachtens
artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven betekent om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
Artikel 6, derde lid, bepaalt dat de belastingplichtige over een termijn van
dertig dagen beschikt volgend op de datum van verzending van de betekening
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Overeenkomstig die bepalingen mag de overheid zich slechts onttrekken aan
de verplichting tot naleving van de procedure van ambtshalve vaststelling van de
belastingaanslag, die de eerbiediging van het recht van verdediging van de belastingplichtige verzekert, ingeval zij zich ertoe beperkt de aanslag te vestigen
conform de aangifte, ook al werd die aangifte te laat ingediend.
Dat is alleen maar het geval wanneer de aanslag op grond van de aangifte tot
geen enkele betwisting van de belastingplichtige aanleiding geeft, aangezien zijn
recht van verdediging in dat geval niet kan worden miskend.
De overheid moet bijgevolg de belastingaanslag ambtshalve vaststellen
wanneer de belastingplichtige in zijn aangifte betwist dat hij de belasting
verschuldigd is, zelfs als zij in die aangifte de nodige elementen kan vinden om
de belasting te vestigen.
Het arrest stelt vast dat de eiseres de aangifte heeft ingevuld die haar door de
verweerster voor de drie litigieuze aanslagjaren was toegestuurd op grond van
haar verordening betreffende de belasting van privékringen. In die aangifte of in
een bij die aangifte gevoegde brief betwistte zij uitdrukkelijk dat zij een privékring was in de zin van die belastingverordening en de belasting dus verschuldigd was. Het arrest stelt verder vast dat de belastingheffende overheid die
betwisting verworpen heeft door de aanslag te vestigen.
Het arrest wijst erop dat elke door de eiseres ingevulde aangifte "de feitelijke
gegevens (bevatte) waarvan aangifte moest worden gedaan en die nodig waren
voor de belastingheffing, dit zijn, te dezen, het aantal vestigingen en de maanden
van exploitatie", zodat de aangifte niet onjuist of onvolledig was in de zin van
voormeld artikel 6 en dat "de betrokken belastingheffingen voor het overige de
feitelijke gegevens slechts overnemen, zonder ze te wijzigen".
Het arrest, dat om die redenen beslist dat er in dit geval geen grond bestond tot
ambtshalve vaststelling van de aanslagen, hoewel uit zijn vaststellingen volgt dat
de belastingheffende overheid de aangifte van de eiseres als onjuist heeft
beschouwd, schendt de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.

2586

HOF VAN CASSATIE

Nr. 624

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. M. Levaux, Luik en Kirkpatrick.

Nr. 625
1° KAMER - 21 oktober 2010

VORDERING IN RECHTE - BELASTINGZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK - HANDTEKENING VAN DE VERZOEKER OF VAN ZIJN ADVOCAAT HANDTEKENING VAN DE LASTHEBBER VAN DE VERZOEKER - WETTIGHEID - VOORWAARDE
Artikel 1034ter, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, belet niet dat het geschil regelmatig kan
worden ingeleid bij een verzoekschrift op tegenspraak, dat door een andere persoon dan
de advocaat is ondertekend en die daartoe van de verzoeker een bijzondere machtiging
heeft verkregen, op voorwaarde evenwel dat die persoon preciseert dat hij handelt in de
hoedanigheid van lasthebber van de verzoeker en dat hij diens identiteit vermeldt1. (Art.
1034ter, 6°, Gerechtelijk Wetboek)
(F.G. e.a. T. BELGISCHE STAAT, min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0159.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2009 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht;
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 860, 862, 867, 1034ter, 6°, en 1385undecies, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1984 tot 1989 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en verklaart alleen het
incidenteel beroep van de verweerder gegrond, wijzigt bijgevolg het beroepen vonnis,
behalve in zoverre de eerste rechter de eisers in de kosten heeft veroordeeld, en uitspraak
doende bij wege van nieuwe beschikkingen, verklaart de oorspronkelijke vordering van de
eisers niet-ontvankelijk en veroordeelt hen in de kosten van het hoger beroep.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.625.
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Het arrest verantwoordt die beslissing met alle redenen, die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en met name, in hoofdzaak, met de volgende overweging :
"1. Het verzoekschrift op tegenspraak tot inleiding van het geding voor de eerste
rechter is ondertekend door de heer T. B., in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de
G.C.V. Buprafisc, Fiduciaire Comptable. Overeenkomstig artikel 1034ter, 6°, van het
Gerechtelijk Wetboek, vermeldt het verzoekschrift op tegenspraak, op straffe van
nietigheid, de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. De ondertekening van
het verzoekschrift op tegenspraak door een andere lasthebber dan de advocaat van de
verzoeker, zoals in dit geval, is niet rechtsgeldig. De miskenning van dat vormvereiste
wordt bestraft met absolute nietigheid van de proceshandeling (artikel 862, §2, van het
Gerechtelijk Wetboek), wat betekent dat die nietigheid, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 867 van datzelfde wetboek, in beginsel pas gedekt is wanneer een vonnis
of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt,
is gewezen zonder dat het door een partij is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is
uitgesproken (artikel 864 van het Gerechtelijk Wetboek). Het Grondwettelijk Hof (toen
Arbitragehof) heeft beslist dat er geen discriminatie bestaat tussen de rechtzoekenden die
vallen onder de regeling van artikel 1034ter, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek (volgens
hetwelk het verzoekschrift op tegenspraak, op straffe van nietigheid, ondertekend moet
worden door de verzoeker of door zijn advocaat) en die welke vallen onder de regeling
van artikel 1057 van datzelfde wetboek (dat geen ondertekening, op straffe van nietigheid,
van het verzoekschrift vereist), omdat er een objectief onderscheid bestaat dat verantwoordt waarom personen die via verzoekschrift hoger beroep instellen anders behandeld
worden dan die welke een verzoekschrift op tegenspraak indienen. Met het verzoekschrift
op tegenspraak als bedoeld in artikel 1034ter van het Gerechtelijk Wetboek, wordt een
hoofdvordering in eerste aanleg ingeleid, terwijl in hoger beroep het geding wordt voortgezet op initiatief van een persoon die reeds partij was in de zaak voor de eerste rechter.
Door het verzoekschrift op tegenspraak te ondertekenen, geeft de verzoekende partij haar
wil te kennen om de zaak aan de rechter voor te leggen (...). Krachtens artikel 867 van het
Gerechtelijk Wetboek kan de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling
weliswaar niet tot nietigheid leiden indien uit de gedingstukken blijkt dat het doel heeft
bereikt dat de wet ermee beoogt. In dat geval zou moeten worden nagegaan of de (eisers)
wel degelijk hun wil te kennen hebben gegeven om hun vordering bij de eerste rechter in
te stellen. Op de terechtzitting van 8 februari 2000, waar de zaak voor de eerste rechter
werd ingeleid, zijn echter noch de (eisers) noch hun advocaat verschenen, zodat de
nietigheid vanuit dat oogpunt al in geen geval gedekt kan zijn. Overigens moet erop
gewezen worden dat, zelfs als de (eisers) of hun advocaat op de gedinginleidende zitting
verschenen wa(ren) en dit beschouwd moest worden als de uiting van hun wil om het
verzoekschrift op tegenspraak te doen bekrachtigen, die bekrachtiging dan nog niet zou
zijn geschied binnen de wettelijke termijn van drie maanden, bepaald in artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Die termijn moet echter nageleefd worden
op straffe van verval. De (eisers) bevestigen derhalve tevergeefs in hun op 14 mei 2009
neergelegde conclusie dat het verzoekschrift op tegenspraak werd ondertekend door hun
boekhouder, die daartoe naar behoren zou zijn gemachtigd. De voor de eerste rechter
ingestelde vordering is dus niet ontvankelijk wegens de nietigheid van het verzoekschrift
op tegenspraak, dat niet door de (eisers) of door hun advocaat werd ondertekend. Het incidenteel beroep (van de verweerder) is bijgevolg gegrond, zodat het hoofdberoep van de
(eisers) geen bestaansreden meer heeft".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1034ter, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat hierin is gevoegd door artikel 40
van de wet van 3 augustus 1992, bepaalt het volgende : " Het verzoekschrift vermeldt op
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straffe van nietigheid 6° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat".
Krachtens de artikelen 1984 tot 1989 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, worden de
handelingen die door de lasthebber, binnen de grenzen van zijn lastgeving, zijn verricht,
geacht door de lastgever zelf te zijn verricht. Een handeling van een lasthebber is een
handeling van de lastgever. Wanneer een boekhouder van zijn cliënt de opdracht krijgt om
een verzoekschrift op tegenspraak te ondertekenen, wordt het verzoekschrift aldus geacht
door de lastgever zelf te zijn ondertekend. De handtekening van de lasthebber is de handtekening van de verzoeker.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de ondertekening van het verzoekschrift op tegenspraak door een andere lasthebber dan de advocaat van de verzoeker niet rechtsgeldig is
en dus de nietigheid van het verzoekschrift op tegenspraak tot gevolg heeft, maar niet
vaststelt dat de lasthebber daartoe niet de machtiging van de lastgever gekregen heeft of
de grenzen van zijn lastgeving heeft overschreden, schendt de artikelen 1034ter, 6°, van
het Gerechtelijk Wetboek en 1984 tot 1989 et 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek, wordt tegen de
belastingadministratie en in de geschillen betreffende een belastingwet de vordering ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak, waarop titel Vbis van boek II
van het vierde deel van dat wetboek van toepassing is, met uitzondering van de
artikelen 1034ter, 3°, en 1034quater.
Luidens artikel 1034ter, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt het
verzoekschrift op straffe van nietigheid de handtekening van de verzoeker of van
zijn advocaat.
Laatstgenoemde bepaling belet niet dat het geding regelmatig kan worden
ingeleid bij een verzoekschrift op tegenspraak, dat is ondertekend door een
andere persoon dan de advocaat die van de verzoeker daartoe een bijzondere
machtiging heeft verkregen, op voorwaarde evenwel dat die persoon preciseert
dat hij handelt in de hoedanigheid van lasthebber van de verzoeker en diens identiteit vermeldt.
Het arrest, dat beslist dat de ondertekening van het verzoekschrift op tegenspraak door een andere lasthebber van de verzoeker dan zijn advocaat, niet
rechtsgeldig is op grond dat het verzoekschrift krachtens artikel 1034ter, 6°, van
het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid de handtekening van de
verzoeker of van zijn advocaat moet vermelden, verantwoordt niet naar recht zijn
beslissing om de oorspronkelijke vordering van de eisers niet-ontvankelijk te
verklaren.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
21 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 626
3° KAMER - 25 oktober 2010

1º DAGVAARDING - BURGERLIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING - AANHANGIGMAKING
- INSCHRIJVING OP DE ALGEMENE ROL - GEVOLG - VERJARING - STUITING - RIVIERVERVOER
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING AANHANGIGMAKING - INSCHRIJVING OP DE ALGEMENE ROL - GEVOLG - RIVIERVERVOER
3º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER RIVIERVERVOER - VERJARING - STUITING - DAGVAARDING - AANHANGIGMAKING - INSCHRIJVING OP
DE ALGEMENE ROL - UITWERKING
1º, 2° en 3° Een dagvaarding voor het gerecht zonder inschrijving van de zaak op de
algemene rol, stuit de verjaring niet die van toepassing is op de overeenkomst die valt
onder de wet op de binnenbevrachting1. (Artt. 2244 en 2247, BW; Artt. 12, tweede lid,
700, 716 en 717, Gerechtelijk Wetboek; Art. 59, Zeewet)
(BM ARCADIE, vennootschap naar Nederlands recht e.a. T. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,
vennootschap naar Frans recht e.a. ; in aanwezigheid van D. e.a.)

Conclusie van de Procureur-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. Met betrekking tot de omstandigheden van de zaak vermeldt het bestreden arrest het
volgende:
"Er hoeft alleen maar te worden gepreciseerd dat het geschil betrekking heeft op de
schade die ontstaan is uit een schadegeval bij het vervoer, in de loop van november 2002,
van een lading cement door de boot ARCADIE, eigendom van de vennootschap
ARCADIE SNS.
De hoofdvordering strekte tot de veroordeling, in solidum, van de (eisers in cassatie), of
op zijn minst tot de veroordeling van eenieder voor het geheel, ingeval de andere in
gebreke blijft, tot betaling aan de (verweersters in cassatie) of aan één van hen, met dien
verstande dat de betaling aan één van hen ten aanzien van de andere bevrijdend zal zijn,
van het bedrag van 66.651,97 euro (...)".
Het bestreden arrest "verklaart de hoofdvordering niet verjaard", op grond dat "ervan
(...) moet worden uitgegaan dat de dagvaarding van 6 februari 2004 de verjaring rechtsgeldig heeft gestuit; (dat) de geldigheid van de dagvaarding niet is aangetast door het feit
dat de zaak niet op de rol is ingeschreven, aangezien die inschrijving een formaliteit is die
geen verband houdt met het exploot".
2. Het enige middel is m.i. gegrond.
Uit de bewoordingen van en uit het onderling verband tussen de artikelen 2244 en 2247
van het Burgerlijk Wetboek volgt dat wanneer een dagvaarding niet is gevolgd door een
inschrijving van de zaak op de algemene rol, de zaak niet aanhangig is gemaakt bij de
1 Zie concl. O.M. in AC, 2010, nr.626.
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rechter, zodat die dagvaarding de verjaring niet stuit2. (Artt. 2247 en 2247 B.W.).
Die regel kan als volgt worden uitgelegd.
Enerzijds volgt uit het onderling verband tussen de voormelde wetsbepalingen dat een
dagvaarding voor het gerecht in dit geval een dagvaarding is die de zaak voor de rechter
brengt. Anderzijds volgt uit de bewoordingen van en uit het onderling verband tussen de
artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek dat, wanneer de zaak
in burgerlijke aangelegenheden bij dagvaarding wordt ingeleid, de zaak vanaf de
betekening van de dagvaarding bij de rechter aanhangig is gemaakt op voorwaarde dat zij
is ingeschreven op de algemene rol, vóór de in de dagvaarding opgegeven terechtzitting
plaatsvindt3. (Artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717, Ger. W.).
Door anders te beslissen, schendt het bestreden arrest de in het middel weergegeven
bepalingen.
3. Kortom: een dagvaarding voor het gerecht zonder inschrijving van de zaak op de
algemene rol, stuit de verjaring niet die van toepassing is op een rechtsvordering die
voortspruit uit een overeenkomst die valt onder de wet op de binnenbevrachting. (Artt.
2244 en 2247, B.W.; artt. 12, tweede lid, 700, 716 en 717, Ger. W.; art. 59, W. 5 mei
1936).
4. Er bestaat grond tot vernietiging van het bestreden arrest, in zoverre het de hoofdvordering van de verweersters in cassatie niet verjaard verklaart en in zoverre het de
heropening van het debat beveelt, aangezien die beslissing uit de voorgaande voortvloeit.
5. Het door Uw Hof te wijzen arrest zal bindend worden verklaard ten aanzien van de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen.
Conclusie: gedeeltelijke vernietiging.
ARREST (vertaling)

(AR C.09.0615.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 7 september 2010 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest wijzigt, na de nieuwe vordering tot ontkentenis gegrond te hebben verklaard,
het vonnis van de eerste rechter, in zoverre het de hoofdvordering van de verweersters
verjaard verklaart en beslist dat deze "niet verjaard" is, om de volgende redenen:
2 Cass. 31 okt. 1994, AR S.94.0037.F, AC, 1994 , nr. 463.
3 Zie Cass. 31 okt. 1994, AR S.94.0037.F, AC, 1994, nr. 463; Cass. 9 dec. 1996, AR S.96.0078.N,
AC, 1996, nr. 493; Cass. 2 mei 2002, AR C.99.0518.N, AC, 2002, nr. 265.
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"De verjaring van de hoofdvordering
Artikel 59 van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting bepaalt dat 'alle rechtsvorderingen, ontstaan uit een overeenkomst die onder deze wet valt, met uitzondering van
die welke volgen uit een strafbaar feit, door verloop van zes maanden verjaren ten aanzien
van binnenlands vervoer en door verloop van een jaar ten aanzien van internationaal
vervoer'.
Het wordt niet betwist dat de partijen, in de loop van het deskundigenonderzoek, in der
minne overeengekomen zijn om de verjaringstermijn te verlengen tot 8 februari 2004.
De (eisers) stellen vast dat, aangezien de dagvaarding betekend werd op 9 juli 2004, de
rechtsvordering verjaard blijkt te zijn.
Zij betogen op grond van artikel 717 van het Gerechtelijk Wetboek en van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, zoals die blijkt uit arresten uit 1991 en 1994, dat een
dagvaarding die niet op de rol is ingeschreven, zoals dat te dezen het geval was met het
exploot van 6 februari 2004, de zaak niet bij de rechtbank aanhangig maakt, zodat die
dagvaarding de verjaring niet stuit.
Gelet op de beslissing van het hof (van beroep) over de vordering tot ontkentenis, staat
het vast dat de (verweersters) niet hebben afgezien van de voordelen van hun dagvaarding
van 6 februari 2004.
Artikel 717 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 'indien de zaak niet is ingeschreven op de rol voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, deze van generlei
waarde is'.
Hiermee worden echter de gevolgen voor de procedure bedoeld en niet de burgerrechtelijke gevolgen die geregeld worden in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Luidens die bepaling 'vormen een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling,
of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting'.
Toch moet worden vastgesteld dat dit artikel geen enkele omschrijving geeft van het
begrip 'dagvaarding voor het gerecht'.
Door de voormelde tekst in verband te brengen met artikel 2247 van datzelfde wetboek,
heeft het Hof van Cassatie de dagvaarding in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk
Wetboek omschreven als een dagvaarding die de zaak voor de rechter aanhangig maakt.
Het Hof van Cassatie beslist, op grond van de artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717
van het Gerechtelijk Wetboek, dat, wanneer de dagvaarding niet is gevolgd door een
inschrijving van de zaak op de algemene rol, de zaak niet aanhangig is gemaakt voor het
gerecht, zodat die dagvaarding de verjaring niet stuit (Cass., 4 maart 1994, AC, 1994, nr.
108).
De bestaansreden van de verjaring vindt zijn oorsprong in het algemeen belang, dat
verbiedt om betwistingen, zelfs als zij gewettigd zijn, na een bepaalde termijn nog voor
het gerecht te brengen, om te beletten dat bepaalde debatten eindeloos voortduren zonder
dat er een punt wordt achter gezet.
Om te vermijden dat de schuldeiser dat recht verliest, moet hij zijn eisen tot uitdrukking
brengen en die aan zijn schuldenaar kenbaar maken.
In dat opzicht maakt het weinig uit dat het exploot van de dagvaarding niet op de rol is
ingeschreven, mits de dagvaarding haar doel bereikt heeft, namelijk dat de schuldenaar
weet dat de schuldeiser rechten tegen hem kan doen gelden en ook van plan is om dat te
doen.
De Page schrijft in dat verband: 'l'effet interruptif de la citation en justice tient à la
manifestation de volonté que cet acte implique'. Volgens die auteur volgt hieruit dat onder

2592

HOF VAN CASSATIE

Nr. 626

de dagvaarding elk deurwaardersexploot moet worden verstaan, 'invitant une personne à
comparaître devant un tribunal quelconque pour entendre prononcer sur une demande
formée contre elle' (De Page, dl. VII, nrs. 1171 en 1172).
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vereist voor de burgerlijke stuiting alleen
maar dat de dagvaarding betekend wordt aan degene die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen, en niet dat de vordering voor de rechter wordt gebracht.
Er moet dus aangenomen worden dat de dagvaarding van 6 februari 2004 de verjaring
rechtsgeldig gestuit heeft.
De geldigheid van de dagvaarding wordt niet aangetast door het feit dat zij niet op de
rol is ingeschreven, omdat die inschrijving een vormvereiste is dat niets met het exploot te
maken heeft.
De dagvaarding bevat te dezen de bij wet op straffe van nietigheid vereiste vermeldingen en artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek is dus niet van toepassing.
Gelet op het voorgaande, bestaat er geen grond om de argumenten van de partijen met
betrekking tot de overmacht te onderzoeken".
Grieven
1. Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 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 eiser afstand doet van zijn
eis, de stuiting voor niet bestaande wordt gehouden. Afstand van het geding vormt, in de
zin van dit artikel, afstand van vordering.
Uit het onderling verband tussen die wetsbepalingen volgt dat onder "dagvaarding voor
het gerecht", in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, een dagvaarding
moet worden verstaan die de zaak voor de rechter brengt;
Krachtens artikel 12, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, opent de inleidende
vordering het rechtsgeding. Artikel 700 van datzelfde wetboek bepaalt dat de hoofdvordering bij dagvaarding voor de rechter wordt gebracht. Krachtens artikel 716 worden de
zaken op de algemene rol ingeschreven uiterlijk de dag vóór de zitting waarvoor de
dagvaarding is gedaan. Artikel 717, ten slotte, bepaalt dat indien de zaak niet is ingeschreven op de algemene rol voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, deze
van generlei waarde is.
Uit het onderling verband tussen die artikelen volgt dat, wanneer de zaak bij dagvaarding wordt ingeleid, de zaak vanaf de dagvaarding aanhangig is bij de rechter, voor zover
de zaak op de algemene rol is ingeschreven vóór de zitting die in de dagvaarding is aangegeven.
Wanneer er op de dagvaarding geen inschrijving van de zaak op de algemene rol volgt,
is de zaak niet aanhangig bij de rechter, zodat de dagvaarding de verjaring niet stuit.
2. Om de oorspronkelijke vordering van de verweersters te betwisten, hadden de eisers
met name de verjaring van die vordering aangevoerd, onder meer op grond dat "de
dagvaarding van de (tegenpartijen) is betekend op 9 juli 2004, dat is meer dan 20
maanden na het schadegeval en in elk geval vijf maanden na het verstrijken van de verjaringstermijn", dat "de rechtsvordering derhalve, zoals de rechtbank van koophandel
terecht geoordeeld heeft, verjaard is" en dat "de dagvaarding van 6 februari 2004 hieraan
niets verandert, daar zij nooit op de rol werd ingeschreven", daar, "de dagvaarding die niet
vóór de terechtzitting op de algemene rol is ingeschreven, overeenkomstig artikel 717 van
het Gerechtelijk Wetboek van generlei waarde is".
3. Het arrest stelt vast dat "niet wordt betwist (...) dat partijen de verjaringstermijn in

Nr. 626

HOF VAN CASSATIE

2593

der minne hebben verlengd tot 8 februari 2004" en dat de dagvaarding van 6 februari 2004
"niet op de algemene rol is ingeschreven".
Toch beslist het arrest dat "artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek voor de burgerlijke
stuiting slechts de betekening vereist aan hem die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen en niet dat de zaak voor de rechter wordt gebracht " en dat "moet worden
beschouwd dat de dagvaarding van 6 februari 2004 de verjaring rechtsgeldig heeft
gestuit".
Het arrest, dat vaststelt dat de verjaringstermijn verstreek op 8 februari 2004 en dat de
dagvaarding van 6 februari 2004 niet op de algemene rol was ingeschreven, schendt de
artikelen 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek alsook de artikelen 12, tweede lid,
700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek, door vervolgens te beslissen dat die
dagvaarding de verjaring rechtsgeldig heeft gestuit en dat de oorspronkelijke vordering
van de verweersters dus niet verjaard was.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de dagvaarding voor het
gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen,
burgerlijke stuiting vormt.
Artikel 2247 van datzelfde wetboek bepaalt dat, indien de eiser afstand doet
van zijn eis, de stuiting voor niet bestaande wordt gehouden. Afstand van het
geding vormt, in de zin van dat artikel, afstand van vordering.
Uit het onderling verband tussen die wetsbepalingen volgt dat onder "dagvaarding voor het gerecht", in de zin van voormeld artikel 2244, een dagvaarding
moet worden verstaan die de zaak voor de rechter brengt.
Krachtens artikel 12, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, opent de inleidende vordering het rechtsgeding; artikel 700 van datzelfde wetboek bepaalt dat
de hoofdvordering, op straffe van nietigheid, bij dagvaarding voor de rechter
wordt gebracht; krachtens artikel 716 worden de zaken op de algemene rol ingeschreven uiterlijk de dag vóór de zitting waarvoor de dagvaarding is gedaan;
artikel 717 bepaalt dat indien de zaak niet op de algemene rol is ingeschreven
voor de zitting die aangegeven is in de dagvaarding, deze van generlei waarde is.
Uit het onderling verband tussen die artikelen volgt dat, wanneer de zaak bij
dagvaarding is ingeleid, zij bij de rechter aanhangig is, voor zover zij op de algemene rol is ingeschreven vóór de zitting die in de dagvaarding is aangegeven.
Het arrest, dat beslist dat de dagvaarding van 6 februari 2004, die niet op de
algemene rol is ingeschreven, de verjaring heeft gestuit van de rechtsvordering
die de verweersters op grond van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting hadden ingesteld, schendt zodoende de in het middel aangevoerde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
De eisers hebben er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard voor de
voor het Hof daartoe opgeroepen partijen.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de hoofdvordering van de
verweersters niet verjaard verklaart.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van L.D. en B.D..
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
25 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Regout – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Van Ommeslaghe.
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3° KAMER - 25 oktober 2010

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - GENEESKUNDIGE VERZORGING BEGRIP
De getroffene door een arbeidsongeval heeft recht op de geneeskundige, heelkundige,
farmaceutische en verplegingsverzorging die ten gevolge van het ongeval nodig is, wat
betekent dat hij recht heeft op alle verzorging die hem zoveel mogelijk de lichamelijke
conditie van voor het ongeval teruggeeft1. (Art. 28, Arbeidsongevallenwet)
( FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0036.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2008 gewezen door
het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 7, eerste lid, 9 en 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond en wijzigt het
beroepen vonnis, in zoverre het beslist had dat noch de heelkundige ingrepen die de
verweerder aan zijn linkerknie ondergaan heeft na het ongeval van 3 januari 1998, noch
de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen aan dat ongeval te wijten zijn, op grond dat
"(de verweerder) hoger beroep heeft ingesteld (...) omdat hij meende dat de eerste rechter
1 Cass., 27 april 1998, AR S.97.0120.F, AC, 1998, nr. 214; zie Cass., 5 april 2004, AR S.03.0117.F,
AC, 2004, nr. 184; R.P.D.B., aanvulling X, V° Accidents du travail, Bruylant, 2007, nr. 146 in fine
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de gegevens van de zaak zowel de facto als de iure verkeerd beoordeeld heeft.
Volgens hem heeft de eerste rechter immers ten onrechte geoordeeld dat het vermoeden
van artikel 9 was omgekeerd, niet omdat er geen oorzakelijk verband in de zin van de wet
zou bestaan tussen het ongeval en de ingreep, maar omdat het ongeval geen enkel letsel
zou hebben veroorzaakt dat normaal gezien de ingreep zou hebben vereist, ook al wijst hij
erop dat er tot de ingreep (van 7 april 1998) werd besloten op basis van een foutieve
diagnose van de werkelijke letsels ten gevolge van het ongeval.
Zoals (de eiseres) zelf herhaalt, 'bestaat de taak van de adviserend geneesheer van de
verzekering erin (...) om op grond van zijn medische overtuiging al dan niet met een
behandeling in te stemmen'.
De overtuiging waarvan sprake is, veronderstelt zo al niet de erkenning dat er een
oorzakelijk verband tussen het ongeval en de ingreep bestaat maar dan toch, in elk geval,
de aanwijzing dat de adviserend geneesheer, op het tijdstip van zijn instemming, niet
ontkende dat die ingreep van belang was om de graad van mogelijke ongeschiktheid ten
gevolge van het ongeval te verkleinen.
De vaststelling van een verkeerde plaatsing van de knieschijf lag ongetwijfeld aan de
basis van de betwistingen over het verband tussen de ingreep die (de verweerder) heeft
moeten ondergaan en zijn ongeval.
Wat dat betreft wijst het (arbeidshof) de partijen erop dat dokter S. nooit ontkend heeft
dat de knieschijf reeds vóór het ongeval verkeerd zat. Hij heeft het alleen waarschijnlijk
geacht dat 'het letsel aan die linkerknie', indien het ongeval niet had plaatsgevonden, 'zich
niet verder zou hebben ontwikkeld'.
De deskundige, dokter D., merkt daarenboven op dat de heelkundige ingreep (aan de
verweerder) was voorgesteld als een oplossing voor de verschillende klachten en pijnen
die hij aan het ongeval overgehouden heeft. De deskundige wijst er overigens op dat het
betrokken ongeval, door de verergering van het letsel, de heelkundige ingreep wel degelijk noodzakelijk heeft gemaakt.
Hieruit blijkt dus wel degelijk dat de ingreep, zonder het ongeval, niet zou zijn uitgevoerd. Dat geldt, a fortiori, ook voor de post-operatieve gevolgen, en de hieruit voortvloeiende letsels staan dus in een oorzakelijk verband met het ongeval, daar het om
onrechtstreekse gevolgen gaat.
(De verweerder) beroept zich terecht op het arrest van het Hof van Cassatie van 27 april
1998, waarin het Hof met name oordeelt dat het oorzakelijk verband in aanmerking kan
worden genomen wanneer de ingreep aan de getroffene werd voorgesteld als een noodzakelijk gevolg van het ongeval, waarbij het feitelijk bestaan van een oorzakelijk verband
niet vereist is.
Het (arbeidshof) oordeelt dat (de eiseres) in haar conclusie vergeefs betoogt dat het Hof
van Cassatie in zijn voormeld arrest een 'erg betwistbaar standpunt' heeft ingenomen,
omdat het van het begrip 'oorzakelijk verband' een te ruime omschrijving geeft.
Het Hof van Cassatie heeft immers een volkomen coherent standpunt ingenomen, dat
met name in de lijn ligt van zijn vroegere rechtspraak, waarin het Hof het oorzakelijk
verband uitlegt in het licht van de equivalentietheorie (zie inzonderheid Cass., 18 juni
1973, AC, 1973, 1015). De vraag die rijst of beantwoord moet worden, is of de schade,
zonder het litigieuze feit, op dezelfde wijze zou zijn veroorzaakt.
Daarenboven moet eraan herinnerd worden dat de wettelijke regeling voor arbeidsongevallen afwijkt van het gemeen recht, in zoverre de arbeidsongeschiktheid in haar geheel
beoordeeld wordt, zonder rekening te houden met een vroegere ziekelijke toestand
wanneer het ongeval ten minste voor een deel de oorzaak van die ongeschiktheid is
(Cass., 1 april 1985, AC, 1984-85, nr. 464).
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Om de graden van ongeschiktheid te bepalen, moet rekening worden gehouden met het
geheel van de letsels van de getroffene, zelfs als zij zonder het ongeval niet in dezelfde
mate zouden voorgekomen zijn.
Ter herinnering, het advies om een ingreep te verrichten werd te dezen uitgebracht naar
aanleiding van en wegens het arbeidsongeval.
(...) (Dat geldt ook voor de verweerder), ook al waren sommige artsen achteraf de
mening toegedaan dat de heelkundige ingreep van dokter S. niet opportuun bleek te zijn.
Uit de bewoordingen van het verzoek om instemming met de ingreep en vervolgens uit de
instemming van de adviserend geneesheer van (de eiseres) blijkt vooreerst dat de ingreep
paste binnen de medische behandeling van de gevolgen van het arbeidsongeval, dat de
ingreep in een oorzakelijk verband stond met het ongeval en deel uitmaakte van die medische behandeling, en dat zij (aan de verweerder) werd voorgesteld als een oplossing voor
de verschillende klachten en pijnen die hij aan het ongeval had overgehouden.
Het (arbeidshof) verzoekt de deskundige bijgevolg om zijn opdracht voort te zetten en
hierbij rekening te houden met de heelkundige ingrepen alsook met de rechtstreekse en
onrechtstreekse gevolgen van die ingrepen voor de medische toestand (van de
verweerder)".
Het arrest, dat "het vonnis wijzigt in zoverre het hoger beroep gegrond is, zegt voor
recht dat de heelkundige ingrepen een noodzakelijk gevolg waren van het arbeidsongeval
in de zin van artikel 28 van de wet van 10 april 1971, zodat moet worden aangenomen dat
die ingrepen en de mogelijke gevolgen ervan aan het ongeval te wijten zijn, en verzoekt
de deskundige om zijn opdracht voort te zetten waarbij hij rekening moet houden met de
nodige adviezen van deskundigen en met name van psychiaters, alsook met de heelkundige ingrepen en de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen ervan voor de medische
toestand (van de verweerder)".
Kortom, het arrest erkent weliswaar dat de heelkundige ingreep op de linkerknie van de
verweerder op 7 april 1998 "objectief gezien" misschien wel niet door het ongeval noodzakelijk was geworden, en dat die ingreep zelfs "niet opportuun" was, maar beslist toch
dat de ingreep en de schadelijke gevolgen ervan door het ongeval zijn veroorzaakt, aangezien de ingreep paste binnen de medische behandeling van de gevolgen van het ongeval
en dat de verweerder geen ingreep zou hebben ondergaan indien het ongeval niet had
plaatsgevonden.
Grieven
Luidens artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als
arbeidsongeval aangezien "elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt".
Artikel 9 bepaalt dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het
bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt "door een ongeval te zijn veroorzaakt".
Artikel 28 van de wet van 10 april 1971, ten slotte, geeft het slachtoffer van een door
een arbeidsongeval veroorzaakt letsel recht op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen.
De heelkundige ingreep en de "hieruit voortvloeiende" letsels, die niet door het ongeval
zijn veroorzaakt maar waarvan zonder het ongeval gewoonweg geen sprake zou zijn
geweest, vinden hun oorsprong niet in het ongeval.
Het feit dat de ingreep en de daaruit voortvloeiende letsels "zonder het ongeval niet
zouden zijn voorgekomen", belet niet dat zij niet het gevolg van het ongeval zijn maar te
wijten zijn aan een ingreep die medisch niet vereist is en "waarvan het nut en de wenselijkheid kunnen worden betwist".
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"De post-operatieve gevolgen en de daaruit voortvloeiende gevolgen" zijn met andere
woorden te wijten aan de ingreep en niet aan het ongeval.
In tegenstelling tot wat het arrest beweert, is de equivalentietheorie als dusdanig niet
van toepassing op een arbeidsongeval en, meer bepaald, op deze zaak.
De equivalentietheorie veronderstelt het bestaan van twee fouten die beide tot het
ontstaan van het ongeval hebben bijgedragen.
Het ongeval is geen fout. Volgens de hierboven geciteerde motivering van het arrest
bestaat de schade van de verweerder bovendien hoofdzakelijk in "post-operatieve
gevolgen en de daaruit voortvloeiende letsels". Bijgevolg kan niet worden aangenomen
dat het ongeval en de ingreep een even grote rol in het ontstaan van de schade van de
verweerder hebben gespeeld.
De beslissing dat de door de verweerder ondergane ingreep en de gevolgen daarvan in
een oorzakelijk verband staan met het litigieuze ongeval, op grond, in substantie, dat er
zonder het ongeval van de ingreep en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen sprake zou
zijn geweest, is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van
het middel vermelde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Volgens artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, wordt als arbeidsongeval aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Artikel 9 van die wet bepaalt dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis
aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval
te zijn veroorzaakt.
Krachtens artikel 28 van dezelfde wet, heeft de getroffene recht op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen die ingevolge het
ongeval nodig zijn.
Het arrest beslist dat er grond bestaat om rekening te houden "met de heelkundige ingrepen alsook met de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van die
ingrepen voor de medische toestand (van de verweerder)", op grond dat "de
deskundige (...) daarenboven opmerkt dat de heelkundige ingreep (aan de
verweerder) was voorgesteld als een oplossing voor de verschillende klachten en
pijnen die hij aan het ongeval overgehouden heeft, (dat) de deskundige overigens
erop wijst dat het betrokken ongeval, door de verergering van het letsel, de heelkundige ingreep wel degelijk noodzakelijk heeft gemaakt, (dat) hieruit dus wel
degelijk blijkt dat de ingreep, zonder het ongeval, niet zou zijn uitgevoerd, (dat)
dat, a fortiori, ook geldt voor de post-operatieve gevolgen, en de hieruit voortvloeiende letsels staan dus in een oorzakelijk verband met het ongeval, daar het
om onrechtstreekse gevolgen gaat", en bovendien dat "sommige artsen achteraf
(wel) de mening waren toegedaan dat de heelkundige ingreep van dokter S. niet
opportuun bleek te zijn, (maar dat) uit de bewoordingen van het verzoek om
instemming met de ingreep en vervolgens uit de instemming van de adviserend
geneesheer van (de eiseres) vooreerst blijkt dat de ingreep paste binnen de medische behandeling van de gevolgen van het arbeidsongeval, dat de ingreep in een
oorzakelijk verband stond met het ongeval en deel uitmaakte van die medische
behandeling".
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Het arbeidshof stelt om die redenen vast dat er een oorzakelijk verband bestaat
tussen het ongeval en zowel de heelkundige ingrepen op de linkerknie van de
verweerders als de gevolgen ervan en verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat:
mr. De Bruyn.
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3° KAMER - 25 oktober 2010

ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — HERZIENING - AANVANG - IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING - DRAAGWIJDTE
De termijn voor herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen, gegrond op een
wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden
aan de gevolgen van zijn ongeval, neemt geen aanvang vanaf het in kracht van gewijsde
gaan van de beslissing die de consolidatiedatum vaststelt maar begint pas te lopen vanaf
de in kracht van gewijsde gegane beslissing die de overige elementen ter berekening van
de jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding, zoals de graad van arbeidsongeschiktheid en
het basisloon, bepaalt1. (Artt. 72, eerste lid, en 24, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)
(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0052.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2009 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, tweede lid, 63, §4, 65, eerste tot derde lid, en 72, eerste lid (zoals het
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002,
een wijziging die krachtens artikel 148 van die programmawet op 31 december 2002 van
kracht is geworden), van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.628.
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Het arrest stelt de volgende feiten vast: 1. de verweerder werd op 21 december 1992
getroffen door een arbeidsongeval; 2. de arbeidsrechtbank te Brussel heeft bij vonnis van
1 oktober 1999 de tijdvakken van algehele tijdelijke ongeschiktheid bepaald, de datum
van consolidatie op 30 januari 1995 en de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid op 15
pct. vastgesteld en tevens de uitspraak over het bedrag van het basisloon aangehouden;
dezelfde rechtbank heeft de eiseres bij vonnis van 9 juni 2000 bevolen om de loonschalen
over te leggen van de bedienden die de functie van inspecteur uitoefenen (loonschaal
6051), zoals die zijn aangepast op 1 december 1991 en op 1 december 1992, haar verzocht
het loon te berekenen op grond van die criteria, en de heropening van het debat bevolen
op de terechtzitting van 1 september 2000; op die terechtzitting werd de zaak naar de rol
verwezen; 3. op 14 augustus 2001 heeft de verweerder de vonnissen van 1 oktober 1999
en 9 juni 2000 doen betekenen; alleen tegen het vonnis van 9 juni 2000 werd een hoger
beroep ingesteld, dat nog steeds hangende is; 4. de verweerder heeft de eiseres bij exploot
van 4 juni 2002 voor de arbeidsrechtbank te Nijvel gedagvaard om te horen zeggen dat
zijn toestand verergerd was, om te doen erkennen dat hij van 8 januari tot 9 september
2001 algeheel tijdelijk arbeidsongeschikt is geweest en gedeeltelijk tijdelijk ongeschikt
was ten beloop van 50 pct. van 10 september 2001 tot 30 oktober 2001, en dat de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid 25 pct. bedraagt met consolidatie op 30 oktober 2001; 5.
de eiseres heeft voor de arbeidsrechtbank betoogd dat de rechtsvordering niet ontvankelijk
was, op grond dat de herzieningstermijn bedoeld in artikel 72 van de wet van 10 april
1971 niet begint te lopen zolang het basisloon niet is vastgesteld bij een in kracht van
gewijsde gegane beslissing; de arbeidsrechtbank heeft die stelling verworpen en de vordering tot herziening ontvankelijk verklaard.
Met bevestiging van het beroepen vonnis, verklaart het arrest de vordering tot herziening, ontvankelijk; wijst, alvorens recht te doen, een deskundige aan en gelast hem te
bepalen of de toestand van de verweerder al dan niet verergerd is sinds het vonnis van 1
oktober 1999 en, zo ja, te zeggen of die verergering te wijten is aan het arbeidsongeval, de
omvang ervan te bepalen, het percentage van de blijvende ongeschiktheid te berekenen en
de datum te bepalen waarop die verergering is ingegaan; verwijst de zaak met toepassing
van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar de arbeidsrechtbank.
Het arrest beslist aldus om de volgende redenen:
"Opdat de herzieningstermijn zou ingaan, moet het recht van de getroffene op een jaarlijkse vergoeding op zijn minst erkend zijn (...) Dit is te dezen het geval. Het recht op een
jaarlijkse vergoeding vloeit voort uit het vonnis van 1 oktober 1999, dat de datum van
consolidatie en de graad van blijvende ongeschiktheid heeft vastgesteld. Dat recht is definitief verkregen sinds het vonnis van 1 oktober 1999 in kracht van gewijsde is gegaan,
namelijk sinds 15 september 2001. Vanaf dat ogenblik kon de dagelijkse vergoeding voor
tijdelijke ongeschiktheid omgezet worden in een jaarlijkse vergoeding voor blijvende
ongeschiktheid. Op grond van het vonnis en overeenkomstig artikel 63, §4, van de wet
van 10 april 1971, moet de arbeidsongevallenverzekeraar trouwens een jaarlijkse vergoeding toekennen. (...) Het is niet vereist dat het basisloon daarenboven moet zijn vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegane beslissing. Aangezien de vordering tot herziening alleen betrekking heeft op de wijziging van de graad van blijvende ongeschiktheid
wegens nieuwe feiten die ten tijde van de eerste beslissing nog niet bekend waren of niet
bekend konden zijn (...), heeft de eerste rechter terecht gepreciseerd dat het bedrag van het
basisloon helemaal niets te maken heeft met het voorwerp van de vordering tot herziening, zodat het 'onlogisch zou zijn aan te nemen dat de getroffene zijn vordering tot
herziening niet mag instellen zolang dat basisloon niet is vastgesteld'".
Grieven
Artikel 72, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het van
toepassing was op de dag waarop de eis tot herziening was ingesteld (namelijk 28 mei
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2002), bepaalt wat volgt: "De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een
wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden
aan de gevolgen van het ongeval, kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de
datum van homologatie of de bekrachtiging van de overeenkomst tussen de partijen of
van de in artikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving". Artikel 24, tweede lid, van die
wet luidt als volgt: "Indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, vervangt een
jaarlijkse vergoeding van 100 pct. berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vanaf de dag waarop de ongeschiktheid een
bestendig karakter vertoont; dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij een overeenkomst tussen
partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing". Artikel 65, eerste tot derde
lid, bepaalt wat volgt: "De partijen zijn verplicht de overeenkomsten betreffende de voor
het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen ter bekrachtiging aan het Fonds voor
arbeidsongevallen over te leggen, op de wijze en onder de voorwaarden bepaald door de
Koning. De overeenkomst heeft slechts uitwerking na bekrachtiging door het Fonds voor
arbeidsongevallen. Die overeenkomsten worden, op straffe van nietigheid, met redenen
omkleed en vermelden het basisloon, de aard van de letsels, de graad van arbeidsongeschiktheid en de datum van consolidatie".
Uit die bepalingen volgt dat, indien de getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar
geen overeenstemming bereiken over het basisloon, de aard van de letsels, de graad van
arbeidsongeschiktheid en de datum van consolidatie - allemaal punten waarover overeenstemming vereist is opdat de overeenkomst door het Fonds voor arbeidsongevallen kan
worden bekrachtigd overeenkomstig voormeld artikel 65, derde lid, de rechter over al die
punten moet beslissen. De bekrachtiging van de overeenkomst of de in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing doen de herzieningstermijn ingaan en de vordering
tot herziening kan niet vóór dat tijdstip worden ingesteld. Die beslissing moet uitspraak
hebben gedaan over het recht op arbeidsongevallenvergoedingen en, met name, over de
omzetting van de dagelijkse vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid in een jaarlijkse
vergoeding voor blijvende ongeschiktheid, en moet bijgevolg uitspraak hebben gedaan
over het recht van de getroffene op een jaarlijkse vergoeding. Bij gebrek aan homologatie
of bekrachtiging van de overeenkomst bedoeld in artikel 24, tweede lid, begint de herzieningstermijn pas te lopen vanaf de datum waarop het vonnis of het arrest dat alle bestanddelen vaststelt die nodig zijn voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding inzake
arbeidsongevallen, zoals de graad van ongeschiktheid en het basisloon, in kracht van
gewijsde is gegaan.
Zolang alle bestanddelen die nodig zijn voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding niet zijn vastgesteld hetzij in een overeenkomst tussen de partijen die gehomologeerd
of bekrachtigd werd door het Fonds voor arbeidsongevallen, hetzij in een in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing, vormen de bedragen die de arbeidsongevallenverzekeraar aan de getroffene van het arbeidsongeval stort, gewone voorschotten zoals
bedoeld in artikel 63, §4, van de wet van 10 april 1971, luidens hetwelk"de verzekeringsonderneming, in geval van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene, verplicht is de dagelijkse of jaarlijkse vergoeding bedoeld in de
artikelen 22, 23, 23bis of 24, bij voorschot te betalen op grond van de door hem (lees:
haar) voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid. Deze bepaling geldt eveneens
ingeval een eis tot herziening, voorzien bij artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, wordt ingesteld".
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de partijen geen overeenstemming over het basisloon hadden bereikt en dat er over dat punt geen enkele in kracht van
gewijsde gegane beslissing was gewezen, daar de eiseres hoger beroep had ingesteld
tegen het vonnis van 9 juni 2000 van de arbeidsrechtbank te Nijvel, die haar bevolen had
om de loonschalen over te leggen van de bedienden die de functie van inspecteur uitoe-
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fenden, zoals die waren aangepast op 1 december 1991 en op 1 december 1992 en haar
had verzocht om het basisloon op grond van die criteria te berekenen, en omdat het hoger
beroep nog steeds hangende is.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de vordering tot herziening
ontvankelijk was omdat zij was ingesteld binnen drie jaar die volgen op de datum waarop
het vonnis van 1 oktober 1999 van de arbeidsrechtbank te Nijvel, dat de tijdvakken van
algehele tijdelijke ongeschiktheid de consolidatie en de graad van gedeeltelijke blijvende
ongeschiktheid had vastgesteld en de uitspraak over het bedrag van het basisloon had
aangehouden, in kracht van gewijsde is gegaan (dat wil zeggen op 15 september 2001), op
grond dat " la conversion de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire en indemnité
annuelle d'incapacité permanente a pu intervenir dès ce moment " en dat " sur la base de
ce jugement et conformément à l'article 63, §4, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi est
tenu d'accorder une allocation annuelle ".
Het arrest schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
De vordering tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging
van het verlies van arbeidsongeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden
aan de gevolgen van het ongeval, kan worden ingesteld binnen drie jaar die
volgen op de datum van homologatie of bekrachtiging van de overeenkomst
tussen de partijen of van de beslissing die de datum vaststelt waarop de arbeidsongeschiktheid blijvend is geworden en de dagelijkse vergoeding wordt
vervangen door een jaarlijkse vergoeding, die berekend wordt op grond van het
basisloon en de graad van ongeschiktheid.
Die beslissing is een beslissing die uitspraak doet over het recht van de getroffene op een jaarlijkse vergoeding, overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971.
Het arrest, dat vaststelt dat er over het basisloon van de verweerder nog geen
in kracht van gewijsde gegane beslissing was gewezen, schendt de artikelen 24,
tweede lid, en 72, eerste lid, van de wet van 10 april 1971, door te beslissen dat
de termijn voor de vordering tot herziening is ingegaan.
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
vernietigde arrest.
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt de eiseres in de
kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.
25 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Oosterbosch.
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3° KAMER - 25 oktober 2010

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - DOSSIER VAN DE WERKNEMER OPDRACHT OM HET DOSSIER IN TE DIENEN - UITBETALINGSINSTELLINGEN - RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING
De uitbetalingsinstellingen hebben de opdracht om het dossier van de werknemer bij het
werkloosheidsbureau in te dienen overeenkomstig de reglementsbepalingen, en indien
het dossier onvolledig is, zendt het werkloosheidsbureau het naar de uitbetalingsinstelling terug, vergezeld van een formulier dat alle ontbrekende stukken en inlichtingen
vermeldt; het dossier is pas volledig en biedt pas de mogelijkheid om het bedrag van de
werkloosheidsuitkering te bepalen, als het precieze beroepsverleden van de werknemer
aan de hand daarvan kan worden beoordeeld1. (Artt. 126, 5°, en 133, §1, Werkloosheidsbesluit; Artt. 90 en 93, §2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit)
(RVA T. Q. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2009 gewezen door
het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7, §1, derde lid, i), en 2, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 18 (voor zover nodig), 24 (zoals het van toepassing was op het tijdstip
van de feiten, dus vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 30 april 1999),
126 (zoals het van toepassing vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 9 juli
2000), 133, §1, 1°, en 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering;
- de artikelen 3, eerste lid, en 4 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
handvest van de sociaal verzekerde;
- de artikelen 90, eerste en tweede lid, 2°, en 93, §2, eerste lid, van het ministerieel
besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het appelverzoekschrift van de eiser ongegrond, in zoverre het
gericht is tegen de verweerder, en bevestigt het beroepen vonnis in zijn geheel, dat beslist
dat alleen de eiser een fout heeft begaan in het beheer van het dossier van de verweerder
1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2010, nr.629.
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en dat hem veroordeelt om aan de verweerder schadevergoeding te betalen gelijk aan de
aanvullende werkloosheidsuitkering (anciënniteitstoeslag) waarop hij aanspraak had
kunnen maken tussen 3 juni 1997 en 30 september 1998, op grond dat "artikel 7, §1, i),
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders bepaalt dat (de eiser) met name tot taak heeft, met behulp van de te dien einde
opgerichte of erkende instellingen, aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de
uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te 'verzekeren'.
Artikel 133 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt daarenboven dat
de werkloze bij zijn uitkeringsinstelling een dossier moet indienen met daarin een uitkeringsaanvraag en 'alle stukken welke de directeur nodig heeft om over het recht op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen';
Artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 bepaalt dat het document
waarmee de uitkeringen worden aangevraagd, in beginsel het werkloosheidsbewijs C4 is
dat door de werkgever aan de werknemer wordt overhandigd, en artikel 90 van datzelfde
besluit beklemtoont dat het dossier, om volledig te zijn, alle stukken moet bevatten die
dienstig zijn om over het recht op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen.
In navolging van mevrouw de advocaat-generaal, beslist het (arbeidshof) dat het aan
(de eiser) staat om aan de sociaal verzekerden de documenten en formulieren ter beschikking te stellen die alle dienstige vragen bevatten om te kunnen beslissen over de rechten
van de aanvragers van werkloosheidsuitkeringen, en dat de stelling (van de eiser) niet kan
worden gevolgd wanneer hij beweert dat het aan de werkloze staat om alle documenten te
verschaffen op grond waarvan aangetoond kan worden dat hij voldoet aan de voorwaarden van de werkloosheidsreglementering om aanvullende werkloosheidsuitkeringen
te kunnen ontvangen.
(De verweerder) heeft te dezen reeds op 14 juni 1996 een C1-formulier ingediend dat
melding maakte van een beroepsverleden, dat begonnen was in 1965.
In het formulier C1 werd immers alleen de volgende vraag gesteld: 'Wanneer bent u
beginnen te werken als werknemer of zelfstandige?'
(De eiser) betoogt dat (de verweerster) de werknemer had moeten inlichten over zijn
rechten en verplichtingen.
Het klopt weliswaar dat artikel 24 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
verschillende verplichtingen oplegt aan de uitbetalingsinstellingen (advies geven aan de
werkloze en hem alle nuttige inlichtingen over zijn rechten en verplichtingen
verschaffen), maar die verplichtingen zijn bijkomstig ten opzichte van de (aan de eiser)
opgelegde plichten. Artikel 24, 1° en 2°, van het voormelde koninklijk besluit bepaalt
overigens dat de uitbetalingsinstellingen de door (de eiser) voorgeschreven formulieren
ter beschikking van de werknemer houden en hem alle door laatstgenoemde voorgeschreven documenten bezorgen.
(De eiser) zorgt voor de opmaak van de documenten en zijn eerste opdracht (ten
aanzien van die van de uitbetalingsinstellingen) bestaat in het behandelen van de
aanvragen van de sociaal verzekerden.
Aangezien (de verweerder) geen enkele vraag om inlichtingen ontvangen heeft, kon hij
er rechtmatig van uitgaan dat zijn dossier volledig was.
(De verweerder) heeft dus geen enkele fout begaan.
Toen (de eiser), daarentegen, het formulier C1 ontving dat een beroepsverleden van
meer dan twintig jaar vermeldde, heeft hij hierop niet gereageerd en slechts op de uitkeringskaart C2 de code P aangebracht, wat doet vermoeden, zoals de eerste rechter terecht
preciseert, dat het beroepsverleden (van de eiser) was berekend : indien het beroepsverleden niet wordt berekend, vermeldt (de eiser) immers de code OP op de uitkeringskaart.
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Indien (de eiser) van mening was dat het dossier (van de verweerder) onvolledig was en
laatstgenoemde zijn beroepsverleden niet voldoende aantoonde door op het C1-formulier
te vermelden dat hij in 1965 in loondienst was beginnen te werken, dan had hij artikel 93
van het ministerieel besluit van 26 november 1991 moeten toepassen en het dossier (naar
de verweerster) moeten terugsturen, samen met een formulier C51, onder vermelding van
de ontbrekende inlichtingen.
Het kan niet worden betwist dat dit te dezen niet is geschied.
De wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde
verplicht de socialezekerheidsinstelling om de sociaal verzekerden over hun rechten en
plichten te informeren en om hen raad te geven in verband met de uitoefening van hun
rechten en het vervullen van hun plichten en verplichtingen (artikelen 3 en 4).
Hoewel de werkloosheidsreglementering de uitbetalingsinstellingen beslist een informatieplicht opleggen, inzonderheid wat betreft de inschrijving als werkzoekende en de
administratieve formaliteiten, wordt daarentegen nergens vermeld dat die verplichting (de
eiser) van zijn eigen verplichtingen ontslaat. In dat verband kan worden gesteld dat alleen
(de eiser) betrouwbare informatie over de werkloosheidsreglementering kan verstrekken
(...).
De formulieren en de instructies die (de eiser) aan de uitbetalingsinstellingen bezorgt,
moeten het mogelijk maken om van de werkloze alle inlichtingen te verkrijgen die nodig
zijn om de verschuldigde uitkeringen te berekenen, en meer bepaald wanneer, zoals te
dezen, de gegevens die betrekking hebben op het beroepsverleden van de aanvrager van
werkloosheidsuitkeringen een weerslag hebben op het bedrag van die uitkeringen.
In navolging van als de eerste rechter en om dezelfde redenen oordeelt het (arbeids)hof
dat, gelet op de reglementsbepalingen, alleen (de eiser) een fout heeft begaan in het
beheer van het dossier (van de verweerder), en dat die fout het gevolg is zowel van een
gebrekkige voorlichting (van de verweerder) als van een gebrek aan instructies of, op zijn
minst, van onjuiste informatie (toekenning van de code P) die aan (de verweerster) is
medegedeeld";
Grieven
1. Krachtens artikel 7, §1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, heeft de eiser, onder de voorwaarden,
die de Koning bepaalt, met name tot taak met behulp van de te dien einde opgerichte of
nog op te richten instellingen, aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren.
Krachtens artikel 7, §2, van dezelfde besluitwet, worden de werkloosheidsuitkeringen
aan de gerechtigden uitbetaald hetzij door bemiddeling van uitbetalingsinstellingen, die
opgericht worden door representatieve werknemersorganisaties en die daartoe door de
Koning, onder de voorwaarden die hij bepaalt, erkend zijn en wegens dit feit rechtspersoonlijkheid verkregen hebben, hetzij door bemiddeling van een openbare instelling
beheerd door het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.
De verweerster heeft, als openbare uitbetalingsinstelling bedoeld in artikel 18 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
krachtens artikel 24 van datzelfde koninklijk besluit de volgende opdracht:
1° de formulieren, waarvan het gebruik door de Rijksdienst is voorgeschreven, ter
beschikking van de werknemer houden;
2° aan de werknemer alle door de Rijksdienst voorgeschreven mededelingen
verstrekken;
3° de werknemer inlichten over zijn plichten, inzonderheid inzake de inschrijving als
werkzoekende, de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand en de aangifte en
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controle van de periodes van volledige werkloosheid. De Minister kan, na advies van het
beheerscomité, de wijze bepalen waarop de uitbetalingsinstelling deze opdracht uitvoert;
4° het dossier van de werknemer bij het werkloosheidsbureau indienen met inachtneming van de reglementsbepalingen;
5° de uitkeringen en andere prestaties die aan de werknemer toekomen, betalen op
grond van de aanduidingen vermeld op de uitkeringskaart bedoeld in artikel 146, met
inachtneming van de wets- en reglementsbepalingen;
6° aan de werknemer de documenten verstrekken die voorgeschreven zijn door wets- en
reglementsbepalingen.
Krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, zijn de socialezekerheidsinstellingen verplicht aan de
sociaal verzekerde die daar schriftelijk om verzoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging de sociaal
verzekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de behandeling
van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
Onder dezelfde voorwaarden moeten de socialezekerheidsinstellingen, krachtens artikel
4 van dezelfde wet van 11 april 1995, aan iedere sociaal verzekerde die erom verzoekt,
inzake de materies die hem aanbelangen, informatie verstrekken in verband met de uitoefening van zijn rechten en het vervullen van zijn plichten en verplichtingen.
Hoewel de eiser de documenten moet opmaken die het mogelijk moeten maken om bij
de werkloze alle inlichtingen in te winnen die nodig zijn om over zijn rechten te beslissen,
doet dat geenszins afbreuk aan de opdracht van de uitbetalingsinstellingen om, krachtens
artikel 24, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 "het dossier van de werknemer bij het werkloosheidsbureau in te dienen met inachtneming van de reglementsbepalingen".
Op grond van de bevoegdheden die de werkloosheidsreglementering hen toekent,
treden de uitbetalingsinstellingen zoals de verweerster aldus daadwerkelijk op als bemiddelaar tussen de werkloze en het werkloosheidsbureau, teneinde de werkloze, die hierin
weinig bedreven is, te helpen met zijn aanvraag.
2. De werkloze die voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, moet bij de
uitbetalingsinstelling een dossier indienen met daarin de uitkeringsaanvraag en alle documenten die de directeur nodig heeft om over het recht op uitkeringen te beslissen en het
bedrag ervan te bepalen (artikel 133, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991). In dat geval moet het dossier van de werkloze inzonderheid een aangifte van de
persoonlijke en familiale toestand bevatten (artikel 133, §2, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991).
Wanneer de werkloze het bewijs moet leveren van een arbeidsperiode als loontrekkende, moet het dossier daarom inzonderheid een 'werkloosheidsbewijs - arbeidsbewijs' C
4 bevatten (artikel 90, tweede lid, 2°, van het ministerieel besluit van 26 november 1991).
Krachtens artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, wordt het
basisdagbedrag van de werkloosheidsuitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag
indien de werkloze voldoet aan de voorwaarden 1° tot 8° van artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, waaronder voorwaarde 5° : "20 jaar beroepsverleden
als loontrekkende bewijzen in de zin van artikel 114, §4".
Het feit alleen dat de werkloze op een formulier van de eiser slechts verklaard heeft dat
hij in 1965 is begonnen te werken, betekent niet dat de werkloze een beroepsverleden
"bewezen" heeft in de zin van artikel 126, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991, daar het perfect mogelijk is dat die arbeidsperiode, die gestart is in 1965, om
enigerlei reden is onderbroken door een periode waarin niet gewerkt werd.
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Een uitbetalingsinstelling, die de opdracht heeft de aanvraag van de werkloze bij de
eiser op een correcte wijze te behandelen, zal bij de aanvraag van de werkloze, die recht
heeft op de toeslag, bijgevolg alle stukken moeten voegen "die twintig jaar beroepsverleden bewijzen". Als zij dat niet doet, zal het bedrag van de uitkering van de werkloze
worden berekend op grond van het werkelijk bewezen beroepsverleden.
Artikel 90, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 vereist dat het
dossier, om volledig te zijn, alle stukken moet bevatten die nodig zijn om over het recht
op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen.
Een dossier is dus niet volledig indien het bureau op basis van dat dossier niet in staat is
over de rechten van de werkloze te beslissen, inzonderheid omdat het niet de bij de reglementering voorgeschreven documenten bevat (geen formulier C4, geen formulier tot
aangifte van de persoonlijke en familiale toestand, terwijl dat formulier vereist is) en de
werkloze op basis daarvan niet tot het recht op uitkeringen kan worden toegelaten.
Artikel 93, §2, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering bepaalt dat het werkloosheidsbureau
het dossier, indien het onvolledig is, terugzendt naar de uitbetalingsinstelling vergezeld
van een formulier "terugzending van het dossier" C 51, onder vermelding van alle ontbrekende stukken en inlichtingen.
Artikel 93, §2, van het ministerieel besluit verplicht de eiser niet om, uit eigen beweging, bij elke sociaal verzekerde na te vragen of deze geen andere gegevens in zijn bezit
heeft op grond waarvan hem méér rechten kunnen worden toegekend dan die waarop hij
recht zou hebben volgens het dossier, zoals het door zijn uitbetalingsinstelling is opgemaakt.
3. Zo blijkt uit de feiten en stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat:
- de verweerder zijn aanvraag heeft ingediend en daarin heeft verklaard dat hij
"begonnen is te werken" in 1965;
- zijn dossier een formulier C4 bevatte, dat een beroepsverleden van vijftien jaar
bewees;
- de eiser, die over alle documenten beschikte om te beslissen over het recht van de
verweerder op werkloosheidsuitkeringen, hem uitkeringen heeft toegekend op basis van
zijn beroepsverleden, zoals dat in zijn dossier aangetoond wordt.
4. Het arrest, dat beslist dat "de verplichtingen (van de uitbetalingsinstellingen) (om)
advies (te) geven aan de werkloze en hem alle nuttige inlichtingen over zijn rechten en
verplichtingen (te) verschaffen, bijkomstig zijn ten opzichte van de (aan de eiser) opgelegde plichten, daar de eiser zorgt voor de opmaak van de documenten en zijn eerste
opdracht (ten aanzien van die van de uitbetalingsinstellingen) in het behandelen van de
aanvragen van de sociaal verzekerden bestaat", en dat alleen de eiser een fout heeft
begaan, in zoverre zijn documenten het niet mogelijk zouden hebben gemaakt om bij de
eiser de vereiste inlichtingen te verzamelen, schendt aldus de in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen, die de opdracht van de eiser, die erin bestaat te beslissen over de
rechten van de sociaal verzekerden, afbakenen ten aanzien van die van de verweerster, die
erin bestaat de werkloze te informeren en zijn aanvraag correct te behandelen door de
door de reglementering vereiste documenten en verantwoordingsstukken hierbij te voegen
(schending van de artikelen 7, §1, derde lid, i), en 2, van de besluitwet van 28 december
1944, 18 (voor zover nodig), 24, 133, §1, 1°, en 2, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991, 3, eerste lid, van het handvest).
Het arrest, dat beslist dat de eiser zijn verplichting om de verweerster de nodige instructies te geven, niet is nagekomen, in zoverre de aan de uitbetalingsinstellingen ter beschikking gestelde formulieren niet de mogelijkheid zouden hebben geboden om de gegevens
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betreffende het beroepsverleden van de verweerder te verzamelen, houdt geen rekening
met de verplichting van de verweerster om de aanvragen van de werkloze correct te
behandelen overeenkomstig artikel 24 van het koninklijk besluit van 25 november 1991,
meer bepaald wanneer het erom gaat te "bewijzen" dat de werkloze een beroepsverleden
van twintig jaar heeft, overeenkomstig artikel 126, 5°, van datzelfde koninklijk besluit
(schending van de artikelen 24 en 126, meer bepaald 5°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991).
Het arrest, dat beslist dat de eiser, bij gebrek aan verantwoordingsstukken die een loopbaan van twintig jaar zouden bewijzen, artikel 93 van het ministerieel besluit had moeten
toepassen en de aanvraag van de werkloze dus had moeten terugsturen, schendt die bepaling alsook artikel 90 van datzelfde ministerieel besluit, in zoverre het dossier volledig
was in de zin van artikel 90, daar het de eiser de mogelijkheid bood om op basis van de
ontvangen documenten te beslissen over de rechten van de werkloze en artikel 93 de eiser
niet verplichtte om, op grond van gegevens die niet in het dossier voorkomen, actief te
onderzoeken of de werkloze op meer voordelen recht heeft (schending van de artikelen 90
en 93 van het ministerieel besluit).
Het arrest, dat beslist dat de verweerder, door de aangifte van zijn persoonlijke en familiale toestand (het formulier C1),"dat een beroepsverleden van meer dan twintig jaar
vermeldt", een beroepsverleden van meer dan twintig jaar heeft bewezen, hoewel hij
verklaard heeft dat hij pas "begonnen is te werken in 1965", wat niet overeenkomt met de
vermelding van een beroepsverleden van meer dan twintig jaar, daar de arbeidsperiode
om enigerlei reden onderbroken kon zijn geweest, geeft aan die aangifte een draagwijdte
die zij krachtens de werkloosheidsreglementering niet heeft en schendt derhalve artikel
133, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Het arrest, dat beslist dat de eiser ten aanzien van de uitbetalingsinstelling een fout
heeft begaan door haar onjuiste informatie te verstrekken (door een code P toe te kennen),
terwijl die code, zoals het arrest vaststelt, "doet vermoeden dat het beroepsverleden (van
de werkloze) was berekend", is niet naar recht verantwoord, daar de eiser geen enkele fout
heeft begaan door de verschuldigde uitkeringen te berekenen op basis van het beroepsverleden dat de werkloze daadwerkelijk heeft bewezen en door te weigeren hem de anciënniteitstoeslag toe te kennen, aangezien hij geen beroepsverleden van meer dan twintig jaar
bewezen had (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 126,
5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en 90, tweede lid, 2°, van het ministerieel besluit van 26 november 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel
De werkloze moet, in de gevallen bedoeld in artikel 133, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
bij de uitbetalingsinstelling een dossier indienen met daarin een uitkeringsaanvraag en alle stukken die nodig zijn om over het recht op uitkeringen te beslissen
en het bedrag ervan te bepalen.
Krachtens artikel 90 van het ministerieel besluit van 26 november 1991
houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, moet het
dossier, om volledig te zijn, alle stukken bevatten die dienstig zijn om over het
recht op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen.
Artikel 93, §2, tweede lid, van dat ministerieel besluit, bepaalt dat het werkloosheidsbureau, indien het dossier onvolledig is, het dossier terugzendt naar de
uitbetalingsinstelling, vergezeld van een formulier "terugzending van het
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dossier" C 51, dat alle ontbrekende stukken en inlichtingen vermeldt.
Volgens artikel 126, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991,
wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering verhoogd met een anciënniteitstoeslag indien de werkloze twintig jaar beroepsverleden als loontrekkende
bewijst.
Uit die bepalingen volgt dat het dossier, om volledig te zijn en om op basis
daarvan het bedrag van de werkloosheidsuitkering te bepalen, de mogelijkheid
moet bieden om te antwoorden op de vraag of de werkloze een beroepsverleden
van twintig jaar als loontrekkende heeft.
Het arrest stelt vast dat de verweerder werkloosheidsuitkeringen heeft aangevraagd op 3 juni 1996 en dat hij bij de uitbetalingsinstelling een dossier heeft
ingediend met daarin alle voorgeschreven documenten en de door die documenten vereiste inlichtingen, waarbij hij, enerzijds, verklaard heeft dat hij in
1965 is begonnen te werken en, anderzijds, op basis van een "werkloosheidsbewijs" C4 vijftien jaar arbeid in loondienst heeft bewezen.
Het arrest vermeldt dat de eiser het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen
van de verweerder heeft bepaald zonder te verwijzen naar het dossier van de
uitbetalingsinstelling en zonder rekening te houden met de anciënniteitstoeslag.
Het arrest, dat beslist dat de eiser een fout heeft begaan in het beheer van het
dossier van de verweerder, dat alleen hij die fout heeft begaan, zonder dat daarbij
de uitbetalingsinstelling schuld treft, en dat hij voor die fout aansprakelijk is,
schendt geen van de in het middel bedoelde bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat:
mr. Foriers.

Nr. 630
3° KAMER - 25 oktober 2010

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - ONGEVAL DAT
VERBAND HOUDT MET DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP
Het ongeval houdt verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, wanneer het in
een oorzakelijk verband staat tot de arbeidsprestatie zelf van de door het ongeval
getroffen werknemer of tot gelijk welke omstandigheid eigen aan de omgeving waarin de
door het ongeval getroffen werknemer zich bevindt wegens de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst1. (Art. 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.630.
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(AXA BELGIUM nv T. Mr. JADOUL, handelend in haar hoedanigheid van voogd van de kinderen X. en Y.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0081.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 februari 2009 gewezen
door het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 7, hoofdzakelijk eerste lid, en artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971.
Aangevochten beslissingen:
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis en zegt voor recht dat wijlen D. D. op 13
augustus 2002 het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval terwijl zij in dienst was
van de bij de eiseres tegen arbeidsongevallen verzekerde BVBA Praxis, op grond dat: "de
artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet luiden als volgt:
Artikel 7. Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval aangezien elk
ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens
tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering ervan.
Artikel 9. Wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het
letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel, behoudens tegenbewijs,
vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt.
Een ongeval wordt bijgevolg beschouwd als een arbeidsongeval als de volgende
elementen aanwezig zijn:
- een plotselinge gebeurtenis,
- overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en door het feit van de uitvoering van die overeenkomst,
- een letsel veroorzakend.
(...) De omstandigheden van het ongeval blijken uit de verklaringen van de heer D. en
uit de wedersamenstelling:
'Hij zou rond tien uur in de buurt van de winkel zijn aangekomen en er zijn echtgenote
op de stoep vlak naast de ingang van de winkel hebben opgewacht. D.D. zou tussen 10
uur en 10u15 zijn aangekomen.
Samen stappen ze de handelszaak binnen.
D.D. neemt plaats achter de toonbank en V.D. ervoor. Er volgt een gesprek en laatstgenoemde vraagt haar:
- waarom zij hem verlaat;
- waarom zij niet weten wil van een verzoening hoewel hij daar zo op aandringt, vooral
in het voordeel van hun kinderen.
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Zij weigert bedaard. V.D. beweert dat het mes op dat ogenblik nog steeds verborgen
was onder zijn jekker en dat zijn echtgenote het niet had kunnen zien. Hij wijst erop dat
tijdens hun discussie een niet-geïdentificeerde vrouwelijke klant de winkel zou zijn
binnengekomen en na enkele minuten is vertrokken.
Op een gegeven ogenblik moet D.D. achteraan in de winkel naar het magazijn gaan om
er kledij en documenten te nemen.
V.D. zet zijn betoog verder en preciseert dat zijn echtgenote, nog steeds bedaard, hem
vraagt haar te volgen in de richting van het magazijn. Op die plaats volgt een discussie.
Hij vraagt haar of ze nog steeds van hem houdt waarop zij antwoordt dat er iemand anders
in haar leven is.
V.D. vraagt haar waarom maar dat haalt niets uit. Hij vraagt toch één van hun kinderen
terug te krijgen vermits hij ze reeds geruime tijd niet meer heeft gezien maar hij stuit
opnieuw op een weigering. Zijn echtgenote zou hem hebben geantwoord: "neen, mijn
moeder zorgt voor hen".
V.D. beweert dat hij op dat ogenblik "door het lint gaat". Hij grijpt naar zijn mes.
Wanneer zijn echtgenote dit ziet, vlucht ze achterin het gebouw. Hij haalt haar in de
gang in en begint te slaan maar herinnert zich niet hoe'.
Het staat bijgevolg vast dat het ongeval plaatsvond op de arbeidsplaats van wijlen
mevrouw D., terwijl zij onder het gezag van haar werkgever stond.
Het ongeval van 13 augustus 2002 is overkomen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en is bijgevolg geacht overkomen te zijn door het feit van de uitvoering van die overeenkomst.
(De eiseres) wil dat vermoeden echter weerleggen en stelt dat de omstandigheden van
het ongeval uitsluitend de persoonlijke levenssfeer betreffen (echtelijk conflict) en geen
enkel verband houden met de uitvoering van het arbeidsovereenkomst van wijlen D.D.
(...) De heer D. kon zijn echtgenote uitsluitend ontmoeten door zich naar haar arbeidsplaats te begeven. Zo heeft hij verklaard: 'Vooraleer de feiten die u onderzoekt plaatsvonden begaf ik me één keer slechts, met name enkele dagen voordien, naar de winkel om
mijn vrouw vergeefs te bepraten' (verklaring van 16 augustus 2002).
De heer D. heeft met name ook het volgende verklaard over het ongeval van 13
augustus 2002:
'U vraagt me waarom ik op dinsdag 13 augustus 2002 naar de winkel Bleu Marine ben
gegaan om D. te ontmoeten en niet elders.
Ook vraagt u me waarom ik bijvoorbeeld haar niet op een andere dag bij haar thuis heb
pogen te ontmoeten.
Hierop antwoord ik u dat ik beslist had dat het die dag zou zijn. Bovendien wist ik heel
goed dat zij in de winkel aanwezig zou zijn op het moment dat ik ernaar toe ging. Ik
kende haar dienstregeling.
Ik heb haar woonst dus geenszins bewaakt want dan had de aanwezigheid van haar zus
De D. me kunnen verrassen. Ik wist heel goed dat ik mijn echtgenote niet kon mislopen
als ik haar in de winkel opzocht'.
(...) De agressie werd bijgevolg mogelijk gemaakt door de uitvoeringsmodaliteiten van
de arbeidsovereenkomst van wijlen D.D. en door de natuurlijke omgeving waarin de overeenkomst werd uitgevoerd: zij moest de winkel alleen openen, er haar beroepsactiviteit
alleen uitoefenen, in een gebouw dat bovendien zo eng was dat elke ontsnapping onmogelijk is en waardoor ze haar toekomstige overvaller daarenboven niet kon ontwijken zonder
het werk te verstoren.
In navolging van de eerste rechter, oordeelt het (arbeids)hof dat die omstandigheden het
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risico op de agressie door de heer D. op zijn minst hebben verhoogd.
De feiten van 13 augustus 2002 maken een arbeidsongeval uit".
Grieven
Het arrest wijst erop dat er sprake is van een arbeidsongeval in de zin van de artikelen 7
en 9 van de Arbeidsongevallenwet op voorwaarde dat het ongeval is overkomen "door het
feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst"; toch is het geen vereiste dat het te
wijten is aan de uitvoering van de arbeid bedoeld in de overeenkomst.
Het arrest oordeelt onterecht dat de feiten van 13 augustus 2002 een arbeidsongeval
uitmaken omdat de agressie waarvan D.D. het slachtoffer is geworden plaatsvond op de
arbeidsplaats en tijdens de uitvoering van het werk (artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet) en dat bovendien de omstandigheden waarin het slachtoffer haar werk uitvoerde
(zij was alleen in een heel klein gebouw waaruit zij niet kon ontsnappen, enz.) "het risico
op de agressie" hebben verhoogd.
Het feit dat het risico op agressie "op zijn minst" zou zijn verhoogd door de bijzondere
kenmerken van de winkel waarin D.D. haar werk uitvoerde, betekent niet dat de agressie
is overkomen "door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst".
Om de agressie op de werknemer door een derde als een arbeidsongeval te kunnen
beschouwen volstaat het niet dat die vergemakkelijkt werd door het tijdstip en de plaats
van het werk van het slachtoffer, maar vereist is ook dat de agressie zich niet zou zijn
gebeurd als het slachtoffer haar werk niet had uitgevoerd.
De woorden "door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" impliceren
immers dat het ongeval door de uitvoering van de overeenkomst is veroorzaakt, zelfs al is
niet vereist dat het te wijten is aan de uitvoering van de overeengekomen arbeid.
In casu blijkt niet uit de in het arrest opgesomde omstandigheden dat als D.D. zich niet
in de winkel van haar werkgever zou hebben bevonden, zij die bewuste of een andere dag
niet zou zijn aangevallen.
Uit de redenen die het arrest aanvoert blijkt met andere woorden niet dat de echtgenoot
van het slachtoffer niet zou hebben getracht haar aan te vallen en te doden als zij zich niet
in de winkel van haar werkgever zou hebben bevonden.
Het overlijden van D.D. is in feite volledig en uitsluitend te wijten aan de bedoeling
van haar echtgenoot om haar te doden vermits zij volgens hem weigerde hun huwelijksleven te hervatten en hem de kinderen te laten zien.
De agressie op D.D. is bijgevolg niet te wijten "aan het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst", zelfs als men veronderstelt dat die omstandigheid het risico op een
agressie heeft vergroot.
De omstandigheid dat de aanwezigheid van D.D. in de winkel het risico op een agressie
op zijn minst zou hebben verhoogd betekent niet dat de agressie is overkomen "door het
feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" (artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet), aangezien die aanwezigheid geen verband houdt met het motief van de
dodelijke agressie die niet is veroorzaakt door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst was hoogstens een omstandigheid waarbij de agressor van D.D. zijn dreigementen tot uitvoering heeft gebracht.
Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht is verantwoord in zoverre het beslist dat de
agressie op D.D. een arbeidsongeval is omdat haar aanwezigheid in de winkel van haar
werkgever "de agressie op zijn minst in de hand heeft gewerkt", (schending van de bovenvermelde wetsbepalingen en meer in het bijzonder van artikel 7, eerste lid, van de
Arbeidsongevallenwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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De grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het middel
aangevoerd: het middel heeft geen belang
De overwegingen dat "de agressie bijgevolg werd mogelijk gemaakt door de
uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereenkomst van wijlen D.D. en door de
natuurlijke omgeving waarin de overeenkomst werd uitgevoerd: zij moest de
winkel alleen openen, er haar beroepsactiviteit alleen uitoefenen, in een gebouw
dat bovendien zo eng was dat elke ontsnapping onmogelijk is en waardoor ze
haar toekomstige overvaller daarenboven niet kon ontwijken zonder het werk te
verstoren" verschillen van de overweging van het arrest dat "die omstandigheden
het risico op de agressie door de heer D. op zijn minst hebben verhoogd " en
volstaan als motivering voor de beslissing van het arrest dat het ongeval van
D.D. op 13 augustus 2002 door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst is overkomen en bijgevolg een arbeidsongeval is.
De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 oktober 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en Van Ommeslaghe.

Nr. 631
2° KAMER - 26 oktober 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEMEENTE - OPTREDEN IN RECHTE STILZITTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - OPTREDEN VAN INWONERS
NAMENS DE GEMEENTE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING - BEOORDELING - CRITERIUM
2º GEMEENTE - OPTREDEN IN RECHTE - STILZITTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - OPTREDEN VAN INWONERS NAMENS DE GEMEENTE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- ONTVANKELIJKHEID - BEOORDELING - CRITERIUM
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEMEENTE - OPTREDEN IN RECHTE STILZITTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - OPTREDEN VAN INWONERS
NAMENS DE GEMEENTE - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VOOR DE STRAFGERECHTEN
4º GEMEENTE - OPTREDEN IN RECHTE - STILZITTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - OPTREDEN VAN INWONERS NAMENS DE GEMEENTE - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
VOOR DE STRAFGERECHTEN

5º MISDRIJF — ALLERLEI - BELANGENNEMING - BEGRIP
6º AMBTENAAR — ALLERLEI - BELANGENNEMING - BEGRIP
1º en 2° Artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet, zoals toepasselijk vóór zijn wijziging bij het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat op 1 januari 2007 in werking is getreden, en dat
inhield dat wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt,
een of meer inwoners onder bepaalde voorwaarden in rechte kunnen optreden namens
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de gemeente, vereist niet dat de inwoner moet doen blijken van een persoonlijk belang;
de ontvankelijkheid van de vordering moet enkel worden onderzocht in hoofde van de
gemeente en niet van de betrokken inwoner1.
3º en 4° Het vorderingsrecht bepaald in artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet, zoals
toepasselijk vóór zijn wijziging bij het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat op 1 januari
2007 in werking is getreden, bestaat ook voor de strafgerechten, zodat een klacht met
burgerlijke-partijstelling waardoor de strafvordering op gang wordt gebracht, tot de
mogelijkheden behoort2.
5º en 6° Het misdrijf van belangenneming bestaat erin dat een persoon die een openbaar
ambt uitoefent, een handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij een voordeel
kan behalen uit zijn ambt en bestraft aldus het vermengen van het algemene belang met
het particuliere belang; het is daarbij niet vereist dat die persoon bij het stellen van de
handeling over een beoordelingsmarge beschikt noch dat de betrokkene door die
handeling rechten verkrijgt3. (Art. 245, Strafwetboek)
(C. T. GEMEENTE HOLSBEEK)

ARREST

(AR P.09.1627.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 13 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 12 Grondwet, artikel 1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de artikelen 28quater en 63 Wetboek
van Strafvordering, artikel 2 Gerechtelijk Wetboek en artikel 271, §1, Nieuwe
Gemeentewet zoals toepasselijk vóór zijn wijziging bij het Gemeentedecreet van
15 juli 2005 dat op 1 januari 2007 in werking is getreden: de strafvordering tegen
de eiser werd op niet-ontvankelijke wijze in gang gesteld door de burgerlijkepartijstelling van de verweerder in zijn hoedanigheid van inwoner van de gemeente;
nochtans heeft hijzelf noch persoonlijke noch rechtstreekse schade geleden.
2. Het toepasselijke artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet bepaalde: "Wanneer
het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een of
meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in
1 Artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet werd afgeschaft bij artikel 302, Decr. Vl. Parl., 15 juli 2005
Gemeentedecreet, dat bij toepassing van artikel 1, 30° van het Besluit van de Vlaamse Raad van 24
november 2006 in werking trad op 1 januari 2007.
2 Ibid.
3 Zie: Cass., 22 nov. 2005, AR P.05.0717.N, AC, 2005, nr. 613 met conclusie procureur-generaal De
Swaef.
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te staan voor de veroordelingen die mochten worden uitgesproken. De gemeente
kan ten aanzien van het geding geen dading treffen zonder medewerking van de
inwoner of de inwoners die het geding in haar naam hebben gevoerd."
3. Voor de toepassing van die bepaling moet de inwoner niet doen blijken van
een persoonlijk belang. Enkel in hoofde van de gemeente en niet van de
betrokken inwoner moet de ontvankelijkheid van de vordering worden onderzocht.
4. Anders dan waarvan het middel uitgaat, bestaat dit vorderingsrecht van
voormeld artikel 271, §1, Nieuwe Gemeentewet ook voor de strafgerechten,
zodat een klacht met burgerlijkepartijstelling waardoor de strafvordering op gang
wordt gebracht, tot de mogelijkheden behoort.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 7.1 EVRM, artikel
15 IVBPR, artikel 149 Grondwet, artikel 245 Strafwetboek en artikel 195
Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel in
strafzaken: het deelnemen aan de beslissing tot aflevering van een stedenbouwkundig attest aan een onderneming waarvan men aandelen bezit, zonder enig
opportuniteitsoordeel of zelfs mogelijkheid tot bevoordeling, is geen "nemen of
aanvaarden van belang in verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken
in regie waarover [de eiser] ten tijde van de handelingen het beheer of toezicht
had" in de zin van artikel 245 Strafwetboek; minstens staat de gelijkstelling van
het stedenbouwkundige attest met een vergunning aan de eiser niet toe te
vernemen welke gedraging hem ten laste wordt gelegd en waarom.
8. Het misdrijf van belangenneming, zoals bepaald in artikel 245 Strafwetboek, bestaat erin dat een persoon die een openbaar ambt uitoefent, een handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij een voordeel kan behalen uit zijn
ambt. Het bestraft aldus het vermengen van het algemene belang met het particuliere belang.
9. Het is niet vereist dat die persoon bij het stellen van de handeling over een
beoordelingsmarge beschikt noch dat de betrokkene door die handeling rechten
verkrijgt.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
10. Uit de bewoordingen van de telastlegging en het geheel van de redenen die
het arrest vermeldt, blijkt dat niet het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning, maar het verlenen van een stedenbouwkundig attest op 31 juli 2003
het voorwerp uitmaakt van het bewezen verklaarde misdrijf van belangenneming.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
11. Met de redenen die zij vermelden (arrest, p. 5), oordelen de appelrechters
dat de eiser door de toekenning van het stedenbouwkundige attest een persoon-
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lijk voordeel kon behalen. Zodoende verantwoorden zij hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Vijfde middel
16. Het middel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM, artikel 15 IVBPR,
artikel 14 Grondwet, artikel 2 Strafwetboek en artikel 1 Wet Opdeciemen Geldboeten, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel in strafzaken en het
verbod op de retroactieve toepassing van een zwaardere straf: de appelrechters
verhogen onwettig de geldboete met 45 opdeciemen per euro in plaats van 40
opdeciemen.
17. De bewezen feiten zijn gepleegd op 31 juli 2003. Artikel 36 van de wet
van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, dat de opdeciemen van 40 naar 45 verhoogt, is slechts op 1 maart 2004 in
werking getreden.
Het middel is gegrond.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
21. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de tegen eiser uitgesproken geldboete met meer dan 40 opdeciemen verhoogt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in vijf zesden van de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. F. Verbruggen, Leuven en D. De Maeseneer, Leuven.

Nr. 632
2° KAMER - 26 oktober 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN
2º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER
- ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN
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3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MISDRIJF VAN VALSHEID IN
GESCHRIFTEN - BESTANDDELEN
4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN GESCHRIFT - BEGRIP - TOEPASSING
5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN GESCHRIFT - CONCLUSIE NEERGELEGD IN EEN PROCEDURE TOT ECHTSCHEIDING - CONCLUSIE
HOUDENDE EEN VORDERING TOT ONDERHOUDSGELD OP GROND VAN VALSE BEWERINGEN - AARD
1º en 2° De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter en de daardoor ingestelde
strafvordering zijn slechts ontvankelijk wanneer de aangeklaagde feiten, waarvan
aannemelijk wordt gemaakt dat zij de burgerlijke partij hebben benadeeld, beantwoorden
aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf1. (Art. 63, Wetboek
van Strafvordering)
3º Het misdrijf valsheid in geschriften bestaat erin, in een door de wet beschermd geschrift,
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de waarheid te vermommen op
een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een mogelijk nadeel kan ontstaan 2. (Artt. 193,
196, 213, en 214, Strafwetboek)
4º Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in een zekere mate tot bewijs
kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringen, zodat de overheid of
particulieren die ervan kennis nemen of aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd
zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten; een geschrift waarvan
de inhoud slechts aangenomen wordt onder voorbehoud van controle, geniet geen openbaar vertrouwen en valt dan ook buiten de toepassing van de artikelen 193 en volgende
Strafwetboek3. (Artt. 193, 196, 213, en 214, Strafwetboek)
5º Een conclusie neergelegd in het kader van de procedure tot echtscheiding, waarbij de
eiseres ten onrechte een onderhoudsgeld vordert op grond van de valse bewering dat zij
niet over financiële middelen beschikt, is geen beschermd geschrift als bedoeld in de
artikelen 193 en volgende Strafwetboek; dat geschrift dringt zich immers niet op aan het
openbare vertrouwen maar is integendeel aan de tegenspraak van de partijen onderworpen, die de vermeldingen ervan kunnen controleren en betwisten. (Artt. 193, 196,
213, en 214, Strafwetboek)
(W.)

ARREST

(AR P.09.1662.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 november 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
1 Zie: Cass., 21 sept. 1999, AR P.99.0743.N, AC, 1999, nr. 475; Cass., 22 mei 2001, AR
P.99.1655.N, AC, 2001, nr. 303.
2 VANHALEWIJN en L. DUPONT, Valsheid in geschriften in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1975, nr.
4-5.
3 Zie: Cass., 18 juni 1985, AR 9287, AC, 1984-1985, nr. 633; Cass., 18 april 2006, AR P.06.0010.N,
AC, 2006, nr. 216.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 3
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, artikel 63 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek: het arrest
oordeelt ten onrechte dat de burgerlijkepartijstelling ontvankelijk is; een voor de
rechter neergelegde conclusie is geen beschermd geschrift dat zich opdringt aan
het openbare vertrouwen en dat tot bewijs kan dienen; de erin vervatte vermomming van de waarheid kan bijgevolg geen strafbare valsheid opleveren.
2. Krachtens artikel 63 Wetboek van Strafvordering kan hij die beweert door
een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover bij de onderzoeksrechter klacht doen en zich burgerlijke partij stellen.
Dit houdt in dat de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en de
daardoor ingestelde strafvordering slechts ontvankelijk zijn wanneer de aangeklaagde feiten, waarvan aannemelijk wordt gemaakt dat zij de burgerlijke partij
hebben benadeeld, beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf
gekwalificeerd misdrijf.
3. Het misdrijf valsheid in geschrifte als bedoeld in de artikelen 193, 196, 213
en 214 Strafwetboek, bestaat erin in een door de wet beschermd geschrift, met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de waarheid te vermommen
op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een mogelijk nadeel kan
ontstaan.
Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in een zekere mate tot
bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringt, zodat de
overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van
het juridisch feit in dat geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan
geloof te hechten.
Daarentegen geniet een geschrift waarvan de inhoud slechts aangenomen
wordt onder voorbehoud van controle, geen openbaar vertrouwen en valt dan
ook buiten de toepassing van de artikelen 193 en volgende Strafwetboek.
4. Het arrest verklaart de burgerlijkepartijstelling ontvankelijk in zoverre ze
gesteund is op de telastleggingen B (valsheid in geschrifte) en C (gebruik van het
valse stuk bedoeld in de telastlegging B). Volgens de omschrijving van de telastlegging B is het valse stuk een conclusie neergelegd in het kader van de procedure tot echtscheiding, waarbij de eiseres ten onrechte een onderhoudsgeld
vordert op grond van de valse bewering dat zij niet over financiële middelen
beschikt.
Dergelijke conclusie is geen beschermd geschrift als bedoeld in de vermelde
wetsbepalingen. Dat geschrift dringt zich immers niet op aan het openbare
vertrouwen. Het is integendeel aan de tegenspraak van de partijen onderworpen,
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die de vermeldingen ervan kunnen controleren en betwisten.
5. Het arrest oordeelt dat de burgerlijkepartijstelling, ook in zoverre gesteund
op de telastleggingen B en C, voldoet aan de bepaling van artikel 63 Wetboek
van Strafvordering. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde middel
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet en de
artikelen 21, 23 en 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het
arrest oordeelt ten onrechte dat de strafvordering niet is verjaard; het arrest
beantwoordt de conclusie van de eiseres niet en laat niet toe na te gaan of de
strafvordering al dan niet verjaard is.
7. Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet, vangt de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste
strafbare feit, op voorwaarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere feiten van het daaropvolgende feit gescheiden is door
een langere termijn dan de verjaringstermijn.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, met name de vordering
tot buitenvervolgingstelling van 24 juni 2009, is de strafvordering ingesteld
wegens:
- telastlegging A: valse eed bij de boedelbeschrijving van 4 december 1995;
- telastlegging B: valsheid in geschrifte door in de procedure tot echtscheiding,
op 8 juli 2004 een conclusie te hebben neergelegd waarbij de eiseres ten onrechte
een onderhoudsgeld vordert op grond van de valse bewering dat zij niet over
financiële middelen beschikt;
- telastlegging C: gebruik van het valse stuk vermeld in de telastlegging B door
van 8 juli 2004 tot op heden de voormelde conclusie in het aanhangige geschil
voor de vrederechter van het derde kanton te Brugge te hebben neergelegd.
9. In haar ter rechtszitting van het hof van beroep van 10 november 2009 neergelegde conclusie voerde de eiseres aan: "Tenlastelegging A heeft betrekking op
beweerde feiten die zouden dateren van 4 december 1995. De verjaring trad
bijgevolg, bij gebreke aan enige stuitingsdaad, in op 3 december 2000 om 0u00.
De heer D. W. stelde zich op 2 april 2008 burgerlijke partij tegen [de eiseres].
Dit is bijna acht jaar (!) nadat de verjaring was ingetreden. De strafvordering en
de burgerlijke rechtsvordering waren bijgevolg reeds vervallen door verjaring.
De burgerlijke partijstelling was van meet af aan ontoelaatbaar en onontvankelijk."
10. Het bestreden arrest oordeelt dat er door de onderlinge samenhang der
feiten bij de burgerlijkepartijstelling geen sprake van verjaring van een of meerdere feiten was en dat de burgerlijkepartijstelling ontvankelijk was.
Aldus stelt het arrest niet vast dat er tussen elk van deze feiten geen tijdspanne
verlopen is die langer is dan de verjaringstermijn zelf.
11. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet welke daad,
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verricht tussen 4 december 1995 en 8 juli 2004, die de verjaring van de strafvordering van de telastlegging A heeft gestuit of die verjaring op enigerlei grond
heeft geschorst, het arrest in aanmerking neemt om te beslissen dat er door de
onderlinge samenhang der feiten bij de burgerlijkepartijstelling geen sprake van
verjaring van een of meerdere feiten was en dat de burgerlijke partijstelling,
gesteund op de telastlegging A, ontvankelijk was.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden noch tot cassatie
zonder verwijzing. Ze behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. D. Pattyn, Brugge.

Nr. 633
2° KAMER - 26 oktober 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALLERLEI - STRAFRECHTER ZETELEND IN
HOGER BEROEP - DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT
OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD - CASSATIEBEROEP - BETEKENING
2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STRAFRECHTER ZETELEND IN HOGER BEROEP - DWANGSOM VORDERING TOT OPHEFFING OF VERMINDERING - VORDERING TOT OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD CASSATIEBEROEP - BETEKENING
1º en 2° Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen
een beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting
van de looptijd ervan, moet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is1. (Art.
1385quinquies, Gerechtelijk Wetboek; Art. 418, Wetboek van Strafvordering)
(D. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR )

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1. Bij vonnis van 17 november 1999 werd eiser in cassatie door de Correctionele
1 Cass., 4 sept. 2007, AR P.07.0383.N, AC, 2007, nr. 382 met conclusie O.M.; Cass., 9 juni 2009,
AR P.09.0140.N, AC, 2009, nr. 386; Cass., 30 maart 2010, AR P.09.1698.N, AC, 2010, nr. 230;
Cass., 25 mei 2010, AR P.09.1761.N, AC, 2010, nr. 364.
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Rechtbank te Mechelen veroordeeld wegens inbreuken op de wetgeving inzake stedenbouw. Hij werd daarbij op vordering van de gemachtigde ambtenaar veroordeeld tot het
herstel van de betrokken percelen in hun oorspronkelijke staat, onder verbeurte van een
dwangsom. Op 2 juli 2007 dagvaardde eiser, bij toepassing van artikel 1385quinquies van
het Gerechtelijk Wetboek, de Stedenbouwkundig Inspecteur voor de Correctionele Rechtbank te Mechelen. Eiser vorderde de opheffing van de hem opgelegde dwangsom,
minstens de vermindering van de gecumuleerde dwangsommen of de opschorting van de
looptijd van de dwangsom. Bij vonnis van 7 januari 2009 werd deze vordering ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing tekende eiser hoger beroep aan.
Afgezien van enkele aanvullingen en wijzigingen, bevestigde het thans bestreden arrest
van 3 maart 2010 het vonnis waartegen hoger beroep.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het beroep in cassatie
van de eiser aan de verweerder werd betekend. Het Hof moet zich dan ook buigen over de
vraag of het beroep in cassatie wel ontvankelijk is.
2. In een arrest van 4 september 2007 oordeelde het Hof dat het beroep in cassatie van
de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een beslissing van de strafrechter
zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn vordering strekkende tot opheffing
of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting van de looptijd ervan, niet moet
worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is2.
Het Hof liet zich daarbij klaarblijkelijk inspireren door de arresten van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2004 en 13 september 2005, gewezen in antwoord op prejudiciële
vragen.
Bij arrest van 30 juni 2004 antwoordde het Grondwettelijk Hof bevestigend op de vraag
of artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt in zoverre het aan de burgerlijke partij de verplichting oplegt om op
straffe van niet-ontvankelijkheid over te gaan tot betekening van de voorziening in
cassatie aan de partij tegen wie ze gericht is, terwijl voor de inverdenkinggestelde of de
beklaagde die een voorziening in cassatie tegen de burgerlijke partij instelt geen gelijkaardige verplichting bestaat3.
In de conclusie van het openbaar ministerie bij het arrest van 4 september 2007 werd er
op gewezen dat de beklaagde die zijn positie van verweerder verlaat en zelf als vragende
partij optreedt kan worden gelijkgesteld met de burgerlijke partij, die de vragende partij is
tot het bekomen van schadevergoeding. Er werd geconcludeerd dat in de mate waarin het
voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof verhindert dat de burgerlijke partij tot betekening wordt verplicht, het moeilijk verdedigbaar is om de verplichting tot betekening te
handhaven in de uitzonderlijke omstandigheden waarin de beklaagde zelf vragende partij
wordt. Er anders over oordelen hield het risico in dat een nieuwe discriminatie in het
leven werd geroepen4.
Die zienswijze vond ook steun in een eerder arrest van het Grondwettelijk Hof van 13
september 2005. Daarin antwoordde het Hof ontkennend op de vraag of artikel 418, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in
zoverre het het openbaar ministerie ertoe verplicht het beroep in cassatie te betekenen aan
de partij tegen wie het gericht is, terwijl de door die partij ingestelde voorziening niet aan
een dergelijke vormvereiste onderworpen is. Het Grondwettelijk Hof herinnerde er aan
dat het bij arrest van 30 juni 2004 had geoordeeld dat er geen reden was om, enerzijds de
burgerlijke partij en, anderzijds de inverdenkinggestelde, de beklaagde of de beschuldigde, verschillend te behandelen ten aanzien van hun recht om in kennis te worden
2 Cass. 4 september 2007, AR P.07.0383.N, AC, 2007, nr. 382 met conclusie O.M.
3 Grondwettelijk Hof nr. 120/2004 van 30 juni 2004, B. 9.
4 Conclusie O.M. bij Cass. 4 september 2007, AR P.07.0383.N, AC, 2007, nr. 382, punt 4.
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gesteld van de hen betreffende voorzieningen, en dat tussen beide categorieën van partijen
in een strafproces geen verschillen bestaan die voldoende groot zijn opdat hun rechten van
verdediging verschillend worden behandeld wat die kennisgeving betreft. Volgens het
Grondwettelijk Hof kon een dergelijke redenering echter niet worden toegepast op de
door het openbaar ministerie ingestelde voorziening5.
Rekening houdend met dit arrest concludeerde het openbaar ministerie in de zaak die
aanleiding gaf tot het arrest van 4 september 2007, dat waar het ingevolge de rechtspraak
van het Grondwettelijk Hof niet mogelijk is om op het vlak van de kennisgeving van het
cassatieberoep een onderscheid te maken tussen de beklaagde enerzijds en de burgerlijke
partij anderzijds, het logisch leek om geen betekeningverplichting meer op te leggen in de
mate waarin een beklaagde uitzonderlijk vragende partij wordt, zoals in het geval waarin
een beklaagde verzoekt tot opheffing van een dwangsom6.
3. De vaststelling dringt zich evenwel op dat het Hof naderhand zonder meer van de
rechtspraak van 4 september 2007 is afgeweken. Sindsdien werd immers bij herhaling
geoordeeld dat het cassatieberoep van de eiser, rechtstreeks dagende partij tot opheffing
van een hem bij vonnis of arrest opgelegde dwangsom, dat niet aan de verweerders betekend werd, niet ontvankelijk was7.
4. De vraag rijst aan welke rechtspraak thans de verdere voorkeur moet worden
gegeven. Is de veroordeelde tot betaling van een dwangsom die in toepassing van artikel
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek voor de strafrechter de opheffing,
opschorting of vermindering van de dwangsom vordert al dan niet gehouden tot
betekening van het cassatieberoep dat hij instelt tegen de beslissing die op zijn vordering
werd genomen?
5. Het antwoord op deze vraag laat zich alvast niet zonder meer afleiden uit de tekst
van de wet, die deze materie slechts zeer fragmentair regelt.
Artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering betreft het beroep in cassatie dat door
de veroordeelde partij wordt ingesteld. De verklaring van beroep in cassatie die door de
veroordeelde partij op de griffie wordt gedaan, wordt luidens deze bepaling ingeschreven
in het daartoe bestemde, openbare register.
Artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering betreft het beroep in cassatie dat door
het openbaar ministerie of de burgerlijke partij wordt ingesteld. Wordt het beroep in
cassatie door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij ingesteld tegen een
arrest of vonnis dat in laatste aanleg in criminele, correctionele of politiezaken werd
gewezen, dan wordt dit beroep volgens deze bepaling niet alleen ingeschreven in het
daartoe bestemde register, maar bovendien binnen een termijn van drie dagen betekend
aan de partij tegen wie het gericht is.
Naar de letter van de wet zijn derhalve slechts het openbaar ministerie en de burgerlijke
partij tot betekening van hun beroep in cassatie gehouden; de veroordeelde partij is
daartoe niet verplicht. Uit het voorgaande mocht reeds blijken dat het verschil in behandeling dat als dusdanig tussen de burgerlijke partij en de veroordeelde partij bestaat
volgens het Grondwettelijk Hof strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Wat echter vooral opvalt is dat het Wetboek van Strafvordering niets bepaalt omtrent de
betekening van het beroep in cassatie dat door een andere dan de voornoemde, bij het
strafproces betrokken partij zou worden ingesteld, noch over de betekening van het
cassatieberoep buiten de context van een klassiek strafproces.
6. Het Hof zag zich in het verleden dan ook meermaals genoodzaakt de draagwijdte van
5 Grondwettelijk Hof nr. 139/2005 van 13 september 2005, B.5.-B.7.
6 Conclusie O.M. bij Cass. 4 september 2007, AR P.07.0383.N, AC, 2007, nr. 382, punt 4.
7 Cass. 9 juni 2009, AR P.09.0140.N, AC, 2009, nr. 386; Cass. 30 maart 2010, P.09.1698.N, www.cassonline.be; Cass. 25 mei 2010, P.09.1761.N, www.cassonline.be.
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de voormelde bepalingen te preciseren en het liet zich daarbij door een aantal principes
leiden.
Zo stelde het Hof bij arrest van 27 maart 1922 ‘que la mention, dans l’article 418, du
ministère public et de la partie civile n’est point limitative; que cette disposition renferme
une règle générale qui étend son empire à toutes les parties autres que celle visée par
l’article précédent, à savoir le prévenu ou l’accusé condamné.’ Het Hof overwoog daarbij
dat die algemene regel gerechtvaardigd was ‘par le principe en vertu duquel quiconque
introduit une instance nouvelle, telle que l’instance en cassation, est obligé d’en aviser la
personne contre qui cette instance est dirigée, sauf les cas dans lesquels la loi dispense
formellement d’observer cette formalité.’8 Geheel in die lijn heeft het Hof de verplichting
tot betekening die door artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering aan het openbaar
ministerie en de burgerlijke partij wordt opgelegd mettertijd uitgebreid tot alle andere, in
een strafproces betrokken partijen, met uitzondering van de in artikel 417 vermelde
‘veroordeelde partij’. Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2004 was
het Hof van oordeel dat de verplichting tot betekening van het cassatieberoep ook gold
voor de vrijwillig tussengekomen partij9 en de derdenverzet doende partij10. Ook het
cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij dat niet betekend werd, was
volgens de rechtspraak van het Hof onontvankelijk11. Het is slechts onder invloed van de
hoger vernoemde arresten van het Grondwettelijk Hof dat Uw Hof, bij extensieve interpretatie van die arresten alle partijen die geen ‘vervolgende’ partijen zijn heeft vrijgesteld
van betekening12.
Als een ‘veroordeelde partij’ in de zin van artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering gold volgens de rechtspraak van het Hof slechts de beklaagde die een beroep in
cassatie instelde tegen de beslissing waarbij hij veroordeeld werd op de tegen hem ingestelde strafvordering of burgerlijke vordering. Slechts in die hoedanigheid was er geen
verplichting tot betekening van het cassatieberoep13. Stelt de beklaagde cassatieberoep in
tegen een beslissing die niet gewezen werd op de tegen hem ingestelde strafvordering of
burgerlijke vordering, dan is hij vooralsnog verplicht dit cassatieberoep te betekenen.14
Het principe dat de beklaagde die zijn positie van verwerende partij verlaat om zelf als
vragende partij op te treden er toe gehouden is zijn beroep in cassatie te betekenen 15, ligt
in het verlengde van die zienswijze. Vanuit dit perspectief oordeelde het Hof:
dat de voorziening van een beklaagde tegen het beschikkende gedeelte van een arrest
waarbij een tegenvordering om het openbaar ministerie te doen veroordelen tot teruggave
van het in de loop van de vervolgingen in beslag genomen rijbewijs onontvankelijk wordt
verklaard, niet ontvankelijk is indien zij niet betekend is aan het openbaar ministerie
8 Cass. 27 maart 1922, Pas., 1922, I, p. 219.
9 Cass. 5 oktober 1999, AR P.98.1531.N, AC, 1999, nr. 506, p. 1217; Cass. 17 januari 2001, AR
P.00.1697.F, AC, 2001, nr. 30, met conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq, punt II.3.
10 Cass. 8 juni 1993, AR P.93.0170.N, AC, 1993, nr. 274.
11 Cass. 4 maart 2003, AR P.02.1249.N, AC, 2003, nr. 149 met conclusie van advocaat-generaal De
Swaef, punt II.
12 Volgens de huidige stand van de rechtspraak van het Hof moet het cassatieberoep alleen betekend
worden door de administratie van douane en accijnzen, de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur,
de woudmeester en het openbaar ministerie (niet-exhaustieve opsomming).
13 Vgl. Conclusie advocaat-generaal. Liekendael bij Cass. 29 januari 1986, 1986, I, p. 632-634, punt
2.
14 Zo oordeelde het Hof dat het cassatieberoep van de beklaagde tegen een beslissing tot teruggave
aan een derde van een tijdens de vervolging in beslag genomen geldsom niet ontvankelijk is wegens
niet-betekening aan het openbaar ministerie, overwegende dat de beslissing waartegen de voorziening gericht is noch op de strafvordering, noch op de civielrechtelijke vordering tegen eiser is
gewezen: Cass. 15 januari 1986, AR 4384, AC, 1985-1986, nr. 312.
15 noot onder Cass. 4 september 2001, AR P.01.0545.N, AC, 2001, nr. 440.
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waartegen zij gericht is16;
dat de voorziening van een beklaagde tegen het beschikkende gedeelte van een arrest
waarbij zijn vordering tot terugbetaling van een door hem als voorschot teveel betaald
bedrag wordt afgewezen, niet ontvankelijk is indien zij niet is betekend aan de partij
waartegen zij is gericht17;
dat het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing over de door hem tegen de
verzekeraar ingestelde vordering tot tussenkomst en bindendverklaring van het vonnis niet
ontvankelijk is als het niet is betekend aan de partij tegen wie het is gericht18;
dat het cassatieberoep dat de beklaagde in een strafproces instelt tegen de beslissing
over zijn vraag tot teruggave van in beslag genomen zaken, niet ontvankelijk is bij
ontstentenis van betekening aan de partij tegen wie het is gericht19;
dat het cassatieberoep dat betrekking heeft op de vordering tot teruggave van de
borgsom aan het openbaar ministerie moet worden betekend.20
7. Alles bij elkaar beschouwd blijkt dus dat volgens de regels van het strafprocesrecht
de verplichting tot betekening van het beroep in cassatie een algemene regel is, dat op
deze regel slechts een uitzondering geldt ten aanzien van de ‘veroordeelde partij’ in de zin
van artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering en dat die uitzondering restrictief op
te vatten is. Naast het door het Hof anno 1922 geformuleerde principe21, wordt die benadering gerechtvaardigd door het feit dat de betekening van het beroep in cassatie, zoals
het Grondwettelijk Hof stelde, er toe strekt het cassatieberoep ter kennis te brengen van de
partij tegen wie het gericht is, teneinde die partij toe te staan haar verdediging voor te
bereiden22. De verplichting tot betekening van het cassatieberoep draagt bij tot het recht
van verdediging van de tegenpartij.
8. Ter beoordeling van de ontvankelijkheid van het voorliggend cassatieberoep, moet
dus worden uitgemaakt of de veroordeelde tot betaling van een dwangsom die in
toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek voor de strafrechter
een vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom instelt al dan
niet kan worden beschouwd als een ‘veroordeelde partij’ in de zin van artikel 417 van het
Wetboek van Strafvordering.
In het verleden heeft het Hof geoordeeld dat de voorziening die de verzoeker tot herstel
in eer en rechten heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij zijn aanvraag wordt verworpen, ontvankelijk is hoewel ze niet aan het openbaar
ministerie werd betekend23. Dat de verzoeker tot herstel in eer en rechten niet tot betekening van zijn beroep in cassatie gehouden was, steunde op de gelijkstelling van de
beslissing over het verzoek tot herstel in eer en rechten met de eerdere beslissing over de
strafvordering. Die gelijkstelling werd verantwoord vanuit de vaststelling dat de
beslissing over het verzoek tot herstel in eer en rechten, hoewel ze wordt genomen nadat
de strafvordering tegen de beklaagde door diens veroordeling is uitgedoofd, niettemin
raakt aan de gevolgen die de veroordeling op de strafvordering voor de toekomst ressorteert24.
16 Cass. 23 april 1974, AC, 1974, p. 913.
17 Cass. 27 mei 1986, AR 29, AC, 1985-1986, nr. 592.
18 Cass. 1 oktober 1991, AR 4657, AC, 1991-1992, nr. 60.
19 Cass. 11 februari 1997, AR P.95.1458.N, AC, 1997, nr. 76.
20 Cass. 2 december 2003, AR P.03.1332.N, AC, 2003, nr. 612.
21 Cass. 27 maart 1922, Pas., 1922, I, p. 219.
22 Gw. H. nr. 120/2004 van 30 juni 2004, B.7.; Gw. H. nr. 139/2005 van 13 september 2005, B.4.
23 Cass. 29 januari 1986, Pas. 1986, I, nr. 337.
24 Conclusies advocaat-generaal. LIEKENDAEL bij Cass. 29 januari 1986, Pas. 1986, I, p. 632-634, punt
3-5.
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Men zou kunnen een gelijkenis maken tussen de beslissing over een verzoek tot herstel
in eer en rechten enerzijds en de beslissing over een vordering tot opheffing, opschorting
of vermindering van een dwangsom anderzijds. Ook de beslissing over een vordering tot
opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom wordt genomen nadat de
strafvordering door de eerdere veroordeling is uitgedoofd, maar kan geïnterpreteerd
worden als rakende aan de gevolgen die de eerdere veroordeling op de strafvordering voor
de toekomst genereert. Redenerend in overeenstemming met het voormelde arrest zou de
beslissing over een vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de
dwangsom dan ook gelijkgesteld kunnen worden met de eerdere beslissing over de
strafvordering; alsdan zou het cassatieberoep dat wordt ingesteld door de veroordeelde tot
betaling van een dwangsom die in toepassing artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek voor de strafrechter de opheffing, opschorting of vermindering van de
dwangsom vordert ontvankelijk zijn, ook als het niet betekend werd.
Dat is nochtans niet de redenering die het Hof heeft gevolgd toen het zich bij arrest van
6 maart 1990 voor de eerste keer uitsprak over de vraag of het cassatieberoep dat wordt
ingesteld door een dagende partij tot opheffing van een dwangsom aan de verweerder
dient te worden betekend. Het Hof oordeelde toen dat de voorziening van de rechtstreeks
dagende partij die – na als beklaagde veroordeeld te zijn, op de civielrechtelijke vordering, tot het betalen van een dwangsom voor iedere dag vertraging in de uitvoering van de
hoofdveroordeling en na de vroegere burgerlijke partij rechtstreeks te hebben gedagvaard
voor de strafrechter tot opheffing van de veroordeling tot het betalen van een dwangsom,
wegens de onmogelijkheid om de hoofdveroordeling na te leven – zijn cassatieberoep
tegen de beslissing waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond wordt verklaard niet
heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij, niet ontvankelijk is25. Het Hof
heeft de beslissing over de vordering tot opheffing van de dwangsom toen dus niet gelijkgesteld met de eerdere beslissing over de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering of
burgerlijke vordering. Het Hof heeft integendeel geoordeeld dat de veroordeelde tot betaling van een dwangsom die in toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek voor de strafrechter een vordering tot opheffing van de dwangsom instelt geen
‘veroordeelde partij’ is in de zin van artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering, die
van de verplichting tot betekening van het cassatieberoep wordt uitgezonderd en dat de
veroordeelde tot betaling van een dwangsom die een dergelijke vordering instelt zijn
positie als verweerder heeft verlaten, zelf als vragende partij optreedt en als dusdanig tot
betekening van zijn cassatieberoep gehouden is.
Die gedachtegang werd verder doorgetrokken toen het Hof op 4 september 2001
oordeelde dat de voorziening van eiser, verweerder op derdenverzet tegen een beslissing
op grond van een door hemzelf ingestelde vordering tot opheffing van de met toepassing
van artikel 1385bis Gerechtelijke Wetboek bevolen dwangsom, niet ontvankelijk is
wegens niet betekening aan de partij waartegen zij is gericht26. Ook de hiervoor reeds
aangehaalde, recente rechtspraak van het Hof dienaangaande ligt in die lijn. In wezen
getuigt slechts het arrest van 4 september 2007 van een andere invalshoek ingevolge een
extensieve interpretatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2004.
In het licht van de hiervoor toegelichte principes die het leerstuk van de betekening van
het cassatieberoep in strafzaken beheersen en vooral in het belang van de rechtszekerheid
komt het dan ook aangewezen voor dat het Hof verder eenduidig het standpunt zou
innemen dat de veroordeelde tot betaling van een dwangsom die in toepassing van artikel
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek voor de strafrechter een vordering tot
opheffing, schorsing of vermindering van de dwangsom instelt, er overeenkomstig de
algemene, in artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering vervatte regel, toe gehouden
25 Cass. 6 maart 1990, AR 3597, AC, 1989-90, nr. 410.
26 Cass. 4 september 2001, AR P.01.0545.N, AC, 2001, nr. 440.
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is om zijn cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het gericht is.
Indien, zoals in het voorliggend geval, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat het cassatieberoep van de eiser, dagende partij tot opheffing van de
dwangsom, werd betekend, lijkt het dan ook aangewezen dat het Hof het cassatieberoep
als niet ontvankelijk verwerpt.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR P.10.0629.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
Antwerpen, correctionele kamer, van 3 maart 2010.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het
cassatieberoep van de eiser, dagende partij tot opheffing van een dwangsom,
werd betekend aan de verweerder.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Middelen
2. De middelen, die niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreffen,
behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. N. Schellemans, Mechelen.
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1º DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE
ADMINISTRATIE - DRAAGWIJDTE - SAISINE VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER VEROORDELEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE ADMINISTRATIE - DRAAGWIJDTE - SAISINE VAN
DE RECHTER IN HOGER BEROEP
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3º DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE
ADMINISTRATIE - AFSTAND VAN HOGER BEROEP - VOORWAARDE
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VEROORDELEND
VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE ADMINISTRATIE - AFSTAND VAN HOGER BEROEP - VOORWAARDE
5º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN PROCESHANDELING STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE
ADMINISTRATIE - AFSTAND VAN HOGER BEROEP - VOORWAARDE
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN - AANWIJZINGEN EN
CONCRETE FEITEN EIGEN AAN DE ZAAK DIE DE MAATREGEL WETTIGEN - ONONTBEERLIJKE
MAATREGEL OM DE WAARHEID AAN DE DAG TE BRENGEN - REDENGEVING
7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN - AANWIJZINGEN EN
CONCRETE FEITEN EIGEN AAN DE ZAAK DIE DE MAATREGEL WETTIGEN - ONONTBEERLIJKE
MAATREGEL OM DE WAARHEID AAN DE DAG TE BRENGEN - REDENGEVING
8º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN
OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN - AANWIJZINGEN EN CONCRETE
FEITEN EIGEN AAN DE ZAAK DIE DE MAATREGEL WETTIGEN - ONONTBEERLIJKE MAATREGEL OM DE
WAARHEID AAN DE DAG TE BRENGEN - REDENGEVING
1º en 2° Het hoger beroep van de administratie tegen een veroordelend vonnis brengt niet
alleen de belangen van de vervolgende partij bij de rechter in hoger beroep aan, maar
ook die van de beklaagde, zelfs wanneer die niet in hoger beroep is gekomen1.
3º, 4° en 5° De administratie die de publieke vordering waarover zij beschikt heeft aangebracht bij de rechter in hoger beroep, kan slechts van haar hoger beroep afstand doen
indien die afstand gepaard gaat met een afstand van rechtsvordering of een dergelijke
afstand impliceert2.
6º, 7° en 8° De naleving van de motiveringsverplichtingen van artikel 90quater, §1, tweede
lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering, die inhouden dat elke beschikking tot
machtiging van een afluistermaatregel de aanwijzingen en concrete feiten moet
vermelden, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter
van hetzelfde wetboek, alsmede de redenen moet bevatten waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan bepaalde wettelijk
voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen: ze kan blijken uit de
samenhang van de bewoordingen van de beschikking waarbij machtiging wordt verleend
en aan die motiveringsverplichting kan ook worden voldaan indien de beschikking
ondubbelzinnig verwijst naar stukken van het strafdossier waarin deze vermeldingen zijn
opgenomen en de beschikking zich door die verwijzing de inhoud van die stukken eigen
maakt3. (Artt. 90ter,§§1 en 2, en 90quater, §1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van
Strafvordering)
(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën e.a.;)

ARREST

(AR P.10.0834.N)
1 Cass., 16 sept. 2008, AR P.08.0620.N, AC, 2008, nr. 477.
2 Ibid.
3 Cass., 1 mei 1933, Pas., 1933, I, 211.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 maart 2010.
De eiser II doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre
gericht tegen de verweerders II.2, II.3 en II.4
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser III.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen.
De eisers III.2. en III.3. voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht,
telkens twee middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De overige eisers voeren geen middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eiser III.1
6. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 10 en 11
Grondwet en de artikelen 263 en 264 AWDA, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het bestreden arrest stelt de
afstand van het hoger beroep van de administratie in de zaken II en IV vast
zonder wettelijke basis (eerste onderdeel); door die afstand vast te stellen spijts
het verzet van de eiser III.1 werd deze verschalkt en kon hij geen tegenspraak
meer voeren omtrent de zaken II en IV en omtrent de eenheid van opzet tussen
de zaken I, II en IV (tweede onderdeel).
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- het beroepen vonnis van 10 april 2008 de eiser III.1 in de zaken II en IV
telkens heeft veroordeeld tot gevangenisstraf, geldboete, bijzondere verbeurdverklaring en tot betaling van rechten;
- de administratie en het openbaar ministerie van dit vonnis, wat betreft de
eiser III.1, in hoger beroep zijn gekomen en deze eiser zelf geen hoger beroep
heeft ingesteld;
- de administratie voor de rechter in hoger beroep heeft verklaard afstand te
doen van haar hoger beroep wat betreft de eiser III.1 in de zaken II en IV.
8. Het hoger beroep van de administratie tegen een veroordelend vonnis brengt
niet alleen de belangen van de vervolgende partij bij de rechter in hoger beroep
aan, maar ook die van de beklaagde, zelfs wanneer die niet in hoger beroep is
gekomen.
De administratie die de publieke vordering waarover zij beschikt heeft aangebracht bij de rechter in hoger beroep, kan slechts van haar hoger beroep afstand
doen indien die afstand gepaard gaat met een afstand van rechtsvordering of een
dergelijke afstand impliceert.
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De afstand door de administratie van haar hoger beroep tegen een vonnis dat
de beklaagde heeft veroordeeld, gaat niet gepaard met een afstand van rechtsvordering en impliceert evenmin een dergelijke afstand, maar leidt integendeel ertoe
dat de beroepen veroordelende beslissing definitief wordt.
9. Het bestreden arrest oordeelt:
- met betrekking tot het recht van de administratie om afstand te doen van het
door haar ingestelde hoger beroep als volgt: "Inzake douane en accijnsmisdrijven
oefent de administratie der douane en accijnzen de vervolging niet enkel uit, zij
beschikt er ook over en is derhalve de motor van de strafvordering. (...) De door
de administratie der douane en accijnzen gedane afstand van hoger beroep
behelst uiteraard geen afstand van haar vordering, doch enkel van een rechtsmiddel, zodat de argumentatie van [de eiser III.1] ter zake niet dienend is." (p.
55) en het stelt die afstand van hoger beroep ook vast (p. 143);
- dat gelet op die afstand en de aanvullende rol van het openbaar ministerie
met betrekking tot de hoofdgevangenisstraffen het hoger beroep van het openbaar ministerie ten aanzien van de eiser III.1 in de zaken II en IV zonder voorwerp is (p. 55);
- dat de zaken II en IV wat betreft de eiser III.1 niet meer aanhangig zijn voor
de rechter in hoger beroep (p. 56).
Deze beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Tweede middel van de eiser III.1
10.. Het middel voert schending aan van artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en
2°, Wetboek van Strafvordering: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat
het volstaat dat de tapmaatregelen melding maken van één van de misdrijven die
voorkomen op de door artikel 90ter Wetboek van Strafvordering bedoelde lijst
zonder dat de beschikkingen zelf enige concrete motivering eigen aan de zaak
moeten verschaffen (eerste onderdeel); het bestreden arrest weigert ten onrechte
de tapbeschikkingen nietig te verklaren niettegenstaande deze niet concreet
vermelden waarom ze onontbeerlijk zijn om de waarheid aan de dag te leggen
(tweede en derde onderdeel).
11.Volgens artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering moet elke beschikking waarbij machtiging wordt verleend tot een bewakingsmaatregel van afluisteren, op straffe van nietigheid de aanwijzingen en de
concrete feiten vermelden, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter Wetboek van Strafvordering, evenals de redenen waarom
de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen.
Volgens artikel 90ter, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, kan de
onderzoeksrechter slechts de bewakingsmaatregel van het afluisteren bevelen
indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is, een
strafbaar feit is bedoeld in één van de bepalingen opgesomd in §2, en indien de
overige middelen van onderzoek niet volstaan om de waarheid aan de dag te
brengen.
De beschikking waarbij machtiging wordt verleend tot een bewakingsmaat-
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regel van afluisteren moet om te voldoen aan artikel 90quater, §1, tweede lid, 1°,
Wetboek van Strafvordering derhalve de ernstige aanwijzingen vermelden met
betrekking tot de strafbare feiten waarvoor een bewakingsmaatregel is toegelaten.
De vermelding in een beschikking waarbij machtiging wordt verleend tot een
bewakingsmaatregel van afluisteren dat andere onderzoeksdaden niet volstaan,
voldoet niet aan de bijzondere motiveringsvereiste van artikel 90quater, §1,
tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering. De beschikking moet vermelden
waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.
12. De naleving van de motiveringsverplichtingen van artikel 90quater, §1,
tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering, is niet aan bepaalde wettelijk
voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen. Ze kan blijken uit
de samenhang van de bewoordingen van de beschikking waarbij machtiging
wordt verleend tot een bewakingsmaatregel van afluisteren.
Aan de motiveringsverplichting kan ook worden voldaan indien de beschikking ondubbelzinnig verwijst naar stukken van het strafdossier waarin deze
vermeldingen zijn opgenomen en de beschikking zich door die verwijzing de
inhoud van die stukken eigen maakt.
13. De beschikkingen van de onderzoeksrechter vermelden dat er ernstige
aanwijzingen zijn voor de feiten waarvoor het gerechtelijk onderzoek is gevorderd, zonder die aanwijzingen zelf te concretiseren. Zij vermelden ook dat uit het
dossier ernstige aanwijzingen blijken dat de persoon tegen wie het gerechtelijk
onderzoek is gevorderd deel uitmaakt van een criminele organisatie, zonder
evenwel ondubbelzinnig aan te geven uit welke dossierstukken die ernstige
aanwijzingen blijken en of zij de inhoud van die dossierstukken geheel of ten
dele overnemen.
Zij vermelden evenmin de concrete redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan het licht te brengen.
Aldus verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
(...)
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 90quater, §1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering.
15. Om de reden, vermeld in het antwoord op tweede middel van de eiser III.1,
is de beslissing van de appelrechters op de strafvordering in de zaak I lastens de
eisers I, IV en V eveneens niet naar recht verantwoord.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
24. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verleent de eiser II akte van de hiervoor bepaalde afstand.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
- geen uitspraak heeft gedaan over de vordering van de eiser II tegenover de
verweerder II.1 tot betaling van 14.450,56 euro invoerrechten;
- de afstand van hoger beroep van de verweerder III met betrekking tot de eiser
III.1 in de zaken II en IV heeft vastgesteld, als gevolg daarvan het hoger beroep
van het openbaar ministerie zonder voorwerp heeft verklaard en heeft vastgesteld
dat de zaken II en IV voor wat betreft de eiser III.1 niet meer aanhangig waren;
- uitspraak deed over de strafvordering in de zaak I lastens de eiser I, de eiser
III.1, de eiser III.2, de eiser III.3, de eiser IV en de eiser V, over de straf van de
eiser III.2 wegens de telastleggingen A en B van de zaak IV en van de eiser IV
wegens de telastlegging A van de zaak IV, evenals over de bijdrage aan het
slachtofferfonds en de kosten;
- uitspraak deed over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster IV.2
lastens de eiser IV in de zaak I.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser III.2 en de eiser IV elk in een derde van de kosten van
hun cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser II in vijf zesde van de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder II.1 in het overige zesde.
Laat de overige kosten van de cassatieberoepen van de eisers III.2 en IV ten
laste van de Staat.
Laat de kosten van de cassatieberoepen van de eiser I , III.1, III.3 en V ten
laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Bruyn, J. Vereraeye, Antwerpen, M. Souidi, Antwerpen,
F. Lenders, Antwerpen en J. Durnez, Leuven.

Nr. 635
2° KAMER - 26 oktober 2010

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - AKTE IN DE TAAL VAN DE PROCEDURE - DATUM IN DE AKTE
GESTELD IN EEN ANDERE TAAL - GEEN AFBREUK AAN DE EENTALIGHEID VAN DE AKTE VOORWAARDE - TOEPASSING
De enkele omstandigheid dat een akte die in de taal van de procedure is opgesteld, een
datum bevat die in een andere taal is gesteld, doet geen afbreuk aan de eentaligheid van
die akte wanneer de betrokken vermelding, gelet op haar aard, in het maatschappelijk
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verkeer voor eenieder probleemloos te begrijpen is; dit is het geval voor de vermelding
van de datum die in het Engels is opgesteld.
(D. e.a. T. FORTIS nv)

ARREST

(AR P.10.1018.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 20 april 2010.
De eisers II.1 en II.2 voeren elk in een afzonderlijke memorie die aan dit arrest
is gehecht, een middel met gelijke strekking aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eisers II.1 en II.2
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 12
en 40 Taalwet Gerechtszaken en artikel 90quater Wetboek van Strafvordering.
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat het feit dat
in de beschikkingen tot telefoontap de datum per vergissing werd opgegeven in
de Engelse taal, geen afbreuk doet aan de vereiste van eentaligheid van die
beschikkingen; een akte kan slechts geacht worden geheel in de taal van de
rechtspleging te zijn opgesteld voor zover alle vermeldingen voor de regelmatigheid ervan in die taal zijn opgesteld.
3. De enkele omstandigheid dat een akte die in de taal van de procedure is
opgesteld, een datum bevat die in een andere taal is gesteld, doet geen afbreuk
aan de eentaligheid van die akte wanneer de betrokken vermelding, gelet op haar
aard, in het maatschappelijk verkeer voor eenieder probleemloos te begrijpen is.
Dit is het geval voor de vermelding van de datum die in het Engels is opgesteld.
Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen 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.
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26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. J. Van Cauteren, Gent.

Nr. 636
2° KAMER - 26 oktober 2010

1º HERHALING - VOORTGEZET MISDRIJF - STAAT VAN HERHALING - VASTSTELLING DOOR DE
RECHTER - WETTIGHEID - TOEPASSING
2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF - STAAT VAN HERHALING - VASTSTELLING DOOR DE
RECHTER - WETTIGHEID - TOEPASSING
1º en 2° Stelt wettig de staat van herhaling vast, de rechterlijke beslissing die de beklaagde
schuldig verklaart aan verschillende feiten waarvan ze oordeelt dat deze de uiting zijn
van eenzelfde opzet, zodat overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek slechts
één straf moet worden opgelegd, en daarbij vaststelt dat de beklaagde een deel van de
hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd na het tijdstip waarop de beslissing die de
staat van herhaling verantwoordt in kracht van gewijsde is gegaan1.
(V.)

ARREST

(AR P.10.1028.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 5 mei 2010, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 2 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest verklaart de eiser niet schuldig aan het feit B van de
zaak I en spreekt hem daarvoor vrij.
Het cassatieberoep gericht tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 5 Drugswet en artikel 54 Strafwetboek: het bestreden arrest stelt omtrent de feiten A en B van de zaak II ten
onrechte de door artikel 5 Drugswet bedoelde toestand van herhaling vast; deze
feiten werden gepleegd vanaf 1 oktober 2002 terwijl het arrest waarop de staat
1 Zie: Cass., 12 jan. 2005, AR P.04.1565.F, AC, 2005, nr. 18.
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van herhaling is gesteund, pas op 11 december 2002 werd gewezen en dit arrest
slechts op 26 december 2002 kracht van gewijsde heeft gekregen.
3. Krachtens artikel 5 Drugswet kunnen ingeval van herhaling binnen vijf jaar
na een veroordeling wegens overtreding van deze wet of van de besluiten ter
uitvoering ervan, de correctionele straffen worden verdubbeld en de criminele
straffen verzwaard overeenkomstig artikel 54 Strafwetboek. De termijn van vijf
jaar neemt een aanvang de dag waarop de veroordeling, die als grondslag voor
de herhaling dient, in kracht van gewijsde is gegaan.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- het hof van beroep van Brussel, correctionele kamer, de eiser bij arrest van 2
december 2008, schuldig verklaart aan inbreuken op de Drugswet gepleegd
tussen 1 januari 2001 en 2 april 2003, meermaals (A.1.a: aanschaf/bezit van
cocaïne), tussen 1 oktober 2002 en 2 april 2003, meermaals (A.I.b:
aanschaf/bezit van XTC als daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende
bedrijvigheid van een vereniging), tussen 1 oktober 2002 en 2 april 2003, meermaals, o.m. op 6 februari 2003 (A.I.d: verkoop/levering van XTC als daad van
deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging) en
aan bendevorming als bedoeld door artikel 323, eerste lid, Strafwetboek, tussen 1
oktober 2002 tot en met 1 april 2003 (B);
- de vernietiging uitgesproken bij arrest van het Hof van 2 juni 2009 zich niet
uitstrekt tot deze schuldigverklaring;
- het bestreden arrest vaststelt dat al deze feiten in hoofde van de eiser de
uiting zijn van eenzelfde opzet en er overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek bijgevolg slechts één straf moet worden opgelegd (p. 15);
- het bestreden arrest de door artikel 5 Drugswet bedoelde toestand van herhaling vaststelt (p. 18) met de overwegingen dat de bewezen verklaarde feiten zich
situeren in de periode tussen 1 oktober 2002 en 2 april 2003 en alleszins hebben
voortgeduurd na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest van 11 december
2002 op 26 december 2002, zoals blijkt uit de feiten A.I.d (p. 15).
5. Het bestreden arrest kon wat betreft de feiten A.I.d en meer bepaald waar
die zich situeren na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest van 11
december 2002, de door artikel 5 Drugswet bedoelde toestand van herhaling
wettig vaststellen, zelfs indien in hoofde van de eiser eenheid van opzet werd
aangenomen tussen alle in de zaak II bewezen verklaarde feiten.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. Aangezien het arrest op basis van de feiten A.I.d en meer bepaald waar die
zich situeren na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest van 11 december
2002, wettig de door artikel 5 Drugswet bedoelde staat van herhaling heeft vastgesteld, heeft de eiser geen belang meer om die vaststelling met betrekking tot de
overige feiten aan te vechten.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. T. De Hertogh, Mechelen.

Nr. 637
2° KAMER - 26 oktober 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ONDERVRAGING VAN HET
SLACHTOFFER DOOR DE BEKLAAGDE OF OP VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - ONMOGELIJKHEID
INGEVOLGE HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER - BEPERKING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERVRAGING VAN HET
SLACHTOFFER DOOR DE BEKLAAGDE OF OP VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - ONMOGELIJKHEID
INGEVOLGE HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER - BEPERKING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - RECHT VAN VERDEDIGING ONDERVRAGING VAN HET SLACHTOFFER DOOR DE BEKLAAGDE OF OP VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE ONMOGELIJKHEID INGEVOLGE HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER - BEPERKING VAN HET RECHT
VAN VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERVRAGING VAN HET
SLACHTOFFER DOOR DE BEKLAAGDE OF OP VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - ONMOGELIJKHEID
INGEVOLGE HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER - BEPERKING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ONDERVRAGING VAN DE
GETUIGE À CHARGE OF VAN DE KLAGENDE PARTIJ DOOR DE BEKLAAGDE

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERVRAGING VAN DE GETUIGE
À CHARGE OF VAN DE KLAGENDE PARTIJ DOOR DE BEKLAAGDE

7º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - RECHT VAN VERDEDIGING -
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ONDERVRAGING VAN DE GETUIGE À CHARGE OF VAN DE KLAGENDE PARTIJ DOOR DE BEKLAAGDE
8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERVRAGING VAN DE GETUIGE À
CHARGE OF VAN DE KLAGENDE PARTIJ DOOR DE BEKLAAGDE

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - DESKUNDIGENONDERZOEK
BEVOLEN DOOR EEN ONDERZOEKSRECHTER - GEEN TEGENSPRAAK BIJ DE UITVOERING VAN HET
DESKUNDIGENONDERZOEK

10º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. DESKUNDIGENONDERZOEK BEVOLEN DOOR EEN ONDERZOEKSRECHTER - GEEN TEGENSPRAAK BIJ DE
UITVOERING VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK

11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK
BEVOLEN DOOR EEN ONDERZOEKSRECHTER - GEEN TEGENSPRAAK BIJ DE UITVOERING VAN HET
DESKUNDIGENONDERZOEK

1º, 2°, 3° en 4° Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces van de
beklaagde worden niet miskend door de omstandigheid dat hij wegens het vooraf overlijden van het slachtoffer deze niet zelf kan ondervragen of laten ondervragen; deze
beperking van het recht van verdediging van de beklaagde betreft wel een feitelijk
gegeven waarmee de rechter bij het vormen van zijn overtuiging rekening moet houden
en dat hij zal afwegen tegenover de andere hem overgelegde gegevens zoals de verklaringen van het slachtoffer of van de medebeklaagden, de uitleg van de beklaagde zelf
alsook de overige objectieve en materiele gegevens eigen aan de zaak 2. (Artt. 6.1 en 6.3,
EVRM; Art. 14.3.e, IVBPR)
5º, 6°, 7° en 8° Noch de artikelen 6.1 en 6.3.d E.V.R.M. en 14.3.e I.V.B.P.R., noch het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging vereisen dat het hoe dan ook
voor de beklaagde mogelijk moet zijn door persoonlijke ondervraging van de getuige of
klagende partij een bezwarende verklaring tegen te spreken3. (Artt. 6.1 en 6.3, EVRM;
Art. 14.3.e, IVBPR)
9º, 10° en 11° De omstandigheid dat een partij niet kan deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre deze zulks gepast
vindt voor het opsporen van de waarheid, is noch een schending van artikel 6 E.V.R.M.
noch een miskenning van het recht van verdediging4.
(R. e.a. T. H. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1029.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van de eiser I-II zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 maart 2010.
De cassatieberoepen van de eisers III zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 mei 2010.
De eiser I-II voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel
2 Zie: Cass., 27 april 1999, AR P.97.0860.N, AC, 1999, nr. 241.
3 Ibid.
4 Zie: Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, AC, 2001, nr. 288; Cass., 19 feb. 2003, AR P.02.1400.F,
AC, 2003, nr. 118.
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aan.
De eiser III.1 voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, drie
middelen aan.
De eiseres III.2 voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I/II
1. Met toepassing van artikel 438 Wetboek van Strafvordering is het cassatieberoep van de eiser II niet ontvankelijk.
(...)
Middelen van de eiser III.1
Eerste middel
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3.d EVRM en van
artikel 14.3.e IVBPR, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
houdende het recht van verdediging: de eiser wordt schuldig verklaard, onder
meer, op grond van de verklaringen afgelegd door mevrouw E. B., zonder dat hij
ooit de gelegenheid kreeg de geloofwaardigheid van deze belangrijke getuige en
klaagster te bestrijden door haar persoonlijk te verhoren of te laten verhoren.
6. In zoverre het middel aldus kan worden begrepen dat geen ondervraging van
voornoemd slachtoffer werd toegestaan, alleen omdat volgens de appelrechters
een louter post factum voeren van tegenspraak zou volstaan en de belangen van
dit slachtoffer dergelijk verhoor ter rechtszitting niet zou toelaten, houdt het geen
rekening met de vaststelling van de appelrechters dat het slachtoffer reeds voordien was overleden zodat zij aldus ter rechtszitting niet meer kon worden
verhoord.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
7. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces van de
beklaagde worden niet miskend door de omstandigheid dat hij wegens het vooraf
overlijden van het slachtoffer deze niet zelf kan ondervragen of laten ondervragen. Deze beperking van het recht van verdediging van de beklaagde betreft
wel een feitelijk gegeven waarmee de rechter bij het vormen van zijn overtuiging
ook rekening moet houden. Dit gegeven zal de rechter afwegen tegenover de
andere hem overgelegde gegevens zoals de verklaringen van het slachtoffer of
van de medebeklaagden, de uitleg van de beklaagde zelf alsook de overige objectieve en materiele gegevens eigen aan de zaak.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat het hoe dan ook voor de beklaagde
moet mogelijk zijn door persoonlijke ondervraging van de getuige of klagende
partij een bezwarende verklaring tegen te spreken, faalt het naar recht.
8. Met de redenen die zij vermelden op p. 13, 14, 18 tot 25 van het arrest
oordelen de appelrechters wettig dat de onmogelijkheid om het slachtoffer
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persoonlijk te verhoren eisers recht op een eerlijk proces niet miskent en zijn
schuld voldoende bewezen is.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.d EVRM en artikel 61bis
Wetboek van Strafvordering, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: de appelrechters oordelen dat de verplichting tot inverdenkingstelling los van elke tijdsbepaling moet worden beschouwd,
alhoewel eisers laattijdige inverdenkingstelling elke persoonlijke ondervraging
of confrontatie met het intussen overleden slachtoffer onmogelijk maakte.
10. Met hun oordeel dat "geen wettelijke bepaling voorziet een bepaald tijdstip
[van inverdenkingstelling] en [de eiser] houdt zelf voor dat het strafonderzoek
geen bezwarende elementen heeft opgeleverd "oordelen de appelrechters niet dat
de inverdenkingstelling willekeurig op elk ogenblik kan geschieden, maar wel
dat er geen reden tot een vroegere inverdenkingstelling van de eiser bestond,
zodat diens inverdenkingstelling niet laattijdig was.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
11. Voor het overige is het middel afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste
middel dat eisers recht op een eerlijk proces door het voortijdig overlijden van
het slachtoffer en de daaruit volgende onmogelijkheid om haar persoonlijk te
laten ondervragen, zou zijn miskend.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Derde middel
12. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3.d EVRM,
artikel 61bis Wetboek van Strafvordering, de artikelen 2, 962, 972, 973, 978, 979
en 980 Gerechtelijk Wetboek, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: de appelrechters oordelen onterecht dat
eisers recht van verdediging niet werd miskend door het gebrek aan tegenspraak
bij de uitvoering van het deskundigenonderzoek, omdat de resultaten ervan later
het voorwerp hebben uitgemaakt van een debat op tegenspraak waarbij de eiser
tevens tegenexpertises kon aanbrengen.
13. De omstandigheid dat een partij niet kan deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre deze zulks
gepast vindt voor het opsporen van de waarheid, is geen schending van artikel 6
EVRM noch een miskenning van het recht van verdediging.
Met de redenen die het middel aanhaalt, verantwoorden de appelrechters naar
recht hun beslissing dat het gebrek aan tegenspraak bij de uitvoering van de
deskundigenonderzoeken afdoende is hersteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Onmiddellijke aanhouding van de eiser III.I
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15. Het bestreden arrest van 20 mei 2010 gaat als gevolg van de verwerping
van het cassatieberoep in kracht van gewijsde, zodat het cassatieberoep gericht
tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding, geen bestaansreden meer heeft.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
26 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Verpoorten, Turnhout en T.
Decaigny, Antwerpen.

Nr. 638
2° KAMER - 27 oktober 2010

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VOLTOOIING VAN HET MISDRIJF - TIJDSTIP
2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING VAN GELDSOMMEN AFKOMSTIG VAN
EEN REKENING DIE OP NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON IS GEOPEND - WEDERRECHTELIJK KARAKTER
3º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - DADER - LASTHEBBER - BESTUURDER VAN EEN
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - VERDUISTERING VAN DE HEM TOEVERTROUWDE BEZITTINGEN
VAN DE VERENIGING

1º Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltrokken op het ogenblik dat degene aan wie
roerende goederen werden toevertrouwd onder de verplichting ze terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid
verkeert ze terug te geven of ze tot dat overeengekomen doel te gebruiken of aan te
wenden1. (Art. 491, Strafwetboek)
2º De verduistering blijft wederrechtelijk, ook als de aldus verspilde geldsommen afkomstig
zijn van een rekening die op naam van een rechtspersoon is geopend. (Art. 491,
Strafwetboek)
3º Aangezien de wet de bestuurder van een vereniging zonder winstoogmerk als een
lasthebber aanmerkt, pleegt hij het misdrijf misbruik van vertrouwen wanneer hij de hem
toevertrouwde bezittingen van de vereniging verduistert of verspilt2. (Art. 491, Strafwetboek)
(R. e.a. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1245.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen van 24 juni 2009, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het
Hof van 25 juni 2008.
1 Cass., 1 maart 2000, AC, 2000, AR P.99.1604.F, nr. 149.
2 Ibid.
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In twee afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren beide
eisers twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de
strafvordering
(...)
Het tweede middel, voorgedragen door mrs. John Kirkpatrick, Dominique
Léonard en Michel Mahieu namens de eisers
(...)
Tweede onderdeel
De eisers voeren aan dat hun geen enkel bedrag is overhandigd onder verplichting het terug te geven of het voor een bepaald doel te gebruiken of aan te
wenden.
Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltrokken op het ogenblik dat degene
aan wie roerende goederen werden toevertrouwd onder de verplichting ze terug
te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer in
de mogelijkheid verkeert ze terug te geven of ze tot dat overeengekomen doel te
gebruiken of aan te wenden. De verduistering blijft wederrechtelijk, ook als de
aldus verspilde geldsommen afkomstig zijn van een rekening die op naam van
een rechtspersoon is geopend.
Aangezien de wet de bestuurder van een vereniging zonder winstoogmerk als
een lasthebber aanmerkt, pleegt hij het misdrijf misbruik van vertrouwen
wanneer hij de hem toevertrouwde bezittingen van de vereniging verduistert of
verspilt.
Het arrest vermeldt eerst dat de eisers, in de hoedanigheid van bestuurders in
rechte van een vereniging zonder winstoogmerk, op twee onderscheiden wijzen
gebruik hebben gemaakt van de bijdragen die door het Fonds voor bestaanszekerheid jaarlijks aan de L.V.M.E.B. gestort waren, ter dekking van de administratieve kosten voor het beheer van de sociale voordelen waarmee de vereniging
was belast. Het preciseert vervolgens dat één praktijk bestond in het opnemen
van op de geheime B.B.L.-rekening ontvangen bedragen waarover zij krachtens
hun opdracht beschikten en waarover zij door hun algemene bevoegdheid om te
tekenen het precair bezit hadden. Het oordeelt ten slotte dat de eisers, door buiten
medeweten van de controleorganen van de vereniging te handelen, zich als ware
eigenaars van die gelden hebben gedragen, met miskenning van de rechten van
de vereniging die er in realtime niet meer als eigenaar over kon beschikken.
Met die overwegingen verantwoordt het arrest de schuldigverklaring van de
eisers aan misbruik van vertrouwen, naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre ze gericht zijn
tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eisers, uitspraak doen over de omvang van de schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
27 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Mahieu, D. Léonard, Brussel en M.-F.
Dubuffet, Brussel.
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2° KAMER - 27 oktober 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - PROCEDURE
VAN BEWAREND BESLAG - KORT GEDING IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERDEDIGING VOERT DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN - DAADWERKELIJK
TOEZICHT OP DE DUUR VAN DE BESLAGPROCEDURE - VERPLICHTING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - PROCEDURE VAN
BEWAREND BESLAG - KORT GEDING IN STRAFZAKEN - VERDEDIGING VOERT DE OVERSCHRIJDING VAN
DE REDELIJKE TERMIJN AAN - DAADWERKELIJK TOEZICHT OP DE DUUR VAN DE BESLAGPROCEDURE VERPLICHTING
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - PROCEDURE VAN BEWAREND BESLAG - KORT GEDING
IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERDEDIGING VOERT DE
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN - DAADWERKELIJK TOEZICHT OP DE DUUR VAN DE
BESLAGPROCEDURE - VERPLICHTING
4º BESLAG — BEWAREND BESLAG - STRAFZAKEN - KORT GEDING IN STRAFZAKEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERDEDIGING VOERT DE OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN AAN - DAADWERKELIJK TOEZICHT OP DE DUUR VAN DE BESLAGPROCEDURE VERPLICHTING
1º, 2°, 3° en 4° Wanneer de verzoeker, in het kader van een procedure tot opheffing van
een bewarend beslag op goederen, de onredelijke duur van de procedure aanvoert, dient
de kamer van inbeschuldigingstelling daadwerkelijk het toezicht op de duur van de
beslagprocedure uit te oefenen, zoals bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is vereist1.
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1580.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.639.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen arresten nummers 3947 en 3948 van het
hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 oktober
2009.
De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, respectievelijk
dertien en veertien middelen aan.
Op 20 oktober 2010 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 27 oktober 2010 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen arrest nummer 3947
Negende middel, Romeins cijfer tien
De eiser, op wiens goederen bewarend beslag was gelegd, heeft voor de appelrechters de onredelijke duur van die procedure opgeworpen. Hij voert aan dat het
arrest, door zijn hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter
waarbij zijn verzoek tot opheffing van het beslag was afgewezen, niet gegrond te
verklaren, artikel 6.1 EVRM schendt.
De kamer van inbeschuldigingstelling die het toezicht uitoefent waartoe zij op
grond van de voormelde bepaling was gehouden, heeft eerst vermeld dat uit geen
enkel gegeven van het onderzoeksdossier bleek dat de eerlijke behandeling van
de grond van de zaak onherroepelijk zou zijn geschaad. Zij heeft vervolgens
geoordeeld dat de eiser uit het feit dat de redelijke termijn eventueel was overschreden, niet kon afleiden dat de onderzoeksrechter geen beslag meer kon
leggen.
Uit die redenen blijkt niet dat de appelrechters een daadwerkelijk toezicht op
de duur van de beslagprocedure hebben uitgeoefend, zoals bij artikel 6.1 EVRM
is vereist. Zij verantwoorden hun beslissing dus niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
B. Cassatieberoep tegen arrest nummer 3948
Negende middel, Romeins cijfer tien
Om de redenen die in antwoord op het soortgelijke negende middel zijn
vermeld, tot staving van het tegen het arrest nummer 3947 gerichte cassatieberoep, is het middel gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige middelen van de eiser, daar zij
niet tot cassatie kunnen leiden in andere dan in de hierna gestelde bewoordingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
27 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. I. Wouters, Brussel en Y. Thiels, Brussel.
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2° KAMER - 27 oktober 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
- DRAAGWIJDTE
2º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - DRAAGWIJDTE
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - EERSTE VERHOOR VAN DE
VERDACHTE DOOR DE POLITIE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VERHOOR VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN
VAN VRIJHEIDSBEROVING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE
TIJDENS DE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

7º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN VAN
VRIJHEIDSBEROVING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN
VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - AAN DE
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS GEBODEN WAARBORGEN

- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE

ZAAK

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE
TIJDENS DE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG AAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GEN ERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS GEBODEN WAARBORG- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK

10º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN
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- GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - AAN DE

INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS GEBODEN WAARBORGEN

- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE

ZAAK

11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE
TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - AAN DE
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS GEBODEN WAARBORGEN

- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE

ZAAK

12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN
VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - SCHULDIGVERKLARING
DIE STEUNT OP ANDERE GEGEVENS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE
TIJDENS DE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG SCHULDIGVERKLARING DIE STEUNT OP ANDERE GEGEVENS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK

14º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN
VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - SCHULDIGVERKLARING
DIE STEUNT OP ANDERE GEGEVENS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
1º en 2° Artikel 6.3, c, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, dat iedere beklaagde het recht waarborgt om daadwerkelijk
te worden bijgestaan door een advocaat, preciseert de voorwaarden niet voor de uitoefening van dat recht; het laat de verdragsluitende Staten de keuze van de middelen die in
hun eigen rechtsstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen1.
3º, 4°, 5°, 6° en 7° De artikelen 1, 2 en 16, §2 en 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis, vereisen geen bijstand van een advocaat voor de persoon die
gedurende de bij artikel 12, derde lid, van de Grondwet bepaalde termijn van vierentwintig uur wordt vastgehouden2.
8º, 9°, 10° en 11° De vormvereisten die artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering
voor het verhoor van de verdachte oplegt, de korte duur die de Grondwet oplegt voor de
vrijheidsberoving, het feit dat de inverdenkinggestelde, bij de betekening van het bevel tot
aanhouding onmiddellijk inzage krijgt van alle in de artikelen 16, §7, en 18, §2, van de
wet van 20 juli 1990 bedoelde stukken, het recht van de inverdenkinggestelde om,
overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de voormelde wet, onmiddellijk verkeer te
hebben met zijn advocaat, de inzage van het dossier vóór de verschijning voor het onderzoeksgerecht zoals dat door artikel 21, §3, van de wet is geregeld, alsook de rechten die
met name in de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 en 235bis, van het Wetboek
van Strafvordering zijn vastgelegd, wettigen niet zonder meer de conclusie dat het definitief onmogelijk is om de zaak van iemand die zonder advocaat door de politie en de
onderzoeksrechter is gehoord, op een eerlijke wijze te behandelen3 .
12º, 13° en 14° Wanneer de bodemrechter steunt, enerzijds, op gegevens die losstaan van
de verklaringen die de eiser in afwezigheid van zijn advocaat heeft afgelegd en, anderzijds, op de verklaringen die hij in diens aanwezigheid voor de vonnisgerechten heeft
afgelegd, hebben de verhoren die van de eiser afgenomen zijn zonder dat zijn advocaat
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.640.
2 Ibid.
3 Ibid.
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daarbij aanwezig was, op het verloop van de zaak niet een zodanige invloed gehad dat
er geen sprake meer kan zijn van een eerlijke behandeling van de zaak4.
(V. T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1372.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 30 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Middel
De eiser voert aan dat zijn veroordeling vernietigd moet worden wegens
miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en van het
recht op bijstand van een raadsman naar eigen keuze.
De grief is volledig afgeleid uit het feit dat de eiser bij de eerste politieverhoren niet werd bijgestaan door een advocaat, ofschoon het volledige onderzoek
nog vóór de uitvaardiging van een bevel tot aanhouding was verricht.
Volgens het middel is een dergelijke beperking op zich reeds een voldoende
reden om te besluiten dat de artikelen 6.1 en 6.3, c, EVRM geschonden zijn.
Artikel 6.3, c, van het Verdrag, dat iedere beschuldigde het recht waarborgt
om daadwerkelijk te worden bijgestaan door een advocaat, preciseert de voorwaarden niet voor de uitoefening van dat recht. Het laat de verdragsluitende
Staten de keuze van de middelen die in hun eigen rechtsstelsel geschikt zijn om
dat recht te waarborgen.
De artikelen 1, 2, 16, §2 en 4, en 20, §1, Voorlopige Hechteniswet, vereisen
geen bijstand van een advocaat voor de persoon die gedurende de bij artikel 12,
derde lid, Grondwet bepaalde termijn van vierentwintig uur wordt vastgehouden.
Die bepalingen kunnen niet op zich geacht worden het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak te miskennen.
De beperkende voorwaarde waarop kritiek wordt uitgeoefend, moet immers
beoordeeld worden in het licht van alle wettelijke waarborgen die overigens aan
de inverdenkinggestelde worden verleend om de eerbiediging van zijn recht van
verdediging te waarborgen zodra de strafvordering is ingesteld.
De vormvereisten die artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het
4 Ibid.
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verhoor van de verdachte oplegt, de korte duur die de Grondwet oplegt voor de
vrijheidsberoving, het feit dat de inverdenkinggestelde, bij de betekening van het
aanhoudingsbevel onmiddellijk inzage krijgt van alle in de artikelen 16, §7, en
18, §2, van de wet van 20 juli 1990 bedoelde stukken, het recht van de inverdenkinggestelde om, overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de voormelde wet,
onmiddellijk verkeer te hebben met zijn advocaat, de inzage van het dossier vóór
de verschijning voor het onderzoeksgerecht zoals dat door artikel 21, §3, van de
wet is geregeld, de aanwezigheid van de advocaat bij de samenvattende ondervraging, alsook de rechten die met name in de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 en 235bis, Wetboek van Strafvordering zijn vastgelegd, wettigen niet
zonder meer de conclusie dat het definitief onmogelijk is om de zaak van iemand
die zonder advocaat door de politie en de onderzoeksrechter is gehoord, op een
eerlijke wijze te behandelen.
Bijgevolg dient onderzocht te worden of de verhoren die van de eiser afgenomen zijn, zonder dat zijn advocaat daarbij aanwezig was, op het verloop van
de zaak een zodanige invloed hebben gehad dat er geen sprake meer kan zijn van
een eerlijk proces.
Dat is hier niet het geval.
Het arrest stelt immers vast dat de eiser bekentenissen heeft afgelegd voor de
rechtbank en het hof, in aanwezigheid van zijn advocaat. Het arrest wijst erop dat
de telastleggingen niet alleen door die bekentenissen bewezen zijn maar ook
door het feit dat de beklaagde werd opgemerkt in de buurt van de plaats van het
misdrijf, door de overeenkomst in modus operandi, het gebrek aan een alibi, het
bestaan van bijzondere antecedenten of de ontdekking ten huize van de verdachte
van een krantenartikel over de feiten. Het verwijst eveneens naar de technische,
psychologische en psychiatrische deskundigenonderzoeken.
De appelrechters steunen bijgevolg, enerzijds, op gegevens die losstaan van de
verklaringen die de eiser in afwezigheid van zijn advocaat heeft afgelegd en,
anderzijds, op de verklaringen die hij in diens aanwezigheid voor de vonnisgerechten heeft afgelegd.
Aangezien geen van die tot overtuiging dienende elementen aan de tegenspraak van de partijen is onttrokken, blijkt niet dat het geding dat tegen de eiser
is ingesteld, om de enige door hem aangevoerde reden, artikel 6 van het Verdrag
heeft geschonden.
Het arrest verwerpt dat verweer naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Obradovic, Nijvel.

Nr. 641
2° KAMER - 27 oktober 2010

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - ONTZETTING UIT DE IN ARTIKEL 31, EERSTE LID,
STRAFWETBOEK OPGESOMDE RECHTEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN MET
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - WETTIGHEID
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN
VERWONDINGEN MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - STRAF - ONTZETTING UIT DE IN ARTIKEL
31, EERSTE LID, STRAFWETBOEK OPGESOMDE RECHTEN - WETTIGHEID
1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling staat de rechter toe de ontzetting uit de in artikel
31, eerste lid, van het Strafwetboek opgesomde rechten uit te spreken ingeval een
persoon die gezag heeft over de betrokken onbekwame of die hem onder bewaring heeft,
veroordeeld wordt wegens opzettelijke slagen en verwondingen die een ziekte of
ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid hebben toegebracht aan een
persoon die wegens zijn lichaams- of geestestoestand niet in staat is om in zijn onderhoud te voorzien. (Artt. 31, eerste lid, en 33, Strafwetboek)
(M. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1399.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 15 juni 2010.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Ambtshalve middel: schending van de artikelen 31, eerste lid, en 33 Strafwetboek
Het arrest verklaart het misdrijf opzettelijke slagen en verwondingen met
verzwarende omstandigheden, zoals bedoeld in de artikelen 392, 398, 399,
405bis en 405ter, Strafwetboek, bewezen tegen de eiser. Het legt de eiser onder
meer tien jaar ontzetting op uit de rechten die in artikel 31, eerste lid, van het
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voormelde wetboek zijn vermeld.
Krachtens artikel 33 Strafwetboek kan de rechter in correctionele zaken de
uitoefening van de rechten, die in artikel 31, eerste lid, van het voormelde
wetboek worden opgesomd, alleen verbieden in de gevallen bij de wet bepaald.
Geen enkele wettelijke bepaling staat de rechter toe de ontzetting uit bepaalde
rechten uit te spreken ingeval een persoon die gezag heeft over de betrokken
onbekwame of die hem onder bewaring heeft, veroordeeld wordt wegens opzettelijke slagen en verwondingen die een ziekte of ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid hebben toegebracht aan een persoon die
wegens zijn lichaams- of geestestoestand niet in staat is om in zijn onderhoud te
voorzien.
De vernietiging die wordt uitgesproken omdat de rechter op onrechtmatige
wijze de ontzetting uit de in artikel 31, eerste lid, bepaalde rechten heeft uitgesproken, is beperkt tot de bijkomende straf en gebeurt zonder verwijzing.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweersters
De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser uit de in artikel 31, eerste
lid, Strafwetboek opgesomde rechten ontzet.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
27 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 642
2° KAMER - 27 oktober 2010

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - KLACHT TEGEN EEN MAGISTRAAT VAN EEN
RECHTSCOLLEGE DIE VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT GENOMEN - VERDENKING TEN AANZIEN VAN DE
GEZAMENLIJKE LEDEN VAN DAT RECHTSCOLLEGE

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
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STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKER WERD REEDS EERDER DOOR EEN
RECHTBANK VEROORDEELD - VERDENKING TEN AANZIEN VAN DE GEZAMENLIJKE LEDEN VAN DAT
RECHTSCOLLEGE

1º Het feit dat een justitiabele een klacht indient tegen een willekeurig magistraat die van
zijn zaak kennis heeft genomen, is op zich onvoldoende om grond te verlenen aan de
verdenking die de klager om die reden verklaart te koesteren tegen alle leden van het
rechtscollege dat kennis neemt van het verder verloop van de procedure. (Art. 542,
Wetboek van Strafvordering)
2º Het feit dat betrokkene reeds eerder door een rechtbank werd veroordeeld is geen
aanleiding om gewettigde verdenking te koesteren tegen alle leden van dat rechtscollege. (Art. 542, Wetboek van Strafvordering)
(C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1619.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift dat op 19 oktober 2010 op de griffie van het Hof is
ingekomen en waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht,
vordert de eiser dat de zaken met de nummers DI.43.98679/2004 en DI.8/65.032FOD Financiën, die waren vastgesteld op de rechtszitting van 20 oktober 2010
van de 11de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en
waarin hij als beklaagde moest verschijnen, zouden worden onttrokken aan die
rechtbank
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser voert aan dat hij tegen de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te Dinant een klacht heeft ingediend die hij bij de federale gerechtelijke
politie heeft bevestigd met de opmerking dat de klacht eveneens gericht was
tegen twee onderzoeksrechters van diezelfde rechtbank.
De eiser vermeldt dat hij een brief heeft gericht aan de voorzitter van de
correctionele kamer waarvoor hij moest verschijnen. Hierin verklaarde hij dat
zijn grieven voorrang moesten krijgen op de berechting van de hem tenlastegelegde feiten.
Uit het verzoekschrift blijkt ook dat de klacht van de eiser betrekking had op
de regeling van de rechtspleging en de omstandigheden waarin de beschikking
tot verwijzing werd gewezen, en dat die klacht was geseponeerd.
Het feit dat een justitiabele een klacht indient tegen een willekeurig magistraat
die van zijn zaak kennis heeft genomen, is op zich onvoldoende om grond te
verlenen aan de verdenking die de klager om die reden verklaart te koesteren
tegen alle leden van het rechtscollege die kennis nemen van het verdere verloop
van de procedure.
De werkelijke of schijnbare partijdigheid die wordt toegeschreven aan de
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rechtbank waaraan men de zaak wil onttrekken, steunt niet op bewijskrachtige en
welomschreven feiten die de voormelde bewering een schijn van geloofwaardigheid kunnen verlenen. Zij is alleen maar afgeleid uit de subjectieve veronderstelling dat de klacht bij de geviseerde magistraat en diens collega's vijandigheid
jegens de eiser kan veroorzaken.
Het feit dat hij reeds eerder door die rechtbank werd veroordeeld is evenmin
aanleiding tot gewettigde verdenking.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,
Wijst het verzoek af,
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 oktober 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J.-P. Bayer, Namen, C. Quoilin,
Namen en O. De Ridder, Brussel.

Nr. 643
1° KAMER - 28 oktober 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN TEN AANZIEN VAN VREEMDELINGEN - ARTIKEL
638, GER.W. - TOEPASSINGSVOORWAARDE
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN TEN AANZIEN VAN VREEMDELINGEN - ARTIKEL
638, GER.W. - EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID, OPGEWORPEN DOOR DE VREEMDELING VOORWAARDE
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANKEN TEN AANZIEN VAN VREEMDELINGEN - ARTIKEL
638, GER.W. - VERWEERDER ZONDER NATIONALITEIT - UITWERKING
1º Voor de toepassing van artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek volstaat het dat de in
titel III van het derde deel van het Gerechtelijk Wetboek genoemde gronden ontoereikend
zijn om de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken te bepalen ten aanzien van
vreemdelingen en dat de eiser een woon- of verblijfplaats heeft in België1. (Art. 638,
Gerechtelijk Wetboek)
2º De buitenlandse verweerder kan, in geval van toepassing van artikel 638, de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken afwijzen op voorwaarde dat blijkt dat ook de Belg
dat recht heeft in het land waarvan die buitenlandse verweerder de nationaliteit bezit2.
(Artt. 636 en 638, Gerechtelijk Wetboek)
3º De omstandigheid dat artikel 636 van het Gerechtelijk Wetboek niet kan worden
1 Zie concl. O.M., Cass., 28 okt. 2010, AR C.09.0491.F, Pas., 2010, nr..643.
2 Ibid.
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toegepast op een verweerder zonder nationaliteit, sluit de toepassing van artikel 638 niet
uit, daar de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld zijn3. (Artt. 636 en
638, Gerechtelijk Wetboek)
(G. T. INTERNATIONALE BANK VOOR WEDEROPBOUW EN ONTWIKKELING)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0491.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 mei 2009 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 636 en 638 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals zij van toepassing waren
op de zaak en voor de opheffing ervan door de artikelen 139, 8°, en 140, eerste lid, van de
wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht.
Aangevochten beslissing
Het arrest
"Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en verklaart alleen het hoger beroep van de
(verweerster) gegrond;
Bijgevolg,
Hervormt het vonnis van 22 september 2003 in zoverre het de vordering ontvankelijk
verklaart;
Bevestigt het vonnis van 29 augustus 2005 in zoverre de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel zich onbevoegd verklaart om van de zaak kennis te nemen, en veroordeelt (de
eiser) in de kosten van het geding, begroot op 356,97 euro;
Legt de appelkosten ten laste (van de eiser) en veroordeelt hem om de vergoeding van
10.000 euro voor de rechtspleging in hoger beroep te betalen aan de (verweerster)".
Het grondt die beslissingen op de volgende redenen:
"12. Aangezien het hoger beroep zowel tegen het eerste vonnis als tegen het tweede
vonnis ontvankelijk is, dient het hof van beroep uitspraak te doen over het geschil in zijn
geheel. Het dient derhalve eerst de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken te onderzoeken - de (verweerster) had reeds in haar eerste conclusie voor de eerste rechter die
rechtsmacht afgewezen; pas bij een positieve uitslag van het onderzoek dient het hof
vervolgens na te gaan of de vordering (van de eiser) ontvankelijk is.
13. (De eiser) grondt de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken op afdeling 3 van
artikel VII van de statuten van de (verweerster) dat luidt als volgt:
'De bank kan enkel worden vervolgd voor een rechtbank die rechtsmacht heeft op het
grondgebied van een Lidstaat waar zij een kantoor heeft, een personeelslid belast heeft
met het ontvangen van de betekeningen of kennisgevingen van aanmaningen of effecten
heeft uitgegeven of gewaarborgd'.
3 Ibid.
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Die bepaling heeft evenwel niet tot gevolg rechtsmacht toe te kennen aan bepaalde
rechtbanken van de staat maar om, onder de rechtbanken die de rechtsmacht hebben om
op grond van het internationaal privaatrecht kennis te nemen van de zaak, een onderscheid
te maken tussen de rechtbanken waarvoor de (verweerster) kan worden vervolgd en die
waarvoor dat niet mogelijk is.
14. De bevoegdheid van de Belgische rechtsmachten moet dus worden getoetst aan de
internationale verdragen en, bij ontstentenis hiervan, aan het Gerechtelijk Wetboek.
De rechtsmacht van de Belgische rechtscolleges blijkt noch uit de statuten van de
(verweerster) noch uit een met België gesloten internationale overeenkomst.
Er moet dus een beroep gedaan worden op de vroegere artikelen 635 en 638 van het
Gerechtelijk Wetboek die nog van kracht waren toen de rechtspleging werd ingeleid, daar
de (verweerster) niet als een Belgisce onderdaan kan worden beschouwd. De (verweerster) is immers een rechtspersoon van internationaal publiek recht en bezit noch de nationaliteit van een van haar Lidstaten noch de nationaliteit van elke Lidstaat.
Naar luid van het oud artikel 635 waarvan alleen het tweede punt te dezen in aanmerking komt, kunnen vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij door een vreemdeling, voor
de rechtbanken van het Rijk worden gedagvaard in de volgende gevallen: 2° indien zij in
België een woon- of verblijfplaats hebben of er woonplaats gekozen hebben.
De (verweerster) heeft zetel noch hoofdvestiging in België. Het is niet gebleken (dat
zij) uitdrukkelijk woonplaats gekozen heeft in België.
Zij beschikt alleen over een kantoor in de Montoyerstraat, 10, te Brussel.
Dat kantoor kan niet worden gelijkgesteld met de verblijfplaats van een natuurlijk
persoon.
Hoe dan ook, gesteld dat genoemd kantoor zou kunnen worden gelijkgesteld met een
bijkantoor waar de (verweerster) geacht wordt woonst- of verblijfskeuze te hebben
gedaan, dan nog zou die woonstkeuze geacht worden uitsluitend gedaan te zijn voor de
verrichtingen van dat kantoor. Het wordt echter niet betwist dat het kantoor nooit rechtstreeks of onrechtstreeks tussengekomen is in het geschil tussen de partijen noch in de
eraan ten grondslag liggende investeringen.
Het oud artikel 635 van het Gerechtelijk Wetboek kan dus niet de grondslag vormen
voor de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
Artikel 638 bepaalt dat, 'wanneer de verschillende, in deze titel genoemde gronden
ontoereikend zijn om de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken ten aanzien van
vreemdelingen te bepalen, de eiser de zaak kan brengen voor de rechter van de plaats
waar hij zelf zijn woon- of verblijfplaats heeft'.
De toepassing van die bepaling wordt evenwel gemilderd door artikel 636 van dat
wetboek op grond waarvan de verweerder die vreemdeling is de rechtsmacht van de
Belgische rechtbanken kan afwijzen, indien de Belg in het land van die vreemdeling
hetzelfde recht heeft.
Aangezien de (verweerster) als internationaal rechtssubject per definitie geen nationaliteit bezit, kan artikel 636 niet worden toegepast.
Daar artikel 638 niet kan worden losgekoppeld van artikel 636, kan het evenmin
toepassing vinden en een grondslag vormen voor de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
Bijgevolg zijn de Belgische rechtbanken niet bevoegd om van de zaak kennis te nemen.
15. Daar de eerste rechter niet bevoegd was, kon hij de vordering niet ontvankelijk
verklaren".
Grieven
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Het in het middel vermelde artikel 636 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"In de gevallen waarin artikel 635 niet voorziet, kan de vreemdeling, indien de Belg in
het land van die vreemdeling hetzelfde recht heeft, de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken afwijzen; doet hij dit niet in de eerste conclusies, dan houdt de rechter de zaak aan
zich en beslist over de zaak zelf.
De wederkerigheid wordt vastgesteld hetzij door de tussen beide landen gesloten
verdragen, hetzij door overlegging van de wetten of akten die daarvan doen blijken.
De vreemdeling die niet verschijnt, wordt geacht de rechtsmacht van de Belgische
rechtbanken af te wijzen".
Het in het middel vermelde artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek luidde als volgt:
"Wanneer de verschillende in deze titel genoemde gronden ontoereikend zijn om de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken ten aanzien van vreemdelingen te bepalen,
kan de eiser de zaak brengen voor de rechter van de plaats waar hij zelf zijn woon- of
verblijfplaats heeft".
Om de in het middel weergegeven redenen grondt het arrest de onbevoegdheid van de
eerste rechter en, bijgevolg, het feit dat hij niet bevoegd was om de vordering ontvankelijk
te verklaren op de niet-toepasselijkheid van genoemd artikel 638 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het leidt die niet-toepasselijkheid hieruit af dat artikel 636 van het Gerechtelijk
Wetboek zelf niet kan worden toegepast, op grond dat de (verweerster) die een internationaal rechtssubject is, per definitie geen nationaliteit heeft.
Voor de toepassing van het oud artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek is het echter
nodig maar voldoende dat de in titel III van het derde deel van het Gerechtelijk Wetboek
aangegeven gronden ontoereikend zijn om de Belgische rechtbanken bevoegd te achten
ten aanzien van vreemdelingen, namelijk "niet-Belgen".
Zelfs als het in het middel vermelde artikel 636 van het Gerechtelijk Wetboek in deze
zaak niet van toepassing zou zijn, zoals het arrest beslist, dan nog zou hieruit niet volgen
dat voornoemde titel III van het Gerechtelijk Wetboek een toereikende grond zou bevatten
om de Belgische rechtbanken bevoegd te verklaren ten aanzien van partijen die, zoals de
(verweerster,) vreemdeling zijn omdat zij niet de Belgische nationaliteit bezitten of niet
onderworpen zijn aan de Belgische "lex societatis".
Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht beslist dat artikel 638 van het Gerechtelijk
Wetboek niet kan worden losgekoppeld van artikel 636, de beslissing waarbij het in het
middel vermelde artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing wordt
verklaard, niet naar recht verantwoordt en bijgevolg evenmin de beslissing naar recht
verantwoordt dat de eerste rechter zonder rechtsmacht bevoegd was en de vordering niet
ontvankelijk kon verklaren (schending van de artikelen 636 en 638 van het in het middel
vermelde Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek dat op het geschil van toepassing is,
bepaalt dat, wanneer de verschillende in deze titel genoemde gronden ontoereikend zijn om de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken ten aanzien van
vreemdelingen te bepalen, de eiser de zaak kan brengen voor de rechter van de
plaats waar hij zelf zijn woon- of verblijfplaats heeft.
Artikel 636 van hetzelfde wetboek, dat van toepassing is op het geschil,
bepaalt dat in de gevallen waarin artikel 635 niet voorziet, de vreemdeling,
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indien de Belg in het land van die vreemdeling hetzelfde recht heeft, de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken kan afwijzen, maar dat, als hij dit niet doet
in de eerste conclusies, de rechter de zaak aan zich houdt en over de zaak zelf
beslist, dat die wederkerigheid wordt vastgesteld hetzij door de tussen beide
landen gesloten verdragen, hetzij door overlegging van de wetten of akten die
daarvan doen blijken, en dat de vreemdeling die niet verschijnt, geacht wordt de
rechtsmacht van de Belgische rechtbanken af te wijzen.
Uit het onderling verband tussen die bepalingen kan worden afgeleid dat:
- het voor de toepassing van artikel 638 volstaat dat de in titel III van het derde
deel van het Gerechtelijk Wetboek genoemde gronden ontoereikend zijn om de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken ten aanzien van vreemdelingen te
bepalen en dat de eiser een woon- of verblijfplaats heeft in België;
- de buitenlandse verweerder, in geval van toepassing van artikel 638, de
rechtsmacht van de Belgische rechtbanken alleen kan afwijzen op voorwaarde
dat blijkt dat ook de Belg dat recht heeft in het land waarvan die buitenlandse
verweerder de nationaliteit bezit;
- de omstandigheid dat artikel 636 niet kan worden toegepast op een
verweerder zonder nationaliteit de toepassing van artikel 638 niet uitsluit, zodra
de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld zijn.
Het arrest dat oordeelt dat, "aangezien de (verweerster) als internationaal
rechtssubject per definitie geen nationaliteit bezit, artikel 636 niet kan worden
toegepast" en dat "artikel 638, daar het niet van artikel 636 kan worden losgekoppeld, evenmin toepassing kan vinden en een grondslag vormen voor de
rechtsmacht van de Belgische rechtbanken", verantwoordt niet recht de
beslissing volgens welke de Belgische rechtbanken zonder rechtsmacht zijn om
van de zaak kennis te nemen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
van de verweerster ontvankelijk verklaart en het vonnis van 22 september 2003
wijzigt in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
28 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Foriers en Mahieu.
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1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING - BESLISSING TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - BESLISSING
ACHTERAF OVER DE VORDERINGEN - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - RECHTSCOLLEGE DAT OP
VERWIJZING UITSPRAAK DOET OVER DE VORDERINGEN

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSCOLLEGE SAMENSTELLING - BESLISSING TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - BESLISSING ACHTERAF OVER DE
VORDERINGEN - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - RECHTSCOLLEGE DAT OP VERWIJZING
UITSPRAAK DOET OVER DE VORDERINGEN

3º VORDERING IN RECHTE - VORDERING TOT VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN DE
VERDEDIGING - VORDERING TOT BETALING VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - AFZONDERLIJKE
VORDERINGEN

1º en 2° Nadat de rechtbank de heropening van het debat bevolen heeft over het door haar
bepaalde onderwerp zodat het vroegere debat over dat punt voortgezet wordt, moet de
beslissing waarin zij uitspraak doet over de vordering zelf, gewezen worden door de
rechters die de vorige zittingen hebben bijgewoond of, bij ontstentenis van hen, door
rechters voor wie het debat in zijn geheel is hervat1. (Art. 779, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)
3º De vordering die strekt tot vergoeding van de kosten van de verdediging staat los van de
vordering die ertoe strekt de betaling te verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding op
grond van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
(S. e.a. T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0543.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 juni 2009 in hoger beroep
en op verwijzing gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel ingevolge het arrest van het Hof van 29 februari 2008.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren twee middelen aan
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 779, zoals het van kracht was ten tijde van de procedure op verwijzing na
cassatie, na de opheffing van het tweede lid van die bepaling door artikel 21 van de wet
van 26 april 2007, dat van kracht was sedert 22 juni 2007 (voorheen artikel 779, eerste
lid) en artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het principaal beroep niet gegrond, bevestigt alle
beschikkingen van het beroepen vonnis en veroordeelt bijgevolg de vennootschap Espace
Gym hoofdelijk met de eisers tot betaling van 21.211,75 euro, vermeerderd met de
gerechtelijke interest, en de kosten die zijn vastgesteld op het bedrag van 602.65 euro,
1 Zie Cass., 31 jan. 2002, AR C.99.0332.N, AC, 2002, nr. 71.
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verklaart de huurovereenkomst beëindigd in het nadeel van de eisers en veroordeelt hen
hoofdelijk tot betaling van een beëindigingsvergoeding van 10.228 euro. Het beslist aldus
om alle redenen die hier als uitdrukkelijk en volledig weergegeven worden beschouwd,
met name om de volgende redenen:
"(De verweerster eist dat (de eisers) hoofdelijk zouden worden veroordeeld tot betaling
van de door de failliete vennootschap Espace Gym aan haar verschuldigde bedragen op
grond dat zij zich persoonlijk daartoe hebben verbonden, wat door de laatstgenoemden
wordt betwist.
Borgtocht is aan geen enkel vormvereiste onderworpen maar artikel 2015 van het
Burgerlijk Wetboek stelt wel als een voorwaarde dat degene die zich verbindt, op ondubbelzinnige wijze van zijn wil doet blijken (Cass., 11 september 1986, JT, 1987, 2; Pas.,
1987, p. 40).
De rechtbank wijst op het volgende:
- de huurovereenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat (de eisers) zich borg stellen voor de
goede uitvoering van deze overeenkomst. Die verbintenis is geenszins beperkt tot de
oprichting van de vennootschap maar is in algemene bewoordingen gesteld. De rechtbank
van eerste aanleg te Brussel wijst in haar vonnis van 25 november 2005, p. 17, erop dat
het gebruik van het meervoud "onderhavige verbintenissen" en niet van het enkelvoud
eerder schijnt te verwijzen naar de onderhavige bepalingen van de overeenkomst (namelijk de huurovereenkomst in haar geheel) dan naar de onderhavige verbintenis (de oprichting van de vennootschap). Het is overigens evident dat de verhuurster bij het sluiten van
een overeenkomst met een in oprichting zijnde vennootschap er alle belang bij had dat de
(eisers) zich persoonlijk borg zouden stellen voor de aangegane verbintenissen en geen
bijzonder belang had bij de oprichting van de vennootschap onder de in de huurovereenkomst bedongen voorwaarden;
- het feit dat de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in haar vonnis van 25 november
2005 de bewoordingen van de overeenkomst interpreteert (artikel 1156 van het Burgerlijk
Wetboek), betekent daarom niet dat de persoonlijke verbintenis van de (eisers) dubbelzinnig is. Indien de rechtbank zou hebben geoordeeld dat de verbintenis dubbelzinnig
was, zou zij het debat niet hebben heropend maar de vordering van de (verweerster) ten
aanzien van de (eisers) niet gegrond hebben verklaard;
- het feit dat er geen bijzondere vermelding voorkomt onderaan de overeenkomst,
neemt niet weg dat die verbintenis onmiskenbaar in algemene bewoordingen is gesteld,
expliciet omschreven wordt op de eerste bladzijde van de overeenkomst die door de
partijen naar behoren is geparafeerd. De omstandigheid dat die verbintenis niet herhaald
wordt in het artikel van de huurovereenkomst betreffende de borgstelling, maakt die
expliciete verbintenis niet ongeldig;
- bij de betaling van het eerste huurgeld voor februari 2002 ondertekenen (de eisers) het
ontvangstbewijs in hun hoedanigheid van huurders zonder te verwijzen naar de in oprichting zijnde vennootschap. Dat eerste huurgeld staat niet vermeld in de boekhouding van
de vennootschap wat niet wordt betwist. Het feit dat genoemd huurgeld niet op passende
wijze is geboekt is een aanwijzing dat (de eisers) die betaling als de aflossing van een
eigen schuld hebben beschouwd overeenkomstig hetgeen de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel in haar vonnis van 25 november 2005 op bladzijde 18 had vermeld. Niets
wettigt de zienswijze dat de niet-boeking van het huurgeld aan een fout te wijten is. De
omstandigheid dat het huurgeld niet geboekt is op de rekening leveranciers van de
vennootschap, is wat dat betreft niet relevant;
- uit het feit dat de vennootschap latere stortingen van huurgelden door (de eerste eiser)
heeft geboekt op de rekening-courant vennoten (van de eerste eiser) en op de daarmee
corresponderende rekening leveranciers van de verhuurster, kan niet worden afgeleid dat
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(de eerste eiser) zich niet persoonlijk verbonden heeft (cf. vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 25 november 2005, p. 18);
- in de mate dat de niet-boeking van de eerste huur niet wordt betwist en de overige
boekhoudkundige gegevens geen belang vertonen voor de beslechting van het geschil, is
er geen grond tot toewijzing van het verzoek om een deskundigenonderzoek teneinde de
boekhoudkundige stukken die in de slotsom van de samenvattende conclusie van (de
eisers) vermeld worden, geldig te verklaren;
- het feit dat de verhuurster uitsteltermijnen heeft toegestaan voor de betaling van de
huur tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft geen weerslag op de persoonlijke
verbintenis van (de eisers) die perfect van de toestand op de hoogte waren;
- de uitlegging die de rechtbank gegeven heeft aan de persoonlijke verbintenis van de
(eisers) strookt met de artikelen 1157 en 1158 van het Burgerlijk Wetboek aangezien die
verbintenis aldus een nuttig gevolg kan teweegbrengen en past in het kader van handelshuurovereenkomsten;
- het feit dat die verbintenis vooraan in de overeenkomst staat en niet in de artikelen
betreffende de waarborg of de bijzondere bedingen, is geenszins in strijd met artikel 1161
van het Burgerlijk Wetboek, daar die persoonlijke verbintenis geen verband houdt met de
huurwaarborg. Bovendien is de huurovereenkomst door de (eisers) ondertekend in hun
hoedanigheid van huurders zonder dat wordt gespecificeerd dat zij de overeenkomst
uitsluitend in hun hoedanigheid van 'medezaakvoerders' van de vennootschap ondertekenen;
- ook al wordt de term 'borg' niet gebruikt, toch wordt de persoonlijke verbintenis van
de (eisers) in klare en duidelijke bewoordingen geformuleerd en bevestigd door hun
houding zodat er geen ruimte overblijft voor twijfel. Er bestaat dus geen grond tot toepassing van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek;
- ook al werd het debat meer bepaald gevoerd over de handelingen (van de eerste eiser),
toch lijdt het geen twijfel dat de verbintenis ook door (de tweede eiser) is aangegaan, daar
hij de betrokken overeenkomst en het bewijs van ontvangst van het eerste huurgeld heeft
ondertekend. Beide (eisers) hebben zich verbonden en zijn bijgevolg hoofdelijk aansprakelijk overeenkomstig artikel 2025 van het Burgerlijk Wetboek.
De verbintenis van beide (eisers) om zich borg te stellen voor de uit de litigieuze
handelshuurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen is duidelijk, ondubbelzinnig en
blijkt ten genoege van recht uit het expliciete beding op bladzijde 1 van de huurovereenkomst en daarenboven uit de houding van de (eisers) die in die zin hebben gehandeld en
zich persoonlijk hebben verbonden tot de betaling van een huurtermijn (het ontvangstbewijs is op hun beider naam gesteld) zonder dat die huur in de boekhouding van de
vennootschap werd opgenomen".
Grieven
Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan worden
gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle zittingen over de zaak
moeten hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid.
Uit die bepaling volgt dat na een beslissing waarbij de heropening van het debat wordt
bevolen over het daarin vastgestelde onderwerp zodat het vroegere debat op dat punt
wordt voortgezet, de beslissing over de zaak zelf moet worden gewezen door de rechters
die de vorige zittingen hebben bijgewoond of, bij ontstentenis van hen, door rechters voor
wie het debat in zijn geheel is hervat.
Bij tussenvonnis van 25 november 2005, dat gewezen is door de rechters Van Bree,
Bernard en Dumont, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, alvorens uitspraak te
doen over de vordering van de verweerster die ertoe strekte de eisers te doen veroordelen
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om verschillende bedragen te betalen in hun hoedanigheid van borg voor de verbintenissen van de failliete vennootschap, enerzijds, de overlegging van bepaalde boekhoudkundige stukken, anderzijds, de heropening van het debat bevolen teneinde de partijen de
gelegenheid te geven de draagwijdte of het eventuele ontbreken van die stukken nader toe
te lichten.
In het vonnis van 8 maart 2006 van dezelfde rechtbank, dat gewezen is door de rechters
Van Bree, Leclercq en Bernard, heeft die rechtbank uitspraak gedaan over het onderwerp
waarvoor de heropening van het debat was bevolen, zonder dat met zekerheid kan worden
vastgesteld dat het debat over het in het vonnis van 25 november 2005 bepaalde onderwerp in zijn geheel is hervat voor de rechters die dat vonnis hadden gewezen.
Het vonnis (van 8 maart 2006) werd om die reden vernietigd door het arrest van 29
februari 2008.
De rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, die ten gevolge hiervan precies in dezelfde
stand van de rechtspleging werd teruggeplaatst als de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel waarvan het vonnis is vernietigd, heeft uitspraak gedaan over het onderwerp
waarover het debat is heropend, het principaal beroep niet gegrond verklaard en alle
beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigd in zoverre de eisers hierbij hoofdelijk
met de vennootschap Espace Gym zijn veroordeeld tot betaling van het bedrag van
21.211,75 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten, begroot op het
bedrag van 602,65 euro, alsook van een beëindigingsvergoeding van 10.228 euro, en in
zoverre de huurovereenkomst ontbonden wordt ten laste van de vennootschap Espace
Gym en de eisers.
Het bestreden vonnis grondt die beslissingen in verband met de persoonlijke verbintenissen van de eisers op de in het middel weergegeven redenen.
Uit die overwegingen volgt dat het debat voor de rechtbank is voortgezet over het
onderwerp waarover het debat werd heropend, namelijk het bestaan van persoonlijke
verbintenissen van de eisers, dat moet worden beoordeeld in het licht van de boekhoudkundige stukken waarvan de overlegging en de bespreking op voortgezette behandeling
was bevolen bij het tussenvonnis van 25 november 2005.
Noch uit het bestreden vonnis noch uit het proces-verbaal van de in de zaak gehouden
terechtzittingen blijkt evenwel dat het debat in zijn geheel is hervat voor de appelrechters
die het bestreden vonnis hebben gewezen, hoewel het aan dat vonnis voorafgaande debat
de voorzetting moest zijn van het debat dat aan het tussenvonnis van 25 november 2005
voorafging.
Uit de bewoordingen van het bestreden vonnis blijkt daarentegen dat het debat niet in
zijn geheel is hervat voor de rechters die het hebben gewezen.
Dat vonnis spreekt enkel over de conclusies en de samenvattende conclusies die de
partijen na cassatie hebben genomen en verwijst op verschillende plaatsen naar het tussenvonnis van 25 november 2005.
Een hervatting van het debat ab initio was nochtans noodzakelijk aangezien de rechters
Wagner, Triffaux en Borsu, die het bestreden vonnis hebben gewezen, niet de rechters
zijn die het tussenvonnis van 25 november 2005 hebben uitgesproken.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt derhalve niet dat het debat
over het in het vonnis van 25 november 2005 bepaalde onderwerp, in zijn geheel is hervat
voor de rechters die het bestreden vonnis hebben gewezen.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de in het middel aangegeven bepalingen, inzonderheid artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek (zoals het van toepassing was ten tijde
van de procedure op verwijzing na cassatie voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel
die het bestreden vonnis gewezen heeft, na de opheffing van het tweede lid van die bepa-
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ling door artikel 21 van de wet van 26 april 2007 die van kracht was sedert 22 juni 2007,
het vroegere artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 19 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis veroordeelt de eisers in de door de verweerster begrote kosten en
kent haar zodoende onder meer een rechtsplegingsvergoeding van 3000 euro toe om de
volgende redenen:
"De rechtbank wijst erop dat de (eisers) terecht opwerpen dat bij de vaststelling van de
rechtsplegingsvergoeding enkel rekening moet worden gehouden met de waarde van de
tegen hen ingestelde vordering en niet met de vroegere tegenvordering van de vennootschap Espace Gym die trouwens niet meer optreedt in de rechtspleging. Van hun kant
stelden (de eisers) ieder een tegenvordering ten bedrage van 1500 euro in, die de rechtbank van eerste aanleg te Brussel verworpen heeft in haar vonnis van 25 november 2005.
De rechtbank kan dus over die vordering geen uitspraak meer doen. Het huidige bedrag
van de vordering is bijgevolg 38.911,84 euro en valt in de schijf tussen 20.000 euro en
40.000 euro waarvoor een basisrechtsplegingsvergoeding van 2000 euro verschuldigd is
met een minimum van 1000 euro en een maximum van 4000 euro.
Gelet op het ingewikkeld karakter van het dossier en de talrijke ontwikkelingen ervan
kan de vergoeding naar redelijkheid worden vastgesteld op 3000 euro. De overige als
kosten gevorderde bedragen worden bovendien niet betwist".
Grieven
Uit de bewoordingen van het bestreden vonnis blijkt het volgende: "De rechtbank van
eerste aanleg te Brussel heeft bij vonnis van 8 maart 2006 de vordering van de eiseres ter
vergoeding van de kosten van haar verdediging niet ontvankelijk verklaard".
In het vonnis van 8 maart 2006 had de rechtbank van eerste aanleg te Brussel die vordering immers niet ontvankelijk verklaard om de volgende redenen:
"(De verweerster) stelt na de heropening van het debat een nieuwe vordering in die
ertoe strekt de (eisers) te doen veroordelen tot betaling van 2000 euro voor de kosten van
de verdediging; tegen (de eisers) (die betogen dat die vordering de grenzen die zijn
bepaald voor de heropening van het debat overschrijdt) beroept zij zich op artikel 808 van
het Gerechtelijk Wetboek. Die vordering wordt niet ontvankelijk verklaard: de heropening
van het debat die de rechter beveelt op grond van artikel 775 van het Gerechtelijk
Wetboek biedt hem de gelegenheid de partijen te ondervragen over het door hem bepaalde
onderwerp. Het debat tussen de partijen kan alleen over dat onderwerp gaan. In die stand
van de rechtspleging kunnen de partijen geen nieuwe vordering instellen die geen verband
houdt met het onderwerp waarvoor de heropening van het debat is bevolen".
De verweerster heeft die beslissing bekritiseerd door tegen dat vonnis cassatieberoep in
te stellen. De grief die meer bepaald tegen die beslissing gericht was, is door het Hof
verworpen in zijn arrest van 29 februari 2008 aangezien het middel niet ontvankelijk
verklaard werd.
Daaruit blijkt dat de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel waarbij de
vordering van de verweerster tot toekenning van een bedrag van 2000 euro wegens kosten
van de verdediging verworpen wordt, een eindbeslissing is geworden ten gevolge van het
arrest van (het) Hof.
Het bestreden vonnis dat uitspraak deed na cassatie, kon bijgevolg over die vordering
geen uitspraak meer doen, aangezien zij niet meer bij die rechtbank aanhangig was.
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Door een rechtsplegingsvergoeding van 3000 euro toe te kennen op grond van artikel
1022 van het Gerechtelijk Wetboek heeft het bestreden vonnis opnieuw over die vordering uitspraak gedaan, hoewel de rechtbank van eerste aanleg te Brussel hierover al bij
vonnis van 8 maart 2006 een eindbeslissing gewezen had en de vordering bijgevolg niet
meer aanhangig was bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
De vordering van de verweerster tot betaling van een vergoeding voor de kosten van
haar verdediging is immers dezelfde als die welke strekt tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding zoals die wordt omschreven in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek, aangezien die bepaling de rechtsplegingsvergoeding omschrijft als een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk
gestelde partij.
Het bestreden vonnis dat aan de verweerster een rechtsplegingsvergoeding van 3000
euro toekent, hoewel over die vordering geen uitspraak meer mocht worden gedaan, daar
zij door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel niet ontvankelijk verklaard was bij het
eindvonnis van 8 maart 2006 dat op dat punt niet vernietigd was door het arrest van 28
februari 2008, schendt artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek; het schendt tevens artikel
23 van hetzelfde wetboek en miskent zodoende het gezag van het rechterlijk gewijsde van
het vonnis van 8 maart 2006 van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis op straffe
van nietigheid enkel worden gewezen door de rechters die alle zittingen over de
zaak bijgewoond hebben.
Uit die bepaling volgt dat, wanneer de rechtbank de heropening van het debat
bevolen heeft over het door haar bepaalde onderwerp zodat het vroegere debat
over dat punt voortgezet wordt, de beslissing waarin zij uitspraak doet over de
vordering zelf, gewezen moet worden door de rechters die de vorige zittingen
hebben bijgewoond of, bij ontstentenis van hen, door rechters voor wie het debat
in zijn geheel is hervat.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- het vonnis van 25 november 2005 van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, zitting houdende in hoger beroep, de uitspraak heeft aangehouden en het
debat heropend heeft over het hoger beroep van de eisers en de nieuwe vordering
van de verweerster die betrekking hebben op de beslissing waarbij de eisers
veroordeeld worden tot betaling van achterstallige huur en een vergoeding
wegens beëindiging van de huurovereenkomst alsook op het voorbehoud van de
verweerster over de verhogingen van de onroerende voorheffing; het vonnis
heeft de overlegging van stukken bevolen en de partijen verzocht om een
conclusie in te dienen over de inhoud ervan;
- de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, na de heropening van het debat, bij
vonnis van 8 maart 2006 uitspraak gedaan heeft over die punten;
- het Hof in zijn arrest van 29 februari 2008 het over die punten gewezen
vonnis van 8 maart 2006 vernietigd heeft en de aldus beperkte zaak verwezen
heeft naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;
- de partijen voor die rechtbank een samenvattende conclusie hebben genomen
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waarin zij al hun middelen hebben uiteengezet;
- de zaak op de zitting van 18 mei 2009 werd gepleit.
Daaruit volgt dat het debat op de terechtzitting van 18 mei 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel in zijn geheel is hervat.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De vordering die strekt tot vergoeding van de kosten van de verdediging staat
los van de vordering die ertoe strekt de betaling te verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding op grond van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel dat van het geheel tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
28 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en Van Ommeslaghe.

Nr. 645
1° KAMER - 28 oktober 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - OPGAVE VAN DE MIDDELEN - MEMORIE - TERMIJN
VAN NEERLEGGING - AANVANG - INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEEN
AMBTSHALVE KENNISGEVING HIERVAN DOOR DE GRIFFIE - UITWERKING
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - CASSATIEBEROEP - VORM EN TERMIJN VOOR DE
NEERLEGGING VAN DE MEMORIES EN DE STUKKEN - OPGAVE VAN DE MIDDELEN - MEMORIE TERMIJN VAN NEERLEGGING - AANVANG - INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL GEEN AMBTSHALVE KENNISGEVING HIERVAN DOOR DE GRIFFIE - UITWERKING
3º WRAKING - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONPARTIJDIGHEID ONDERZOEKSRECHTER - DAAD VAN ONDERZOEK, GEVORDERD DOOR DE EISER - BESCHIKKING DIE
WEIGERT DIE DAAD VAN ONDERZOEK TE VERRICHTEN - INTERPRETATIE VAN DE BEWOORDINGEN VAN
DE BESCHIKKINGEN

1º en 2° De omstandigheid dat de griffie de eiser tot cassatie of diens raadsman niet
ambtshalve de datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol ter kennis brengt
is niet in strijd met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
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en de fundamentele vrijheden. (Art. 420bis, Wetboek van Strafvordering; Art. 6, EVRM)
3º Het arrest dat, gelet op de context en de motivering van de beschikking in haar geheel,
beslist dat de wil van de onderzoeksrechter om de hoedanigheid te beklemtonen waarin
de personen verhoord zijn en waarin zij verklaard hebben van de feiten kennis genomen
te hebben, het gebruik heeft kunnen verantwoorden van de gebruikte bewoordingen die
hij in verband brengt met die van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878, en dat hieruit
afleidt dat, gelet op de toedracht van de zaak, die bewoordingen geen schijn van partijdigheid wekken of het vermoeden van onschuld miskennen, verantwoordt naar recht de
beslissing waarbij de eis tot wraking van die rechter afgewezen wordt. (Art. 828, 1°,
Gerechtelijk Wetboek)
(B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0391.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 juni 2010 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht voert de eiser een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het cassatieberoep van Ch.-Cl. B.
Rechtspleging
De eiser in cassatie die de zaak wenst te pleiten, geeft zijn middelen aan ofwel,
overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, in een verzoekschrift dat hij bij het doen van de verklaring van beroep in cassatie, of binnen de
vijftien volgende dagen, indient op de griffie van het rechtscollege dat de
bestreden beslissing gewezen heeft, ofwel, overeenkomstig artikel 420bis, eerste
en tweede lid, van genoemd wetboek, in een memorie, die hij op de griffie van
het Hof neerlegt binnen twee maanden na de inschrijving van de zaak op de algemene rol.
De eiser weet reeds bij de verklaring van het beroep in cassatie dat hij over een
termijn van vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met de cassatiemiddelen in te dienen en dat, zodra het dossier op de griffie van het Hof is ingekomen, de inschrijving van de zaak op de algemene rol hem nog een bijkomende
termijn van twee maanden geeft om er een memorie neer te leggen. Het staat
hem om desgewenst op de griffie te informeren naar de dag waarop die bijkomende termijn ingaat.
De omstandigheid dat de griffie de eiser tot cassatie of diens advocaat niet
ambtshalve de datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol ter kennis
brengt is niet in strijd met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
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Hoewel geen enkele wetsbepaling vereist dat de eiser in kennis wordt gesteld
van de datum van de inschrijving op de rol, is het nochtans gebruikelijk dat de
griffie in een gewone brief de eiser of diens raadsman van die datum op de
hoogte brengt wanneer zij hierom per brief verzocht wordt.
De eiser voert aan "dat (hij), na zijn cassatieberoep te hebben ondertekend, zijn
tussenkomst bij monde van een van zijn raadslieden heeft medegedeeld (...) en
reeds op 29 juli gevraagd heeft om op de hoogte gehouden te worden van de
datum van de inschrijving van die zaak op de algemene rol, maar (dat) hij pas op
27 augustus 2010 (...) een brief ontvangen heeft waarin staat dat onderhavige
zaak op 2 juli 2010 op de algemene rol is ingeschreven".
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat een
raadsman van de eiser op 29 juli 2010 een brief heeft gezonden aan de griffie van
het Hof. Uit die stukken blijkt daarentegen dat een van de raadslieden van de
eiser op 26 augustus 2010 aan de griffie een faxbericht heeft gestuurd waarin hij
vraagt om op de hoogte te worden gehouden van de datum van inschrijving en
dat de griffie hem reeds de volgende dag in een gewone brief liet weten dat de
zaak op de algemene rol was ingeschreven op 2 juli 2010.
Het recht van verdediging is geëerbiedigd.
Het middel
Het arrest stelt vast dat de eiser op grond van artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek vordert dat mevrouw Laurence Lardinois, onderzoeksrechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, zou worden gewraakt wegens
vermeende partijdigheid.
Het arrest stelt vast dat de rechter om wiens wraking wordt verzocht in een
beschikking waarin hij weigert een door de eiser gevraagde daad van onderzoek
te verrichten, geschreven heeft: "niets wijst erop dat de getuigen van wie het
merendeel tevens slachtoffer is, niet geloofwaardig zijn".
Het beslist dat, gelet op de context en de motivering van de beschikking in
haar geheel, de wil van de onderzoeksrechter om de hoedanigheid te beklemtonen waarin de personen verhoord zijn en waarin zij verklaard hebben van de
feiten kennis genomen te hebben, het gebruik heeft kunnen verantwoorden van
de bewoordingen die het in verband brengt met die van artikel 5bis van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
Het leidt hieruit af dat, gelet op de toedracht van deze zaak, die bewoordingen
geen schijn van partijdigheid wekken of het vermoeden van onschuld miskennen.
Op grond van die vermeldingen verantwoordt het arrest naar recht de
beslissing waarbij de eis tot wraking afgewezen wordt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Het cassatieberoep van D. F.
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Artikel 359, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de
veroordeelde vijftien vrije dagen heeft na de dag waarop het arrest in zijn aanwezigheid is uitgesproken, om ter griffie te verklaren dat hij een eis tot cassatie
instelt.
De eiseres die verschenen is op de terechtzitting waarop het arrest is uitgesproken, heeft pas op 24 juni 2010 verklaard cassatieberoep in te stellen.
Het cassatieberoep is laattijdig en derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
28 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Graindorge, Brussel, M. Hubert, Charleroi, V. Dusaucy, Charleroi, J.
Pierre, Luik.
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1° KAMER - 28 oktober 2010

1º WRAKING - BEGRIP
2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - INSTELLEN VAN DE VORDERING - TIJDSTIP
1º Wraking is het recht dat de wet aan een partij toekent om de berechting door een of
meer leden van het bevoegde gerecht te weigeren. (Art. 828, Gerechtelijk Wetboek)
2º Wraking kan dus niet meer worden voorgedragen zodra de zaak waarvan de rechters
kennisgenomen hebben niet langer bij hen aanhangig is omdat zij hun beslissing hebben
gewezen. (Art. 833, Gerechtelijk Wetboek)
(D. T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een akte die op 22 september 2010 op de griffie van het hof van beroep te
Brussel is neergelegd en door Meester Philippe Claeys, advocaat bij de balie te
Brussel is ondertekend vordert de eiser de wraking van de heer Dominique
Rutsaert, kamervoorzitter van het hof van beroep te Brussel, van mevrouw
Myriam Remion en van de heer Franklin Huisman, raadsheren in dat hof.
Voornoemde magistraten hebben op 24 september 2010 de bij artikel 836,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Wraking is het recht dat de wet aan een partij toekent om de berechting door
een of meer leden van het bevoegde gerecht te weigeren.
Wraking mag dus niet meer worden voorgedragen zodra de zaak waarvan de
rechters kennisgenomen hebben niet langer bij hen aanhangig is omdat zij hun
beslissing hebben gewezen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de zaak, nadat zij werd gepleit
en behandeld op de terechtzitting van 24 juni 2010 van het hof van beroep, in
beraad werd genomen en dat er op 30 augustus 2010 een arrest werd gewezen
waardoor dat hof zijn bevoegdheid volledig heeft uitgeoefend.
De wraking is voorgedragen bij een verzoekschrift dat op 22 september 2010
ter griffie van het hof van beroep is neergelegd, en bijgevolg is de vordering niet
ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst de wraking af.
Wijst gerechtsdeurwaarder Louis Dangoisse, kantoorhoudend in de Edmond
Machtenslaan, 135 te Sint-Jans-Molenbeek, aan om het arrest op verzoek van de
griffier binnen achtenveertig uur te betekenen aan de partijen.
Veroordeelt de eiser in de kosten, met inbegrip van die van de betekening van
het arrest.
28 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ph.
Claeys, Brussel, Van Ommeslaghe, B. Collins, Luik en A. Delfosse, Brussel.

Nr. 647
1° KAMER - 29 oktober 2010

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - BEWIJS - LANDBOUWEXPLOITATIE
- BEWIJS - VOORWAARDEN
De beweerde gebruiker van een landeigendom kan, in weerwil van artikel 1341, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, tegen een andersluidend geschrift in, het bewijs leveren door
alle middelen van recht van het bestaan van een pachtcontract dat onder toepassing valt
van de Pachtwet; dit bewijs is evenwel alleen toegestaan aan diegene die het bewijs
levert dat hij een landeigendom exploiteert in de zin van een landbouwexploitatie
overeenkomstig artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van de Pachtwet, tijdens de periode dat hij
voorhoudt pachter te zijn geweest1. (Art. 1341, eerste lid, BW; Artt. 1, eerste lid, 1° en 2°
en 3, 2°, Pachtwet)
(V. e.a. T. GROOTENHOUT nv e.a.)

ARREST

(AR C.09.0465.N)
1 Zie Cass., 7 maart 2002, C.99.0213.N, AC, 2002, nr. 163; J.L. RENS, "Het bewijs van de pachtovereenkomst, RW, 1989-90, 420, nr. 7 en 423, nr. 10; R. GOTZEN, Burgerlijk Recht - commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, artikel 3 Pachtwet, 5, nr. 5 en 6, nr. 7.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 maart 2009 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 1341, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte
voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken
die de som of de waarde van 375 euro te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen; het bewijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen en
boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren
voor, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of
een waarde van minder dan 375 euro.
Artikel 3, 2°, van de Pachtwet bepaalt dat indien er een naar de vorm andersluidend geschrift is, degene die een landeigendom exploiteert, het bewijs kan
leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle
middelen met inbegrip van getuigen en vermoedens.
2. Hieruit volgt dat de beweerde gebruiker van een landeigendom in weerwil
van artikel 1341, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, tegen een andersluidend
geschrift in, het bewijs kan leveren door alle middelen van recht van het bestaan
van een pachtcontract dat onder toepassing valt van de Pachtwet.
Dit bewijs is evenwel alleen toegestaan aan diegene die het bewijs levert dat
hij een landeigendom exploiteert in de zin van een landbouwexploitatie overeenkomstig artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van de Pachtwet, tijdens de periode dat hij
voorhoudt pachter te zijn geweest.
3. De appelrechters oordelen dat de eisers niet aantonen vóór 2000 de percelen
bedrijfsmatig te hebben geëxploiteerd en dat zij die percelen sedert 2000 niet
meer daadwerkelijk exploiteren.
Door op grond hiervan te oordelen dat de eisers niet kunnen worden toegelaten
tot het getuigenbewijs met betrekking tot het bestaan van een pacht, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
29 oktober 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes, van Eeckhoutte, Verbist en Geinger.

