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2° KAMER - 1 december 2010

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - FOLTERING - MOREEL
BESTANDDEEL - ALGEMEEN OPZET
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - FOLTERING ALGEMEEN OPZET
1º en 2º Het morele bestanddeel dat voor het misdrijf foltering is vereist behoort tot het
algemene opzet1. (Art. 417bis, 1°, Strafwetboek)
(F. T. J.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0641.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer van 19 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
(...)
Zesde middel
De eiser voert aan dat het gebruik van de term "opzettelijk", opdat de behandeling als foltering zou kunnen worden gedefinieerd, zoals bedoeld in artikel
417bis, 1°, van het Strafwetboek, inhoudt dat het morele bestanddeel dat voor dat
misdrijf is vereist, het bijzonder opzet is.
Die term bevestigt alleen maar dat voor het misdrijf de bestanddelen besef en
wil, die het algemeen opzet kenmerken, zijn vereist.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
1 Zie Cass., 4 feb. 2009, AR P.08.1776.F, AC, 2009, nr. 92. Er dient opgemerkt dat het OM
concludeerde tot verwerping en dat zijn conclusie in overeenstemming is met het arrest van het Hof,
wat het middel betreft dat is samengevat. Het OM concludeerde daarentegen tot verwerping van het
eerste, niet gepubliceerde middel, om gedeeltelijk andere redenen dan die van het Hof.
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Steffens – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
procureur-generaal – Advocaten: mrs. N. Gallant, Brussel en C. Selvais, Brussel.
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1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ OF OPENING VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK TEN

- BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
GEVOLGE VAN HAAR OPTREDEN

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ OF OPENING VAN EEN GERECHTELIJK
ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN HAAR OPTREDEN - VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERPLICHTING
VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
1º en 2º Ofschoon het onderzoeksgerecht, waarvan de opdracht beperkt is tot de regeling
van de rechtspleging, bij buitenvervolgingstelling de kosten niet ten laste moet leggen
van de burgerlijke partij, dient het vonnisgerecht haar wel degelijk in die kosten te veroordelen als die burgerlijke partij het initiatief tot de vervolging heeft genomen; die
verplichting houdt niet op, alleen omdat zij eveneens in de hoedanigheid van beklaagde
diende te verschijnen en dat die hoedanigheid haar in de akte van hoger beroep was
toegekend1. (Artt. 162, tweede lid, 194 en 211, Wetboek van Strafvordering)
(L.)

Conclusie van procureur-generaal Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van oordeel dat het enige middel dat tot staving van het cassatieberoep wordt
aangevoerd, niet kan worden aangenomen.
2. Het middel verwijt het bestreden arrest dat het artikel 162, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering toepast ofschoon de eiseres, volgens het middel, voor het hof
van beroep alleen in de hoedanigheid van beklaagde en niet als burgerlijke partij
verscheen.
Naar luid van artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, worden veroordeeld in de kosten
jegens de Staat en jegens de beklaagde of in een gedeelte ervan. Zij wordt veroordeeld in
alle kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de
1 Zie concl. procureur-generaal LECLERCQ in AC, 2010, nr.706.
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rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer het onderzoek is geopend ten
gevolge van haar optreden als burgerlijke partij. De kosten worden door het vonnis
bepaald.
Uit die bepaling volgt dat de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld en die
de strafvordering heeft ingeleid, alle kosten dient te betalen die uit haar vordering
voortvloeien, met inbegrip van de kosten van het hoger beroep van het openbaar
ministerie2. Krachtens die bepaling is de strafrechter ook ambtshalve verplicht om de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen in alle kosten door de
Staat en door de beklaagde gemaakt, zonder dat een partij in die zin heeft geconcludeerd,
wanneer die burgerlijke partij het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft
genomen of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als
burgerlijke partij3. Er moet dus, ten laatste voor het vonnisgerecht, een beslissing vallen
over de kosten. Dat betekent dat de burgerlijke partij die hoedanigheid behoudt tot op het
ogenblik van die beslissing.
Die bepaling houdt ook in dat de burgerlijke partij partij moet blijven in hoger beroep,
om eventueel de kosten van de strafvordering te dragen in het geval van buitenvervolgingstelling of in het geval van vrijspraak van de beklaagde, ongeacht of de burgerlijke partij
de strafvordering heeft ingeleid, afstand heeft gedaan, appellante of gedaagde in hoger
beroep is.
Niettegenstaande het feit dat aan de eiseres blijkbaar alleen de hoedanigheid van
beklaagde wordt gegeven in het bestreden arrest – bladzijde 3, het arrest noemt haar
echter ook “burgerlijke partij” -, behield de eiseres dus in feite in dit geval zowel de
hoedanigheid van beklaagde als van burgerlijke partij, aangezien, enerzijds, volgens het
bestreden arrest en, anderzijds, volgens de akte van hoger beroep van de eiseres, dat een
stuk is waarop het Hof vermag acht te slaan, het hoger beroep van de eiseres meer in het
bijzonder gericht was tegen de beslissing van het beroepen vonnis waarbij zij in de kosten
werd veroordeeld.
Het bestreden arrest vermeldt, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, “dat naar luid
van de beschikking van 6 september 2006 tot regeling van de rechtspleging, de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, ofschoon zij de beklaagden zowel wegens de
telastleggingen die geleid hebben tot de beslissing van schuldigverklaring die (door het
bestreden arrest) wordt overgenomen, als ten voordele van hen de buitenvervolgingstelling heeft uitgesproken wegens belaging en belaging over de telefoon, op eensluidende
vordering van het openbaar ministerie en zonder hoger beroep van de betrokkenen; (…)
dat vaststaat dat de opsporingen naar het telefoonverkeer het gevolg zijn van de klacht
met burgerlijke partijstelling van (de eiseres) wegens belaging over de telefoon, aangezien
zij de enige (persoon) is die om die reden klacht heeft ingediend”.
Met die overwegingen verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing naar recht dat
“de opsporingskosten inzake telefoonverkeer uitsluitend ten laste van de (eiseres) moeten
vallen”.
3. Het middel voert ook de schending aan van artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet (1994) maar vermeldt niet waarom die bepaling zou zijn geschonden.
4. Voor het overige lijkt de beslissing mij overeenkomstig de wet te zijn.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(AR P.10.0943.F)
2 Zie ook artt. 66 en 67, Sv.
3 Cass. 30 jan. 2007, AR P.06.1371.N, AC, 2007, nr. 54.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer van 29 april 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 3 november 2010 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 1 december 2010 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft de voormelde procureur-generaal geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiseres heeft zich op 11 juni 2004 tegen L. P. burgerlijke partij gesteld voor
de onderzoeksrechter te Luik, wegens opzettelijke slagen en verwondingen
alsook wegens morele en telefonische belaging.
Op 24 juni 2004 heeft de procureur des Konings de feiten van die telastleggingen bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakt.
Op 9 juni 2005 heeft L. P. klacht ingediend tegen de eiseres wegens nietafgifte van een kind, belaging, laster, eerroof en beledigingen. Die klacht werd
aan het gerechtelijk onderzoek toegevoegd.
Bij beschikking van 6 september 2006 heeft de raadkamer L. P. naar de correctionele rechtbank verwezen wegens opzettelijke slagen en verwondingen die een
ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid tot gevolg hebben
gehad alsook wegens opzettelijke slagen en verwondingen, en tevens heeft ze de
eiseres verwezen wegens niet-afgifte van een kind en smaad aan de politie.
Bij die beschikking, waartegen geen beroep is ingesteld, is in de zaak van de
beklaagden eveneens een buitenvervolgingstelling uitgesproken voor de belaging
en de belaging over de telefoon.
Bij vonnis van 15 december 2006 heeft de correctionele rechtbank voor beide
beklaagden de opschorting van de uitspraak bevolen en ieder van hen veroordeeld in de helft van de kosten, begroot op 7.278,85 euro. De rechtbank heeft de
burgerlijkepartijstellingen tevens ontvankelijk verklaard, maar gezegd dat ze
geen voorwerp meer hebben, aangezien de burgerlijke partijen hun eis niet
langer handhaven.
De beklaagden hebben hoger beroep ingesteld tegen die beslissing in zoverre
zij hen in de kosten veroordeelde.
Het bestreden arrest veroordeelt de beklaagden in de kosten van eerste aanleg,
ten belope van 120,69 euro ten laste van L. P. en 7.158,17 euro ten laste de
eiseres, alsook in de helft van de kosten in hoger beroep, begroot op 142,87 euro.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat het hof van beroep de artikelen 149 Grondwet en 162
Wetboek van Strafvordering heeft geschonden. Volgens de eiseres kon zij, op
haar hoger beroep in de hoedanigheid van beklaagde, niet in de kosten worden
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veroordeeld voor de onderzoeken naar het telefoonverkeer, die 6.485,76 euro
bedragen.
In zoverre het middel een gebrek in de motivering aanvoert, zonder dat het
vermeldt op welke vraag, verweer of exceptie het arrest niet antwoordt, is het
niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
Krachtens artikel 162, tweede lid, voormelde wetboek, wordt de burgerlijke
partij die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld in de kosten jegens de Staat
en jegens de beklaagde, wanneer een onderzoek is geopend naar aanleiding van
haar burgerlijkepartijstelling. De kosten worden door het vonnis begroot.
Ofschoon het onderzoeksgerecht, waarvan de opdracht beperkt is tot de regeling van de rechtspleging, bij buitenvervolgingstelling de kosten niet ten laste
moet leggen van de burgerlijke partij, dient het vonnisgerecht haar wel degelijk
in die kosten te veroordelen als die burgerlijke partij het initiatief tot de vervolging heeft genomen. Die verplichting houdt niet op alleen omdat zij eveneens in
de hoedanigheid van beklaagde diende te verschijnen en dat die hoedanigheid
haar in de akte van hoger beroep was toegekend.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiseres de strafvordering op
gang heeft gebracht door zich burgerlijke partij te stellen.
Het arrest oordeelt dat de onderzoeken naar het telefoonverkeer worden
gevoerd naar aanleiding van de klacht waarbij de eiseres zich burgerlijke partij
stelt wegens belaging over de telefoon, en dat zij alleen om die reden klacht heeft
ingediend, zodat ten gevolge van de buitenvervolgingstelling wegens die telastlegging, de kosten van de onderzoeksverrichtingen uitsluitend te haren laste
moeten worden gelegd.
Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het middel 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 eiseres in de kosten.
1 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureurgeneraal – Advocaten: mrs. Ch. Bodarwé, Luik en N. Simon, Brussel.
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1º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK - POLITIEDIENST - ONDERZOEKEN OP EIGEN
INITIATIEF - GRENZEN
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK - POLITIEDIENST
- ONDERZOEKEN OP EIGEN INITIATIEF - GRENZEN
3º POLITIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK - POLITIEDIENST
- ONDERZOEKEN OP EIGEN INITIATIEF - GRENZEN
1º, 2º en 3º Noch artikel 55, tweede lid, noch artikel 56, §1, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering verbieden dat de door de onderzoeksrechter gevorderde speurders op
eigen initiatief onderzoeken instellen met het oog op het vervullen van hun opdracht,
tenzij die magistraat anders beslist1. (Artt. 55, tweede lid, en 56, §1, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering)
(W. e.a.)

(AR P.10.1212.F)

1 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Leclercq, procureur-generaal – Advocaat : mr. J.F. Tailleur, Brussel.

Nr. 708
2° KAMER - 1 december 2010

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - VOLSTREKTE
NOODZAKELIJKHEID VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID - BEOORDELING DOOR HET
ONDERZOEKSGERECHT

Het feit dat de inverdenkinggestelde in tenuitvoerlegging van een veroordeling van zijn
vrijheid kan worden beroofd, belet het onderzoeksgerecht niet om te oordelen of de tegen
hem genomen maatregel van voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is. (Artt. 16, §1,
eerste lid, 21, §4, 22, zesde lid, en 30, §4, Voorlopige Hechteniswet)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1808.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling van 16 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie Cass., 26 sept. 2007, AR P.07.0978.F, AC, 2007, nr. 438.
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Beoordeling
Middel
De onderzoeksgerechten beoordelen in feite of de handhaving van de voorlopige hechtenis absoluut noodzakelijk is voor de openbare veiligheid. Bij ontstentenis van een conclusie omkleden zij hun beslissing dienaangaande regelmatig
met redenen, door melding te maken van de feitelijke omstandigheden van de
zaak en die eigen aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde waarop zij
is gegrond.
Het feit dat een inverdenkinggestelde ter uitvoering van een veroordeling van
zijn vrijheid kan worden beroofd, belet het onderzoeksgerecht niet om de absolute noodzaak te beoordelen van de tegen hem genomen maatregel van voorlopige hechtenis.
Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie
omkleedt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing regelmatig met
redenen en verantwoordt ze 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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Van Malleghem, Doornik en G. Debray, Brussel.

Nr. 709
1° KAMER - 2 december 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN
UIT ROERENDE GOEDEREN - VENNOOT - GELDLENING AAN ZIJN VENNOOTSCHAP BOEKING OP DE REKENING-COURANT - DRAAGWIJDTE
2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN
UIT ROERENDE GOEDEREN - VENNOOT - GELDLENING AAN ZIJN VENNOOTSCHAP BOEKING OP DE REKENING-COURANT - GEVOLG - BESTAAN VAN EEN LENINGOVEREENKOMST
3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN
UIT ROERENDE GOEDEREN - VENNOOT - GELDLENING AAN ZIJN VENNOOTSCHAP BOEKING OP DE REKENING-COURANT - GEVOLG - BESTAAN VAN EEN LENINGOVEREENKOMST BEWIJS - BELASTINGADMINISTRATIE
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1º Een geldlening in de zin van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kan blijken uit een boeking op de rekening-courant van de aandeelhouder of de persoon die een opdracht of functies uitoefent als vermeld in artikel 32,
eerste lid, 1°1.
2º Een boeking op de rekening-courant impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een
leningovereenkomst in de zin van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 19922.
3º Het staat aan de belastingadministratie, die zich op de toepassing van artikel 18 beroept,
aan te tonen dat de overeenkomst die aan de basis ligt van de geboekte schuldvordering
een geldlening is3 .
(RHUMAPRAT bvba T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 18, inzonderheid eerste lid, 4°, en 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd door de
wet van 12 juni 1992;
- de artikelen 1321, 1874, 1892 en 1902 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten op beperkende wijze
moeten worden uitgelegd.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep (van de verweerder) gegrond, doet het beroepen
vonnis teniet, behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering van de eiseres ontvankelijk verklaart en, bij wege van een nieuwe beschikking over de overige punten, wijst de
oorspronkelijke vordering van de eiseres af als niet gegrond, verklaart de nieuwe vordering van de eiseres ontvankelijk en niet gegrond, en veroordeelt de eiseres in de kosten
van beide instanties die door (de verweerder) niet zijn vereffend.
Die beslissing is met de volgende redenen omkleed:
"Het ministerie van Financiën oordeelt dat de creditinterest die de (eiseres) aan haar
vennoot verschuldigd is op het saldo van zijn rekening-courant (een bedrag van 680.000
frank voor het aanslagjaar 2000 en een bedrag van 701.000 frank voor het aanslagjaar
2001 die als financiële lasten geboekt zijn in de resultaatrekeningen) op grond van artikel
18, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 moeten geherkwalificeerd
worden als dividenden;
1 Zie concl. OM, Pas., 2010, AR F.09.0094.F, nr.709.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Het staat vast dat de vergoeding voor de 'quasi-inbreng' die bestaat in een overdracht
van cliëntèle door dokter Jean-Pol Dufour aan (de eiseres) (waarvan geen enkel geschrift
in de dossiers van de partijen steekt) werkt geboekt op het credit van de rekening-courant
tussen de vennootschap en haar vennoot-zaakvoerder als een bedrag dat door de vennootschap is verschuldigd;
De herkwalificatie van interest in dividend kan worden toegepast op de interest op een
schuldvordering die op de rekening-courant geboekt is en overeenstemt met het saldo van
de aankoopprijs van een, zelfs onlichamelijke, zaak, die ter beschikking van een vennootschap gesteld wordt door haar vennoot-zaakvoerder, te dezen ten gevolge van een akte tot
overdracht van cliëntèle;
Het staat evenwel aan de belastingadministratie aan te tonen dat de schijnbare juridische verrichting (akte van overdracht van het cliënteel aan (de eiseres) die een schuld
heeft doen ontstaan op naam van de beroepsvennootschap Rhumaprat, samengaat met een
verborgen gebleven lening van een geldsom;
Het staat vast dat het bedrag van de 'vergoeding' voor de overdracht van cliëntèle, dat
een onlichamelijk vermogensbestanddeel is (namelijk een bedrag van 13.842.216 frank),
werd geboekt op het credit van de rekening-courant vennoot/zaakvoerder tussen Jean-Pol
Dufour en de (eiseres);
De (eiseres) betaalde op geregelde tijdstippen bedragen terug van de aankoopwaarde
van de clientèle (die bedragen werden op het debet van de rekening-courant geboekt
onder de rubriek 'opgenomen bedragen').
Uit het verslag van bedrijfsrevisor Xavier Danvoye van 30 december 1987 blijkt dat de
heer Jean-Pol Dufour, zaakvoerder van de (eiseres,) die vennootschap toestaat de terugbetaling van de prijs van die overdracht te laten afhangen van haar financiële middelen, wat
derhalve neerkwam op een uitstel van betaling van die prijs;
De zaakvoerder ging er met andere woorden mee akkoord om aan de (eiseres) betalingstermijnen voor zijn schuldvordering toe te staan tot haar financiële toestand terugbetaling mogelijk zou maken.
De vraag of de toekenning van een betalingstermijn gelijkstaat met een geldlening
hangt af van de werkelijke bedoeling van de partijen;
Als een van de personen, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, zinnens is om de eigendom van een hem toebehorende, zelfs
onlichamelijke, zaak onmiddellijk over te dragen maar tegelijkertijd de vennootschap de
mogelijkheid biedt de terugbetaling van de verkoopprijs te spreiden over een relatief lange
termijn, bijvoorbeeld omdat er geen enkele contractuele betalingstermijn is bedongen of
omdat de vennootschap niet over de financiële middelen beschikt voor de terugbetaling
van een lening, kan er sprake zijn van een geldlening en is een herkwalificatie van de interest in dividend mogelijk;
Wat dat betreft dient te worden onderstreept dat
- het verslag van revisor Danvoye waarin de quasi-inbreng wordt gewaardeerd, dagtekent van 30 december 1997, terwijl de overdracht van de cliëntèle daags voordien, op 29
december 1997, is geschied; bijgevolg heeft de algemene vergadering van de vennoten in
strijd met artikel 120quater van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
niet vooraf inzage kunnen nemen van dat verslag;
- de termijnen voor de betaling van de prijs van de overdracht zeer lang zijn, daar er
meer dan acht jaar na de aankoop van de cliëntèle door (de eiseres) nog een terug te
betalen prijssaldo overbleef; het creditsaldo van de rekening-courant van de vennootschap
jegens Jean-Pol Dufour bedroeg immers volgens bijlage 11. bij de respectieve balansen:
12.326.885 frank op 30 juni 1999;
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10.678.501 frank op 30 juni 2000;
234.863,03 euro op 30 juni 2001;
202.834,28 euro op 30 juni 2002;
153.584,75 euro op 30 juni 2003;
110.096,35 euro op 30 juni 2004;
67.353,90 euro op 30 juni 2005.
Gelet op het beperkte kapitaal van de vennootschap, het hoge bedrag van de terugbetalingen en het feit dat er onvoldoende middelen in reserve waren, stond het ab initio vast
dat (de eiseres) pas na vele jaren voldoende financiële middelen zou hebben om haar
terugbetalingsverplichtingen jegens haar zaakvoerder na te komen;
De belastingadministratie voert daarom terecht aan dat er in werkelijkheid sprake is van
een lening van een geldsom, aangezien de tussen de partijen overeengekomen modaliteiten voor de contante betaling van een prijs - of beter gezegd het ontbreken van elke
betalingsmodaliteit - van die aard zijn dat zij neerkomen op een echte financiering
(aankoop door de vennootschap van een cliëntèle voor een prijs waarvan de betaling over
een lange termijn gespreid is, met toekenning van interest);
Het feit dat de verkoper niet de onmiddellijke betaling van de verkoopprijs eist, impliceert dat de verkoper een credit heeft toegestaan aan de koper, wat juridisch gezien gelijkstaat met een voorschot in de zin van artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (Burg. Antwerpen, 25 juni 2003, FJF, 2004/111);
Het hof van beroep sluit zich op dat punt volledig aan bij de leer van de school van
fiscaal recht van de Gentse universiteit waarvan het de verwijzingen vermeldt en die heel
goed het doel weergeeft dat de wetgever voor ogen stond bij de wijziging van de wet van
20 maart 1996;
De overdracht van cliëntèle aan (de eiseres) verbergt in werkelijkheid een leningsovereenkomst (zie in die zin I. Van de Woestijn, Herkwalificatie van interesten in dividenden
bij een rekening-courant. Grondslag en tarief van de roerende voorheffing, TFR, 2005, nr.
284, p. 584 e.v.; E. Buysse, De kwalificatie van de onderliggende overeenkomsten bij een
rekening-courant: kan de verkoop met uitstel van betaling worden aangemerkt als een
geldlening in de zin van artikel 18, lid 1, 4°, van het W.I.R. 1992, TFR, 2007, nr. 315, p.
107);
De werkelijke bedoeling van de partijen bestond er immers in dat het geld door de
zaakvoerder aan zijn vennootschap zou worden geleend;
Het rechtsfeit dat die gelden ter beschikking gesteld werden blijkt uit de boeking ervan
op de rekening-courant;
De terbeschikkingstelling van de door de vennootschap terug te betalen gelden naar
aanleiding van de akte van overdracht van de medische cliëntèle en de boeking van die
gelden op een rentegevende rekening-courant (zie jaarrekeningen, opgemaakt door de
naamloze vennootschap Fiduciaire Pardoen) moeten worden omschreven als een geldlening in de zin van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 (zie Antwerpen, 11 september 2007, www.monkey.be, Antwerpen, 5 september
2000, Fiscoloog, 2000, nr. 770, p. 10; Antwerpen, 29 september 1998, FJF, nr. 99/171;
Gent, 31 maart 1999, FJF, 99/138; Antwerpen, 2 mei 2006, niet gepubliceerd, AR. nr.
2003/3049);
Daar het hoger beroep gegrond verklaard is, zijn er geen redenen om (de verweerder) te
veroordelen om aan de (eiseres) het bedrag van 2.500 euro te betalen, dat ex aequo et
bono is vastgesteld als verhaalbare kosten en erelonen van zijn advocaat;
Bijgevolg is het hoger beroep gegrond en de nieuwe vordering van (de eiseres) niet
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gegrond".
Grieven
Artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het
van toepassing was op de aanslagjaren waarover dit geschil loopt, luidt als volgt:
"De dividenden omvatten (...) 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".
Artikel 18, tweede lid, omschrijft het begrip voorschot als volgt:
"Als voorschot wordt beschouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde
geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij
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 echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen
hebben, met uitzondering van:
1° obligaties en andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op
het spaarwezen;
2° geldleningen aan coöperatieve vennootschappen die door de Nationale Raad van de
Coöperatieve zijn erkend;
3° geldleningen verstrekt door in artikel 179 vermelde vennootschappen".
Voor de herkwalificatie van de interest in dividend is een "geldlening" vereist aangezien als een "voorschot" in de zin van het bovenvermelde artikel 18 wordt beschouwd
"elke geldlening". Die regeling geldt sedert het begrip "schuldvordering" in de oorspronkelijke tekst - volgens welke als een voorschot "elke schuldvordering" werd beschouwd vervangen is door het begrip "geldlening", terwijl de term "in het bezit van" vervangen
werd door de term "verstrekt".
Bij ontstentenis van een specifieke omschrijving van het begrip "geldlening" voor de
toepassing van artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wordt de
"lening" in de zin van die bepaling op dezelfde wijze omschreven en vertoont die lening
dezelfde kenmerken als de lening in het burgerlijk recht. In het burgerlijk recht volgt uit
de artikelen 1874, 1892 en 1902 van het Burgerlijk Wetboek dat de lening een zakelijk
contract is dat pas bestaat vanaf het ogenblik dat de geleende zaak door de lener aan de
ontlener wordt overhandigd. De boeking van een bedrag op de rekening-courant kan een
aanwijzing zijn van het bestaan van een lening maar elke boeking op de rekening-courant
is niet noodzakelijk de boeking van een lening in de zin van de bovenvermelde bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek (en derhalve van artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Het staat aan de belastingadministratie die zich beroept op de toepassing van artikel 18
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, aan te tonen dat de overeenkomst
achter de geboekte schuldvordering wel degelijk een leningovereenkomst is.
Volgens het (bestreden) arrest verbergt de verkoop van de cliëntèle aan de eiseres,
waarbij deze de betaling van de prijs kan spreiden in de tijd afhankelijk van de liquiditeiten van de vennootschap en waarbij de schuldvordering geboekt wordt op de rekeningcourant, in werkelijkheid een lening van geld van de vennoot aan de vennootschap, daar
de ware bedoeling van de partijen erin bestaat dat het geld door de vennoot aan zijn
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vennootschap zou worden geleend en het rechtsfeit, dat bestaat in de terbeschikkingstelling van de gelden, blijkt uit de boeking ervan op de rekening-courant.
Veinzing impliceert evenwel dat de partijen een schijnbare akte opmaken maar overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen of teniet te doen door een andere overeenkomst
die geheim blijft. In casu wordt het in feite niet betwist dat de overeenkomst tussen de
eiseres en haar vennoot over de cliëntèle gesloten overeenkomst een verkoop was
waarvan de prijs niet onmiddellijk is betaald en daarom op de rekening-courant is
geboekt. Hier is geen sprake van een al dan niet "vermomde" lening, aangezien de eiseres
nooit het geld heeft ontvangen tot de terugbetaling waarvan zij zich zou verbonden
hebben (wat het bestaan van een lening zou impliceren).
Bovendien kan uit het feit dat de prijs niet onmiddellijk is betaald (of met andere
woorden niet onmiddellijk werd gestort door de vennootschap die de eigendom verkreeg),
ja zelfs uit het feit dat de eiseres niet over de financiële middelen beschikte om de prijs
van de gekochte cliëntèle onmiddellijk te betalen, niet het bestaan van veinzing worden
afgeleid waarbij onder het mom van een verkoop met uitgestelde betaling van de prijs,
door de verkoper in werkelijkheid een lening werd verstrekt aan de koper, aangezien het
voor een lening kenmerkende en essentiële bestanddeel, namelijk de daadwerkelijke
afgifte van het geld, hier ontbreekt.
Bijgevolg heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat er te dezen wel degelijk
sprake is van een geldlening in de zin van artikel 18 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zodat de voorwaarden voor de toepassing van de herkwalificatie te
dezen vervuld waren, op grond dat "de overdracht van cliëntèle aan (de eiseres) in werkelijkheid een leningovereenkomst verbergt", dat "de werkelijke bedoeling van de partijen
er immers in bestond dat het geld door de zaakvoerder aan zijn vennootschap zou worden
geleend" en dat "het rechtsfeit dat bestaat in de terbeschikkingstelling van de gelden blijkt
uit de boeking ervan op een rentegevende rekening-courant", zodat "de terbeschikkingstelling van de door de vennootschap terug te betalen gelden naar aanleiding van de akte
van overdracht van de medische cliëntèle en de boeking van die gelden op een rentegevende rekening-courant (...) moeten worden omschreven als een geldlening in de zin van
artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992".
Aldus:
- miskent het arrest het wettelijk begrip "lening" van geld (schending van de artikelen
1874, 1892 en 1902 van het Burgerlijk Wetboek en 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) aangezien het bestaan van een lening,
die een zakelijk contract is, veronderstelt dat de lener gelden ter beschikking stelt van de
ontlener en aangezien de boeking van een schuldvordering op de rekening-courant niet
zonder meer kan gelijkgesteld worden met een afgifte van geld, die een lening oplevert,
wanneer die boeking, die met geen enkele overdracht van geld gepaard gaat, volgt uit het
feit dat de schuldvordering op de prijs door de koper niet onmiddellijk wordt betaald aan
de verkoper;
- schendt het arrest tevens artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het het
wettelijk begrip veinzing, alsook artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 daar het niet wettig heeft kunnen beslissen dat er
sprake was van veinzing en van een vermomde lening in de zin van artikel 18 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, aangezien het bestaan van een lening, die
een zakelijk contract is, veronderstelt dat de lener gelden ter beschikking stelt van de
ontlener en aangezien de boeking van een schuldvordering op de rekening-courant niet
zonder meer gelijkgesteld kan worden met een afgifte van geld, die een vermomde lening
oplevert, wanneer die boeking die met geen enkele overdracht van geld gepaard gaat,
volgt uit het feit dat de schuldvordering op de prijs door de koper niet onmiddellijk wordt
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betaald aan de verkoper;
- miskent het arrest ten slotte het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten op een beperkende wijze moeten worden uitgelegd en schendt het bijgevolg
artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, aangezien het, zogezegd op grond van de leer van de veinzing, "lening" verwart met
"schuldvordering" hoewel artikel 18, eerste lid, 4° en tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, zoals het op dit geschil van toepassing is, enkel geldt voor de
"geldleningen".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de dividenden de interest
omvatten van voorschotten onder de daarin bepaalde voorwaarden.
Krachtens het tweede lid van dit artikel wordt als voorschot beschouwd, elke
al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening, verstrekt door een
natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een
persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in
artikel 32, eerste lid, 1°, van dat wetboek uitoefent.
Bij ontstentenis van een bijzondere omschrijving in de belastingwet moet
overeenkomstig het gemeen recht onder geldlening worden verstaan de overeenkomst waarbij de lener geld afgeeft aan de ontlener teneinde hem in staat te
stellen daarvan gebruik te maken onder verplichting voor laatstgenoemde om het
hem op het overeengekomen tijdstip terug te geven.
Een geldlening in de zin van voormeld artikel 18, tweede lid, kan blijken uit
een boeking op de rekening-courant van de aandeelhouder of de persoon die een
opdracht of functies uitoefent als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, maar een
dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een leningovereenkomst in de zin van die bepaling.
Het staat aan de belastingadministratie, die zich op de toepassing van artikel
18 beroept, om aan te tonen dat de overeenkomst die aan de basis ligt van de
geboekte schuldvordering een geldlening is.
Het arrest vermeldt dat de vennoot-zaakvoerder van de eiseres zijn cliëntèle
aan haar heeft overgedragen en dat "de vergoeding voor de quasi-inbreng, die
bestaat in een overdracht van cliëntèle (...) is geboekt op het credit van de rekening-courant tussen de vennootschap en haar vennoot-zaakvoerder als een
bedrag dat door de vennootschap is verschuldigd", dat "de (eiseres) op geregelde
tijdstippen bedragen terugbetaalde van de aankoopwaarde van de cliëntèle
(welke bedragen werden geboekt op het debet van de rekening-courant onder de
rubriek 'opgenomen bedragen')", dat "uit het verslag van de bedrijfsrevisor (...)
blijkt dat (de vennoot-zaakvoerder van de eiseres) die vennootschap toestaat de
terugbetaling van de prijs van die overdracht afhankelijk te stellen van haar
financiële middelen, wat neerkwam om (...) een uitstel van betaling van die prijs
(...)" en dat "de zaakvoerder met andere woorden ermee akkoord ging om aan de
(eiseres) betalingstermijnen voor zijn schuldvordering toe te staan tot haar financiële toestand terugbetaling mogelijk zou maken".
Het beslist dat "de termijnen voor de betaling van de prijs van de overdracht
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zeer lang zijn, daar er meer dan acht jaar na de aankoop van de cliëntèle door (de
eiseres) nog een terug te betalen prijssaldo overbleef" en dat het, "gelet op het
beperkte kapitaal van de vennootschap, het hoge bedrag van de terugbetalingen
en het feit dat er onvoldoende middelen in reserve waren, ab initio vaststond dat
(de eiseres) pas na vele jaren voldoende financiële middelen zou hebben om haar
terugbetalingsverplichtingen jegens haar zaakvoerder na te komen".
Het leidt daaruit af dat "de werkelijke bedoeling van de partijen erin bestond
(...) dat het geld door de zaakvoerder aan zijn vennootschap zou worden geleend"
en dat "het rechtsfeit dat die gelden ter beschikking gesteld werden blijkt uit de
boeking ervan op de rekening-courant".
Op grond van die vermeldingen en zonder de in het middel vermelde wetsbepalingen te schenden of het algemeen rechtsbeginsel te miskennen, verantwoordt
het arrest naar recht de beslissing dat er sprake is van een geldlening in de zin
van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en T'Kint.

Nr. 710
1° KAMER - 2 december 2010

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DIENSTVERRICHTING - BEGRIP
Wanneer een persoon bij een en dezelfde gelegenheid spijs en dranken verschaft aan een
andere en ook aan tafel opdient, verricht hij voor het geheel een dienst in de zin van
artikel 18, §1, tweede lid, 11° van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde1. (Art. 18, Btw-wetboek)
(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. LOUYET nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0149.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 februari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
1 Zie concl. OM, in Pas., 2010, AR F.09.0149.F, nr.710.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan
(...)
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- De artikelen 18, §1, tweede lid, 11°, en 45, §3, 3°, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde.
Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis gedeeltelijk, verklaart het dwangbevel
304.1221.55754 dat op 22 december 2004 tegen de verweerster is uitgevaardigd, nietig in
zoverre daarin een te regulariseren belastingbedrag van meer dan 537,65 euro wordt
gevorderd als aftrek op receptiekosten en bevestigt ook de beslissing over de in eerste
aanleg gevallen kosten en uitgaven, terwijl het de kosten van het hoger beroep compenseert. Het beslist aldus op de volgende gronden:
"wanneer de traiteur zijn producten gewoon verkoopt, geldt een btw-tarief van 6 pct.
voor de spijzen en het normale tarief voor de dranken, wanneer hij daarnaast ook aan tafel
opdient, zoals hier, geldt het btw-tarief van 21 pct. voor het geheel; wat dat betreft is de
factuur van de vennootschap Traivray - die een traiteursbedrijf uitbaat - die dagtekent van
21 november 2001 en onder het nr. 11.150 ingeschreven staat in het register van de
binnenkomende facturen van (de verweerster) in de volgende bewoordingen gesteld:
'levering en dienst receptie cocktails, presentatie nieuwe serie 7, op 16, 17 en 18
november'; uit de factuur kan echter het gedeelte van de prijs dat met de dienst van het
personeel overeenstemt, niet worden onderscheiden van het gedeelte voor de levering van
spijs en drank; die schending van artikel 5, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 29
december 1992 sluit elke aftrek van de btw ten bedrage van 73.260 frank die op deze
factuur vermeld staat, uit, daar aldus het gedeelte van de kosten voor spijs en dranken
onmogelijk met zekerheid kan worden achterhaald". Daarentegen "heeft de factuur van de
vennootschap Relais de la Cité van 20 oktober 2002 die onder het nr. PM 02.10.2008
ingeschreven is in het register van de inkomende facturen van (de verweerster) betrekking
op traiteurskosten gedaan bij gelegenheid van de opendeurdagen van 12 en 13 oktober
2002; de belasting op de kosten voor opgediende maaltijden (1.862,50 euro), de levering
van champagneflessen (725 euro), schuimwijn (447 euro) en wijn (168 euro) is niet
aftrekbaar; daarentegen bestaat er geen enkele wettelijke reden om de aftrek te weigeren
van de belasting op de kosten van het personeel dat die dranken heeft opgediend, daar het
hier wel degelijk kosten betreft die zijn gedaan met de bedoeling de verkoop te bevorderen van een nieuw product uit het BMW-gamma; dus moet de aftrek van (...) 537, 65
euro worden aangenomen".
Grieven
Artikel 45, §3, 3°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt
als volgt:"Voor aftrek komt niet aanmerking de belasting ter zake van: 3° kosten van
logies, spijzen en dranken in de zin van artikel 18, §1, tweede lid, 10° en 11°, daaronder
niet begrepen de kosten die worden gedaan:
a) voor het personeel dat buiten de onderneming belast is met een levering van
goederen of een dienstverrichting;
b) door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten onder bezwarende titel
verstrekken".
Artikel 18, §1, tweede lid, 11°, van genoemd wetboek bepaalt dat "als een dienst onder
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meer wordt beschouwd, de uitvoering van een contract dat tot voorwerp heeft: 11° het
verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse".
Uit die bepaling kan meer bepaald worden afgeleid dat, wat betreft de levering van
spijs en drank, het gedeelte van de dienst die bestaat in de levering van spijs en drank hoe
dan ook niet kan worden onderscheiden van de dienst sensu stricto aan de klanten en
consumenten van die maaltijden en dranken die door het zaalpersoneel worden opgediend.
Aldus moet te dezen, met het oog op de toepassing van het recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde, worden bepaald hoe de dienstverlening van de traiteur
aan diens klant, hier de verweerster, moet worden omschreven.
Het arrest dat vaststelt dat de maaltijden waarvoor de verweerster een door het hof van
beroep gedeeltelijk goedgekeurde aftrek heeft gedaan, zijn opgediend door het eigen
personeel van de traiteur die in zijn voordeel een dienst heeft verstrekt, bestaande in de
bereiding, het vervoer en het opdienen van die maaltijden en dranken aan de genodigden
van de verweerster, heeft, vermits het niet uitmaakt wie als eindverbruiker moet worden
aangewezen bijgevolg niet zonder de in de aanhef van het middel vermelde bepalingen te
schenden, het onderscheid dat het maakt tussen de levering van spijs en drank en de terbeschikkingstelling van het zaalpersoneel voor de opdiening ervan, kunnen verantwoorden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel
Volgens artikel 45, §3, 3°, Btw-Wetboek komt voor aftrek niet in aanmerking
de belasting ter zake van kosten van logies, spijzen en dranken in de zin van
artikel 18, §1, tweede lid, 10° en 11° van dat wetboek, behalve in twee gevallen
die zich te dezen niet voordoen.
Volgens bovenvermeld artikel 18, §1, tweede lid, 11°, wordt onder meer als
een dienst beschouwd, de uitvoering van een contract dat tot voorwerp heeft het
verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in
omstandigheden voor het verbruik ter plaatse.
Wanneer een persoon, die spijs en dranken verschaft aan een andere, bij
diezelfde gelegenheid, ook aan tafel opdient, verricht hij voor het geheel een
dienst in de zin van die bepaling en is die dienst niet aftrekbaar.
Het arrest stelt vast dat de traiteur Relais de la Cité ter gelegenheid van de
opendeurdagen op 12 en 13 oktober 2002 maaltijden en dranken heeft geleverd
aan de verweerster en die ook aan tafel opgediend heeft.
Het arrest dat de aftrek weigert van de belasting op de kosten voor spijs en
drank, heeft niet wettig kunnen instemmen met de door de verweerster gedane
aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde op de kosten voor het personeel dat die spijzen en dranken heeft opgediend.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
De vernietiging van de beslissing over de aftrek van de belasting op de kosten
voor het personeel dat aan tafel heeft opgediend ter gelegenheid van de opendeurdagen, strekt zich uit tot de beslissing over het bedrag van de geldboete die
daarvan het gevolg is.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het arrest het litigieuze dwangbevel
304.1221.55754 dat op 22 december 2004 tegen de verweerster werd uitgevaardigd nietig verklaart in de mate dat hierin van de verweerster een te regulariseren
belastingbedrag van meer dan 537,65 euro wordt gevorderd als aftrek van belastingen op receptiekosten alsook een met die verbetering evenredige geldboete, en
uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
2 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en T'Kint.

Nr. 711
1° KAMER - 3 december 2010

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP
Onder nieuwe omstandigheden moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die
de huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden
waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er
geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs; de wetgever
vereist niet dat de nieuwe omstandigheden onvoorzienbaar zijn1. (Art. 6, Handelshuurwet)
(MENDE cva T. PRESS SHOP ALG nv)

ARREST

(AR C.09.0375.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 november 2008 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
1 Cass., 8 jan. 2007, AR C.04.0236.N, AC, 2007, nr. 9.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 6, eerste lid, van de Handelshuurwet geeft aan de partijen het recht
bij het verstrijken van elke driejarige periode van de huurtermijn herziening van
de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het
gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 pct. hoger
of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de
laatste herziening is vastgesteld.
2. Onder nieuwe omstandigheden in de zin van dit artikel moeten worden
verstaan, objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand
duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de
huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon
worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs.
De wetgever vereist niet dat de nieuwe omstandigheden onvoorzienbaar zijn.
3. De appelrechters die ervan uitgaan dat omstandigheden enkel als nieuw
kunnen worden aangenomen als zij bij het bepalen van de huurprijs niet
voorzienbaar waren, schenden artikel 6 van de Handelshuurwet.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit uitspraak doet over de vordering
tot aanpassing van de huurprijs en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Veurne,
zitting houdende in hoger beroep.
3 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.
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1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - NIET BIJ DE WET BEPAALD ZAKELIJK ZEKERHEIDSRECHT - SCHULDEISERS SAMENLOOP - TEGENWERPING
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
T.A.V. DERDEN - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - ZEKERHEID - SCHULDEISERS OVERNEMER - GEVOLG
1º Het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artikelen 7 en 8 van de
Hypotheekwet wijken noodzakelijkerwijze af van de artikelen 1165, 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek, zodat een niet bij de wet bepaald zakelijk zekerheidsrecht niet aan
de schuldeisers in de samenloop kan worden tegengeworpen1. (Artt. 7 en 8,
Hypotheekwet; Artt. 1134, 1135 en 1165, BW)
2º Een overeenkomst waarbij een schuldvordering tot zekerheid wordt overgedragen kan
ten aanzien van de schuldeisers in de samenloop nooit meer opleveren dan een
pandrecht op deze schuldvordering zodat de overnemer van de schuldvordering niet
meer rechten kan uitoefenen dan deze waarover een pandhouder beschikt2. (Artt. 7 en 8,
Hypotheekwet; Artt. 1134, 1135 en 1165, BW)
(VANDEN AVENNE-OOIGEM nv T. LANDBOUWKREDIET nv e.a.)

Schriftelijke conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Mevrouw B., thans de vijfde verweerster, was de uitbaatster van een varkensmesterij.
Zij verkreeg van de N.V. LANDBOUWKREDIET, thans de eerste verweerster, van 1986
tot en met 2002, kredieten, gedekt door "afstand" van lonen, wedden en vergoedingen die
haar toekwamen, doch slechts met uitwerking indien ze in gebreke bleef haar kredietverplichtingen na te komen.
In mei 2003 diende Mevrouw B. bij het Vlaamse Gewest, de tweede verweerster, een
aanvraag van een stopzettingvergoeding in. Zij had recht op 116.368,40 euro.
Op 13 juni 2003 liet de N.V. Vanden Avenne - Ooigem, de eiseres, een bewarend
beslag leggen in handen van het Vlaams Gewest, debiteur van de stopzettingvergoeding.
Mevrouw B. droeg haar schuldvordering ten aanzien van de Vlaamse overheid over aan
de N.V. Vanden Avenne - Ooigem op 4 augustus 2003.
Op 11 augustus 2003 gaf de N.V. Landbouwkrediet aan de Vlaamse overheid kennis
van de overdracht van de schuldvordering en verzocht deze het bedrag van de
stopzettingvergoeding aan haar te betalen.
Op 28 augustus 2003 antwoordde de Vlaamse overheid dat zij gehouden was door een
afgifteverbod.
Kredieten werden beëindigd door de N.V. Landbouwkrediet op 5 september 2003.
Mevrouw B. werd failliet verklaard op 10 november 2003.
Het bedrag van de stopzettingvergoeding werd geconsigneerd.
Gelet op de concurrerende aanspraken op de stopzettingvergoeding, dagvaardde de
N.V. Landbouwkrediet de Vlaamse Gemeenschap, de curatoren en de gefailleerde B. voor
de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Vlaamse Gewest kwam
in deze procedure vrijwillig tussen. Zij vorderde de overdracht van schuldvorderingen aan
haar door Mevrouw B. en haar echtgenoot in 1986 rechtsgeldig te horen verklaren en
tegenstelbaar aan de partijen in geding en haar de stopzettingvergoeding van 116.368,40
euro integraal toe te kennen. Van haar kant vorderde de eiseres dat dit bedrag volledig aan
1 Zie de (strijdige) concl. van het OM.
2 Ibid.
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haar zou worden vrijgegeven, aangezien de overdracht ten voordele van de N.V. Landbouwkrediet ongeldig of minstens haar niet tegenstelbaar was, terwijl de overdracht ten
voordele van eiseres dit wel was. De curatoren vorderden te horen zeggen dat de kredietovereenkomst van 1986 nietig was, zodat de stopzettingvergoeding aan hen diende te
worden vrijgegeven.
Het geschil heeft dus betrekking op deze aanspraken op diezelfde stopzettingvergoeding.
Het bestreden arrest beslist dat de conventionele overdracht van schuldvordering tot
zekerheid van de nakoming door de overdrager, de gefailleerde B., van haar
verplichtingen ten aanzien van de overnemer, de N.V. Landbouwkrediet, geldig is en kan
worden tegengeworpen in geval van samenloop.
2. Met het eerste cassatiemiddel betwist de eiseres deze beslissing, op grond dat ze het
beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, ingeval van samenloop, waarvan de
artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet een toepassing zijn, schendt daar ze een
overeenkomst, die een zakelijke zekerheid stelt buiten de wettelijke regels om of die niet
bij wet bepaald is, aanvaardt. Dit is het geval bij samenloop zoals in dezen, tussen enerzijds de beslaglegger op en overnemer van deze schuldvordering en de curatoren van het
latere faillissement van de overdrager en, anderzijds, een andere overnemer van deze
schuldvordering, die deze vordering overnam tot zekerheid van de nakoming van de
kredietverbintenis door de gefailleerde.
3. De derde verweerster, de Vlaamse Gemeenschap, werpt de niet-ontvankelijkheid op
van dit middel (en herhaalt deze grond wat het tweede middel betreft). Deze grond moet,
m.i., aangenomen worden, zodat de beide middelen, t.a.v. de derde verweerster, niet
ontvankelijk moeten verklaard worden.
De derde verweerster werpt inderdaad terecht op dat de eiseres geen kritiek heeft op de
beslissing dat de vorderingen, in zoverre gericht tegen haar (d.i. dus de Vlaamse Gemeenschap), ongegrond zijn. De eiseres voert geen enkele grief aan tegen de Vlaamse Gemeenschap.
4. Wat de andere partijen betreft faalt het eerste cassatiemiddel naar recht (in zoverre
het, zoals door het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap in hun memorie van
antwoord gesteld, niet onontvankelijk is, bij gebrek aan precisering in welk opzicht elke
van het groot aantal aangewezen bepalingen geschonden werd en welke mate ze voor de
gevoerde kritiek relevant zijn).
Artikel 1690 (§1 ingevolge art. 26/1° van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse
bepalingen), eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat de overdracht van schuldvordering kan worden ingeroepen tegen andere derden dan de gecedeerde schuldenaar
door het sluiten van de overeenkomst van overdracht.
Het bestreden arrest verwerpt de stelling van de eiseres dat de conventionele overdracht
van schuldvordering haar toch niet kon tegengeworpen worden. De eiseres verwees hiervoor naar het cassatiearrest van 17 oktober 19963, in de zaak Sart-Tilman., waarin het Hof
onder meer overwoog dat het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de
artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet voorrang hebben op de artikelen 1165, 1134 en
1135 B.W. betreffende het contractenrecht, in geval van samenloop.
De appelrechters geven hiervoor de door het middel aangevochten redenen dat het
cassatiearrest van 17 oktober 1996 evenwel niet meer actueel is voor de oplossing van het
huidig geschil, nu de wetgever met de faillissementswet van 7 augustus 1997 twee belan3 Cass. 17 oct. 1996, AR C.94.0421.F, AC, 1996, nr. 386, met concl. van advocaat-generaal PIRET in
Pas., RW, 1996-1997, 1395, noot M.E. STORME, JLMB, 1997, 520, Bank Fin. R., 1997, 117, noot I.
PEETERS, RPS, 1997, 145, noot Th. BOSLY.
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grijke vernieuwingen heeft ingevoerd met name:
- de tegenwerpelijkheid aan de massa van de overeenkomsten afgesloten door de
gefailleerde voor het faillissement (artikel 46 Faill. W.);
- de tegenwerpelijkheid aan de massa van het eigendomsvoorbehoud (artikel 101 Faill.
W.). Alzo aanvaardt de wetgever met deze wijzigingen op ondubbelzinnige wijze dat
conventionele waarborgmechanismen kunnen worden tegengeworpen ingeval van samenloop.
Dit oordeel is naar recht verantwoord.
5. Reeds in het zgn. Socol-arrest van 28 februari 1985 4 heeft het Hof zeer duidelijk het
beginsel herbevestigd dat iedere zonder bedrog voor het faillissement door de gefailleerde
gesloten overeenkomst zich in zijn externe gevolgen opdringt aan zijn schuldeisers.
De wettelijke uitzonderingen op deze tegenwerpelijkheid, die particuliere belangen
boven deze van de schuldeisers stelt, moeten op beperkende wijze worden uitgelegd5.
Er was geen reden om de rechtspraak van het Hof van 1996, die aanleiding gaf tot
talrijke commentaren, meer bepaald omtrent zijn juiste draagwijdte6, te bevestigen. Hij is
inderdaad, sedert de voormelde wijziging van de Faillissementswet, achterhaald.
Het arrest van 9 maart 2000 stelt dat het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers
enkel van dwingend recht is (en niet van openbare orde)7. Anderzijds hebben de waarborgmechanismen precies als doel te ontsnappen aan de paritas-regel en werd het principe
"pas de sûreté sans texte" te ruim uitgelegd8. Zulke mechanismen creëren immers geen
voorrecht.
Het arrest van 4 april 20039 stelt dat de overdracht in eigendom van een som geld door
een schuldenaar ten bate van zijn schuldeiser geen inpandgeving uitmaakt, ook al
geschiedt die overdracht tot zekerheid van de schuldeiser.
Het arrest van 2 februari 200710, tenslotte, stelt dat gelden die minnelijk gekantonneerd
worden, uiteindelijk toekomen hetzij aan de debiteur-solvens, hetzij aan de schuldeiser,
naargelang de uitspraak over de rechten van de ene of andere partij en dat samenloop
hieraan geen afbreuk doet.
6. Het bestreden arrest oordeelt dus terecht dat vanaf het sluiten van de overeenkomst
van overdracht de schuldvordering verdwenen is uit het vermogen van de cedent.
Deze overdracht is derhalve, in het licht van de voormelde rechtspraak, (ook zonder
voorafgaande kennisgeving aan de gecedeerde schuldenaar) tegenwerpelijk aan een latere
beslaglegger of aan de curator van een later faillissement van de cedent.
De omstandigheid dat die overdracht strekt tot zekerheid van een schuldvordering van
de cedent wijzigt niets aan de gevolgen van de overdracht. Dit geldt onverminderd de
mogelijkheid voor de schuldeisers om de nietigheid te vragen van de overdracht indien de
4 AR 7188, AC, 1984-85, 795, RDC, 1985, 377, met noot, JT, 1986, 578, noot Fr. T'KINT, RW,
1985-1986, 997, noot E.DIRIX, "De tegenwerpelijkheid van een tijdelijke handelsvereniging aan
derden", RCJB, 1987,571, noot A. LIMPENS. "Réflexions sur la compensation, l'indivisibilité, la
connexité et le privilège dans le cadre de la faillite d'un associé momentané".
5 A. ZENNER & I. PEETERS, L'opposabilité des garanties conventionnelles permettant d'échapper au
concours, JT, 2004, 870, nr. 13; E. Drix "Faillissement en lopende overeenkomsten", RW,
2003-2004, 203, nr. 7.
6 A. ZENNER & I. PEETERS, l.c., 882, nr. 21.
7 AR C.98.0338.N, AC, 2000, nr. 164, RW, 2000-2001, 480, noot A. DE WILDE, "De positie van de
koper bij faillissement van de verkoper", RDC, 2002, 585, noot I. VERVOORT, "Ontbinding en faillissement").
8 A. ZENNER & I. PEETERS, l.c., 884, nr. 24.
9 AR C.99.0208.N, AC, 2003, nr. 225, met verwijzing naar Cass. 26 juli 1872, Pas. 1872, I, 452.
10 AR C.05.0367.N, AC, 2007, nr. 63, JT, 2007, noot C. Alter.
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overdracht bedrieglijk is tot stand gekomen.
Het beginsel van gelijkheid van de schuldeisers, zoals het toepassing vindt in artikel 8
Hyp.wet, heeft enkel tot doel de toestand van de schuldeisers bij samenloop te beheren en
heeft dus enkel betrekking op de verdeling van het gezamenlijk onderpand. Het verbiedt
enkel een bijzonder voorrecht te creëren, maar niet een waarborgmechanisme, ander dan
een voorrecht, overeen te komen.
(...)
9. Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR C.09.0459.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 januari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1135, 1165, 1236, 1321, 1689, 1690, 2078 en
2082 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851;
- voor zover als nodig het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in samenloop waarvan artikel 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 een
toepassing is.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van de eiseres ongegrond op grond van de beslissing dat de conventionele overdracht van schuldvordering tot
zekerheid van de nakoming door de overdrager van zijn verplichtingen ten aanzien van de
overnemer geldig is en kan worden tegengeworpen in geval van samenloop, die steunt op
de volgende motieven:
"(De eiseres) stelt dat de overdracht van schuldvordering tot zekerheid van nakoming
door (de zesde verweerster) van haar verplichtingen t.a.v. (de eerste verweerster) aan de
andere partijen niet kan worden tegengeworpen.
Zij verwijst hiervoor naar het arrest van het Hof van Cassatie van 17 oktober 1996 (RW
1996-97, p. 1395), volgens hetwelk de buitenwettelijke zekerheidstelling niet tegenwerpelijk is ingeval van samenloop.
Het Hof van Cassatie overweegt onder meer dat het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers en de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet voorrang hebben op de artikelen 1165, 1134 en 1135 BW betreffende het contractenrecht in geval van samenloop.
Het cassatiearrest van 17 oktober 1996 is evenwel niet meer actueel voor de oplossing
van het huidig geschil nu de wetgever met de faillissementswet van (8) augustus 1997
twee belangrijke vernieuwingen heeft ingevoerd met name:
- de tegenwerpelijkheid aan de boedel van de overeenkomsten afgesloten door de
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gefailleerde voor het faillissement (artikel 46 Faill. W.),
- de tegenwerpelijkheid aan de boedel van het eigendomsvoorbehoud (artikel 101 Faill.
W.).
Alzo aanvaardt de wetgever met deze wijzigingen op ondubbelzinnige wijze dat
conventionele waarborgmechanismen kunnen worden tegengeworpen ingeval van samenloop.
In beginsel is de overdracht van schuldvordering tegenwerpelijk aan de boedel indien
zij voor het faillissementsvonnis werd betekend (IVAN VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite
et du concordat, 1998, n° 527).
De curator moet gesloten overeenkomsten respecteren. Hij kan niet anders dan vaststellen dat in geval van overdracht de schuldvordering uit het vermogen is verdwenen.
In geval van bedrieglijke benadeling van de rechten van schuldeisers kan hij de overdracht van schuldvordering aanvechten met de pauliaanse vordering (DIRK VAN GERVEN,
Overdracht en inpandgeving van bestaande en toekomstige schuldvorderingen, RW
2004-2005, pag. 528, randnummer 13).
In de huidige zaak wordt de bedrieglijke benadeling niet ingeroepen.
Samengevat, de verwijzing naar het cassatiearrest van 17 oktober 1996 is niet meer
actueel". (blz. 11-12 van het bestreden arrest)
Grieven
Overeenkomstig het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, waarvan de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet een toepassing zijn, zijn alle goederen van de
schuldenaar het gemeenschappelijk onderpand van zijn schuldeisers, tenzij er tussen de
schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.
Dit beginsel en deze artikelen wijken noodzakelijkerwijze af van de artikelen 1165,
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.
Dienovereenkomstig druist een overeenkomst die een zakelijke zekerheid stelt buiten
de wettelijke regels om of die niet bij wet bepaald is, in tegen het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers.
Het bestreden arrest betrof een geval van samenloop, gelet op de concurrerende
aanspraken op een schuldvordering ten aanzien van thans de tweede verweerder tussen,
enerzijds, thans de eiseres, de beslaglegger op en overnemer van deze schuldvordering, en
de vierde verweerders, de curatoren van het latere faillissement van de overdrager, thans
de zesde verweerster, en, anderzijds, een andere overnemer van deze schuldvordering,
thans de eerste verweerster, die deze vordering overnam tot zekerheid van de nakoming
door de zesde verweerster van haar verplichtingen ten aanzien van de eerste verweerster.
Door te beslissen dat de conventionele overdracht van schuldvordering tot zekerheid
van de nakoming door de overdrager, thans de zesde verweerster, van zijn verplichtingen
ten aanzien van de overnemer, thans de eerste verweerster, geldig is en kan worden tegengeworpen in geval van samenloop, schenden de appelrechters alle als geschonden aangeduide wetsartikelen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
4. Het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artikelen 7 en 8
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van de Hypotheekwet wijken noodzakelijkerwijze af van de artikelen 1165, 1134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, zodat een niet bij de wet bepaald zakelijk
zekerheidsrecht niet aan de schuldeisers in de samenloop kan worden tegengeworpen.
5. Een overeenkomst waarbij een schuldvordering tot zekerheid wordt overgedragen kan derhalve ten aanzien van de schuldeisers in de samenloop nooit meer
opleveren dan een pandrecht op deze schuldvordering zodat de overnemer van de
schuldvordering niet meer rechten kan uitoefenen dan deze waarover een pandhouder beschikt.
6. De appelrechters stellen vast dat de zesde verweerster haar schuldvordering
op de tweede verweerder heeft overgedragen aan de eerste verweerster tot zekerheid van haar schulden en oordelen dat deze zekerheidsoverdracht tot gevolg
heeft dat deze schuldvordering uit het vermogen van de zesde verweerster is
verdwenen en dat, na haar faillissement, deze overdracht tegenwerpelijk is aan
de faillissementsboedel.
Door aldus aan de eerste verweerster meer rechten toe te kennen dan deze
waarover een pandhouder van de schuldvordering zou beschikken, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de derde verweerster.
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten van haar cassatieberoep, gericht tegen de derde verweerster ten
laste van de eiseres.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
3 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Strijdige conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist, Van Ommeslaghe en Geinger.
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - UITVOEREN VAN CONTROLE - AARD GEVOLG
1º De gezagsrelatie op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst kan worden besloten
en elke andere overeenkomst moet worden uitgesloten, dient te worden beoordeeld aan
de hand van de criteria die thans zijn opgenomen in titel XIII van de Programmawet (I)
van 27 december 2006, Arbeidsrelatiewet genoemd, in artikel 333 van die wet, zijnde de
vrijheid van organisatie van het werk, de mogelijkheid een hiërarchische controle op dat
werk uit te oefenen, de al dan niet bestaande vrijheid van de organisatie van de werktijd.
Omtrent de gegevens die aangevoerd worden om het bestaan van een gezagsrelatie te
staven, is het de taak van de rechter om na te gaan of deze 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. (Art. 333, Arbeidsrelatiewet)
2º Het door de appelrechters aangenomen feit dat de uitvoerder van het werk, bij gebrek
aan beroepskennis, slechts kon functioneren wanneer de verweerder hem precieze
instructies gaf aangaande de organisatie van het werk, impliceert dat de verweerder op
de prestaties van de uitvoerder een controle kan uitoefenen die verder reikt dan een
loutere controle van de kwaliteit van het geleverde werk en die bijgevolg onverenigbaar is
met de loutere uitvoering van controle in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid. Een gebrek aan beroepskennis in combinatie met het ontbreken van
vrijheid in de organisatie van werk, is niet verzoenbaar met een zelfstandige samenwerking, zodat de appelrechters die niettegenstaande zij vaststellen dat de uitvoerder
van het werk niet in staat was om zelfstandig, zonder instructies van de verweerder, zijn
taak uit te voeren, oordelen dat er geen elementen zijn die de uitoefening van hiërarchisch gezag ondersteunen en dat slechts een controle wordt uitgeoefend op de kwaliteit
van het werk, hun beslissing niet wettig verantwoorden. (Art. 333, Arbeidsrelatiewet)
(RSZ T. S.)

ARREST

(AR S.10.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 oktober 2008 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 een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 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, 23, eerste lid, van de Wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
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- de artikelen 328, 331, 332, 333, 334 en 339 van de Programmawet (I) van 27
december 2006 (Arbeidsrelatiewet).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter dat de vordering van de
eiser ongegrond verklaarde.
Het bestreden arrest oordeelt dat een toetsing van de concrete samenwerking aan de
vier criteria van artikel 333 Arbeidsrelatiewet, niet noopt tot een herkwalificatie van de
arbeidsrelatie die op zelfstandige basis was aangegaan zodat het bestaan van een
arbeidsovereenkomst niet door eiser was bewezen: "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 (zelfstandige samenwerking) uitsluiten.
Het feit dat W.V.A. exclusief werkte voor (de verweerder) (element 1 in het onderzoeksverslag), het ondersteunend karakter van de arbeid (element 3), de bepaling van het
loon (element 5), de inhoud van de facturen (element 6), het feit dat de facturen op de
computer van (de verweerder) werden gemaakt (element 7), het feit dat W.V.A. niet
deelnam aan het bedrijfsrisico en geen inbreng had (element 8), de dwang om in een
spuitmachine te investeren (element 9) en het feit dat de verplaatsingen van W.V.A. op
een wel bepaalde manier geregeld waren (onderdeel van element 10) zijn elementen die
niet dienstig zijn om de uitoefening van werkgeversgezag te beoordelen.
Elementen van economische aard of elementen die wijzen op een economische afhankelijkheid zijn inderdaad niet dienstig.
Blijven ter beoordeling over: het ontvangen van richtlijnen over het werk (element 2),
de mogelijkheid van controle (element 4) en de uren van aanwezigheid (onderdeel van
element 10).
(...)
Het ontvangen van richtlijnen over het werk
W.V.A. verklaarde daarover: 'Ik ontving richtlijnen over hoe ik mijn werk moet doen
zoals wanneer cementeren, wanneer bijplakken en aanvullen. Kortom hij had de leiding.
(De verweerder) heeft mij opgeleerd om het werk te doen omdat ik er voorheen niets van
of kende. Ik ben namelijk lasser van beroep met wat ervaring in de bouw'.
(De verweerder) verklaarde dat W.V.A. zijn werk op de werf niet mocht kiezen en dat
hij aanduidde wat hij moest doen.
Getoetst aan het derde criterium van artikel 333 ARW, namelijk de organisatie van het
werk, leiden deze afgelegde verklaringen tot de conclusie dat de organisatie van het werk
eerder in handen was van (de verweerder), wat de uitoefening van werkgeversgezag kan
ondersteunen.
De mogelijkheid van controle
Er is een onderscheid tussen kwaliteitscontrole en hiërarchische controle.
Hiërarchische controle verwijst naar de uitoefening van werkgeversgezag: het betreft
een controle door de werkgever op de inzet van de arbeid van zijn werknemer. Het is een
antwoord op vragen als: doet de werknemer wat ik hem heb opgedragen? Doet hij het
werk volgens de juiste werkwijze? Komt hij werken op de afgesproken uren en zoniet,
rechtvaardigt hij zijn afwezigheid? Is hij aanwezig op de werkplaats die hem is aangewezen?
Kwaliteitscontrole hoort eerder thuis in een zelfstandige samenwerking: deze controle
wordt uitgeoefend om na te gaan of de kwaliteit van de geleverde arbeid in orde is. Het is
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een controle op het product van de arbeid, niet op de inzet van de arbeid.
W.V.A. vermeldde in zijn verklaring dat (de verweerder) bij hem naging of zijn werk
goed verricht was. Dit is de uitoefening van een kwaliteitscontrole. In het dossier zijn er
geen elementen aan te treffen die de uitoefening van hiërarchisch gezag ondersteunen.
Toetsing van het element aan criterium vier van artikel 333 ARW noopt niet tot een
herkwalificatie van de arbeidsrelatie.
De uren van aanwezigheid
W.V.A. verklaarde: 'Van de te werken uren of van een uurrooster is nooit gesproken
geweest. Dat hing of van de weersomstandigheden en van de hoeveelheid werk'.
Als deze feitelijkheid wordt getoetst aan het tweede criterium van artikel 333 ARW dan
kan men moeilijk tot de conclusie komen dat de werktijd werd georganiseerd en opgelegd
door (de verweerder).
De arbeidstijd laten afhangen van de hoeveelheid werk, waarmee wordt bedoeld van
het aantal bestellingen en van de weeromstandigheden, druist in tegen het principe dat de
werkgever verplicht is aan zijn werknemer werk te verschaffen.
De toetsing aan het tweede algemeen criterium leidt niet tot herkwalificatie wel integendeel.
Conclusie
Van de drie relevante elementen die (eiser) aanreikt om het bestaan van gezag te beoordelen, wijst slechts een element in de richting van de uitoefening van dit gezag, namelijk
de organisatie van het werk.
Artikel 332 ARW vereist nochtans dat de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende
elementen moet opleveren, die onverenigbaar zijn met de kwalificatie die de betrokken
partijen aan die arbeidsrelatie gaven.
Het (arbeids)hof is van oordeel dat het ene element van de organisatie van het werk niet
volstaat om de kwalificatie van zelfstandige samenwerking tussen (de verweerder) en
W.V.A. uit te sluiten. Mede ook omdat W.V.A. investeerde in de zaak door de aankoop
van een spuitmachine en om dat het de bedoeling was van samen te werken zowel voor
klanten van (de verweerder) als van W.V.A., , komt de kwalificatie van zelfstandige
samenwerking als een sterke kwalificatie over. Ze is minder gemakkelijk onderuit te
halen.
Bij deze beoordeling komt het er niet op aan te onderzoeken of een samenwerking op
zelfstandige basis mogelijk en haalbaar was in de gegeven omstandigheden. Wil (de eiser)
in zijn vordering slagen dan moet hij het bewijs leveren dat de drie elementen van een
arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezag in de samenwerking tussen (de verweerder)
en W.V.A. aanwezig waren. Dit bewijs levert (de eiser) in onvoldoende mate.
Het hoger beroep is ongegrond".
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 over-
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eenstemmend 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;
- 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 verweerder actief was.
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 de uitvoering van zelfstandige
arbeid door de ene in opdracht van de andere, 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 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 oordeelt dat van de elementen die eiser aanreikt om het bestaan
van gezag te beoordelen, slechts een element in de richting van de uitoefening van dit
gezag wijst, namelijk de vrijheid van organisatie van het werk.
Het bestreden arrest verwijst in dat verband naar de verklaring van W.V.A. , die ondermeer stelde dat hij richtlijnen ontving van verweerder over hoe hij zijn werk diende te
doen, dat verweerder de leiding over de werken had en dat hij door verweerder was
"opgeleerd" om het werk te doen, omdat hij er voorheen niets van of kende, hij was namelijk lasser van beroep.
De appelrechters verwijzen tevens naar de verklaring van verweerder, die stelde dat
W.V.A. zijn werk op de werf niet mocht kiezen en dat hij steeds aanduidde wat W.V.A.
concreet moest doen (zie arrest, p.7, "Het ontvangen van richtlijnen over het werk").
5. Het feit dat W.V.A. voorheen niets van het werk afkende, bestaande uit cementeren
en plakken, had tot gevolg dat hij enkel het werk kon uitvoeren wanneer hem precieze
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richtlijnen werden verstrekt over wat er moet gebeuren en hoe dit moet gebeuren, hetgeen
op zijn beurt impliceert dat het toezicht en de controle door de verweerder op de uitvoering van de prestaties van W.V.A. verder reikt dan een loutere controle van de kwaliteit
van het geleverde werk.
Gelet op het gebrek aan de vereiste beroepservaring in hoofde van W.V.A. kon deze
laatste niet zelfstandig, zonder bijstand van verweerder, werken zodat de samenwerking
tussen beide partijen slechts werkbaar was indien W.V.A. aan een hiërarchische controle
op de inzet van zijn arbeid werd onderworpen, zijnde een controle die kenmerkend is voor
een gezagsrelatie.
De beslissing van de appelrechters dat de toetsing van de feiten aan het vierde criterium
van artikel 333 Arbeidsrelatiewet (de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te
oefenen), niet noopt tot een -herkwalificatie van de arbeidsrelatie, is derhalve niet
verzoenbaar met de vaststelling in het arrest dat W.V.A. moest worden opgeleerd door de
verweerder die de leiding had, instructies gaf en bepaalde wat hij moest doen en hoe.
6. Ook de toetsing aan het tweede criterium (de vrijheid van organisatie van de werktijd) kon volgens het bestreden arrest niet leiden tot een herkwalificatie van de arbeidsrelatie vermits men moeilijk tot de conclusie kan komen dat de werktijd werd georganiseerd
en opgelegd door de verweerder.
Het bestreden arrest overwoog hierbij dat het feit dat de arbeidstijd afhing van de
hoeveelheid werk, waarmee wordt bedoeld het aantal bestellingen en de weersomstandigheden, indruist "tegen het principe dat de werkgever verplicht is aan zijn werknemer werk
te verschaffen" (p. 8, "De uren van afwezigheid").
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 in om doorlopend werk te verschaffen.
Het loutere gegeven dat de werktijd afhangt van een aantal externe factoren, waardoor
de werkgever niet steeds doorlopend werk kan verschaffen, kan derhalve niet verhinderen
dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Het feit dat de arbeidstijd afhangt van de hoeveelheid werk en de weersomstandigheden
sluit in ieder geval uit dat W.V.A. zelf vrij zijn werktijd kon organiseren.
Het bestreden arrest kon derhalve niet wettig oordelen dat de toetsing aan het criterium
inzake de vrijheid van de organisatie van de werktijd niet kan leiden tot herkwalificatie
van de arbeidsrelatie, op grond dat de arbeidstijd afhing van de hoeveelheid werk en de
weersomstandigheden, hetgeen volgens de appelrechters indruist tegen het principe dat de
werkgever verplicht is aan zijn werknemer werk te verschaffen.
7. Hoewel elementen van economische aard of elementen die wijzen op een economische afhankelijkheid niet determinerend zijn bij de beoordeling van de aard van een
arbeidsrelatie, kunnen deze elementen niettemin in deze beoordeling worden betrokken.
Het bestreden arrest kon derhalve niet zonder meer beslissen dat de navolgende economische elementen, waaruit kan worden afgeleid dat W.V.A. economisch afhankelijk is
van de verweerder, "niet dienstig" zijn:
- het feit dat W.V.A. exclusief werkte voor de verweerder;
- het ondersteunend karakter van zijn arbeid;
- het feit dat W.V.A. geen inspraak had in het bepalen van het uurloon;
- het feit dat de verweerder bepaalde wat W.V.A. aan hem mocht factureren;
- het feit dat de facturen op de computer van de verweerder werden gemaakt;
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- het feit dat W.V.A. niet deelnam aan het bedrijfsrisico en geen inbreng had;
- de dwang die verweerder uitoefende op W.V.A. om te investeren in een spuitmachine;
- het feit dat de verplaatsingen van W.V.A. op een bepaalde manier waren geregeld
door de verweerder.
Ook omtrent deze gegevens is het 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.
8. In acht genomen het feit dat W.V.A. geen vrijheid had in de organisatie van zijn
werk (punt 4), dat zijn gebrek aan beroepservaring de uitoefening van een hiërarchische
controle ondersteunde (punt 5), dat het niet onverenigbaar is met een
arbeidsovereenkomst dat de arbeidstijd afhangt van externe factoren, waardoor noch de
werkgever, noch de werknemer, de werktijd vrij kunnen organiseren (punt 6), en dat de
hoger aangehaalde "economische" elementen er duidelijk op wijzen dat W.V.A. economische afhankelijk was van de verweerder (punt 7), heeft het bestreden arrest derhalve niet
wettig kunnen oordelen dat de eiser geen voldoende elementen heeft aangereikt die onverenigbaar zijn met de kwalificatie van zelfstandige samenwerking tussen de eiser en
W.V.A.
In hun samenhang beschouwd wijzen al deze elementen immers op een toepassing of
de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid, zoals in een
arbeidsovereenkomst, op een wijze die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van
controle en het geven van instructies in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige
arbeid, in die mate dat het beweerde zelfstandig samenwerkingsverband tussen de heer
V.A. en de verweerder terzijde dient te worden geschoven.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig de vordering van de eiser heeft afgewezen op grond dat de elementen die eiser heeft aangereikt de aanwezigheid van een
gezagsrelatie niet dusdanig ondersteunen dat ze de kwalificatie uitsluiten die partijen aan
hun samenwerking hebben gegeven (schending van de artikelen 1134 B.W., 2, 3, 17, 20
van de Arbeidsovereenkomstenwet, 1, §1, eerste lid, 14, 22 en 23 van de RSZ-wet, 1, 2,
§1, eerste lid, 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
1. De gezagsrelatie op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst kan
worden besloten en elke andere overeenkomst moet worden uitgesloten, dient te
worden beoordeeld aan de hand van de criteria die thans zijn opgenomen in titel
XIII van de Programmawet (I) van 27 december 2006, Arbeidsrelatiewet
genoemd, in artikel 333 van die wet, zijnde de vrijheid van organisatie van het
werk, de mogelijkheid een hiërarchische controle op dat werk uit te oefenen, de
al dan niet bestaande vrijheid van de organisatie van de werktijd.
2. Omtrent de gegevens die aangevoerd worden om het bestaan van een
gezagsrelatie te staven, is het de taak van de rechter om na te gaan of deze 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.
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3. Het arrest oordeelt dat van de drie relevante elementen die de eiser aanreikt
om het bestaan van gezag te beoordelen, slechts één element wijst in de richting
van de uitoefening van dit gezag, namelijk de organisatie van het werk.
Het arrest verwijst in dat verband naar de verklaring van W.V.A. die stelde dat
hij richtlijnen ontving van de verweerder over hoe hij zijn werk diende te doen,
dat de verweerder de leiding had en dat hij door de verweerder was "opgeleerd"
om het werk te doen, omdat hij er voorheen niets van af kende. Volgens de
verklaring van de verweerder mocht W.V.A. zijn werk op de werf niet kiezen en
duidde hij steeds aan wat W.V.A. moest doen.
4. Het feit dat W.V.A. , bij gebrek aan beroepskennis, slechts kon functioneren
wanneer de verweerder hem precieze instructies gaf aangaande de organisatie
van het werk, impliceert dat de verweerder op de prestaties van W.V.A. een
controle kan uitoefenen die verder reikt dan een loutere controle van de kwaliteit
van het geleverde werk en die bijgevolg onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid.
Een gebrek aan beroepskennis in combinatie met het ontbreken van vrijheid in
de organisatie van werk, is niet verzoenbaar met een zelfstandige samenwerking.
Niettegenstaande het vaststelt dat W.V.A. niet in staat was om zelfstandig,
zonder instructies van de verweerder, zijn taak uit te voeren, oordeelt het arrest
dat er geen elementen zijn die de uitoefening van hiërarchisch gezag ondersteunen en dat slechts een controle wordt uitgeoefend op de kwaliteit van het
werk. Die beslissing is niet wettig verantwoord.
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.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
6 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 714
2° KAMER - 7 december 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - INTERPRETATIE EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
- DRAAGWIJDTE - BEPERKING - VOORWAARDE
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2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ARTIKEL 6.3.C - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - INTERPRETATIE EUROPEES HOF
VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS - DRAAGWIJDTE - BEPERKING - VOORWAARDE
3º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL
6.3.C - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - INTERPRETATIE
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS - DRAAGWIJDTE - BEPERKING - VOORWAARDE
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID
VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - INVLOED OP DE EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
- VOORWAARDE
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ARTIKEL 6.3.C - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT GEVOLG - INVLOED OP DE EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDE
6º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID VAN
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - INVLOED OP DE EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK VOORWAARDE
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND
VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - INVLOED OP DE EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK VOORWAARDE
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN
EEN ADVOCAAT - ANDERE WETTELIJKE WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE, BEKLAAGDE OF
BESCHULDIGDE - DAADWERKELIJK EN PASSENDE REMEDIES VOOR HET GEBREK AAN BIJSTAND GEVOLG
9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ARTIKEL 6.3.C - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT ANDERE WETTELIJKE WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE, BEKLAAGDE OF BESCHULDIGDE DAADWERKELIJK EN PASSENDE REMEDIES VOOR HET GEBREK AAN BIJSTAND - GEVOLG
10º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - POLITIEVERHOOR - GEEN MOGELIJKHEID VAN
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - ANDERE WETTELIJKE WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE,
BEKLAAGDE OF BESCHULDIGDE - DAADWERKELIJK EN PASSENDE REMEDIES VOOR HET GEBREK AAN
BIJSTAND - GEVOLG
11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - MOGELIJKE AANTASTING VERHOOR ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - TAAK VAN DE RECHTER
12º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ARTIKEL 6.3.C - MOGELIJKE AANTASTING - VERHOOR ZONDER BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - TAAK VAN DE RECHTER
13º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR DOOR DE POLITIE OF DE
ONDERZOEKSRECHTER - AFWEZIGHEID VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJK
PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - MOGELIJKE AANTASTING - TAAK VAN DE RECHTER
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1º, 2° en 3° Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 E.V.R.M.,
zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt in dat er
gedurende het volledige vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat, tenzij is
aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende
redenen zijn om dit recht te beperken; zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking,
wat ook de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde
zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 E.V.R.M. beperken1.
4º, 5°, 6° en 7° De omstandigheid dat verklaringen werden afgelegd tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, heeft niet automatisch voor
gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte en vervolgens
beklaagde of beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen; wanneer de rechter de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs gebruikt, er kennelijk geen misbruik of dwang is
gebruikt en de beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek
niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare positie van de beklaagde op
een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van het
proces gevrijwaard2.
8º, 9° en 10° De vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het
verhoor van de beklaagde zijn opgelegd, de korte duur van de grondwettelijke termijn van
de vrijheidsberoving, de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte, op het ogenblik
van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, §7, en 18,
§2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de verdachte onmiddellijk
vrij verkeer te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de
voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te
verschijnen, zoals dat in artikel 21, §3, van die wet is geregeld, alsook de rechten die met
name in de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 en 235bis Wetboek van
Strafvordering zijn bedoeld, de inzage van het dossier en het vrij verkeer van de
beklaagde of de beschuldigde met zijn advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter, kunnen in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn op de
afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor; zij laten de
beklaagde of de beschuldigde immers toe zijn recht van verdediging ten volle uit te
oefenen en waarborgen zijn recht op een eerlijk proces3 4.
11º, 12° en 13° Het staat de rechter aan de hand van de concrete gegevens van de zaak
na te gaan of de afwezigheid van bijstand van een advocaat bij een verhoor door de
politie of de onderzoeksrechter het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging van de verdachte en latere beklaagde of beschuldigde onherstelbaar heeft
aangetast en of de verklaringen die door hem werden afgelegd zonder de bijstand van
een advocaat een zodanige impact hebben gehad op het verloop van het strafproces dat
dit geen eerlijk karakter meer zou vertonen5.
(R. T. S. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1460.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep 2010/67 is gericht tegen het arrest 2010/24 van het hof van
assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 14 mei 2010.
1 Zie: Cass., 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC, 2010, nr. 690 met conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER.
2 Ibid.
3 Zie: Cass., 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC, 2010, nr.690 met conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER.
4 Zie: Cass., 5 mei 2010, AR P.10.0257.F en AR P.10.0744.F, AC, 2010, nr. 314 en nr. 316 beide met
conclusie adv.-gen. VANDERMEERSCH en Cass., 22 juni 2010, AR P.10.0872.N, AC, 2010, nr. 445.
5 Zie: Cass., 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC, 2010, nr.690 met conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER.
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Het cassatieberoep 2010/68 is gericht tegen het arrest 2010/25 van het hof van
assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 20 mei 2010.
Het cassatieberoep 2010/69 is gericht tegen het arrest 2010/26 van het hof van
assisen van de provincie Oost-Vlaanderen van 21 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Achtste middel
26. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.c EVRM: de eiser werd bij
zijn eerste verhoor door de politie niet bijgestaan door een advocaat en tijdens de
regeling van de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling
verklaarde eisers advocaat zich zonder instructie; hierdoor is eisers recht van
verdediging onherroepelijk geschaad; dit verweer wijst het bestreden arrest van
14 mei 2010 ten onrechte af.
27. In zoverre het middel opkomt tegen de procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling, is het niet gericht tegen het arrest en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.
28. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 EVRM,
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, houdt in dat
er gedurende het volledige vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat,
tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak
dwingende redenen zijn om dit recht te beperken. Zelfs in dat geval mag een
dergelijke beperking, wat ook de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de
rechten van de beklaagde zoals beschermd bij artikel 6.1. en 6.3 EVRM
beperken.
29. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel
geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens een politieverhoor
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat.
30. Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg dat het
definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte en vervolgens beklaagde
of beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen. Wanneer de verklaringen niet
als doorslaggevend bewijs door de rechter gebruikt worden, er kennelijk geen
misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde zich op het ogenblik van het
verhoor en tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de
kwetsbare positie van de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is
geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard.
31. Het feit dat de Belgische wetgeving niet voorziet in de bijstand van een
advocaat tijdens het verhoor door de politiediensten, dient te worden beoordeeld
in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die diezelfde wetgeving de
beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring van zijn recht van verdediging
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en van zijn recht op een eerlijk proces.
32. De vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor
het verhoor van de verdachte zijn opgelegd, de korte duur van de grondwettelijke
termijn van de vrijheidsberoving, de onmiddellijke overhandiging aan de
verdachte, op het ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhouding, van
alle in de artikelen 16, §7, en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken,
het recht van de verdachte om daarop onmiddellijk vrij verkeer te hebben met
zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de voormelde wet, de
inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen, zoals
dat in artikel 21, §3, is geregeld, alsook de rechten die met name in de artikelen
61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld, de inzage van het dossier en het vrij verkeer van de beklaagde
of de beschuldigde met zijn advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter,
kunnen in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn op de afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. Zij laten de
beklaagde of de beschuldigde immers toe zijn recht van verdediging over het
hele verloop van het strafproces ten volle uit te oefenen en waarborgen zijn recht
op een eerlijk proces.
33. In zoverre het middel ervan uitgaat dat het gebrek aan bijstand van een
advocaat tijdens een politieverhoor het recht van verdediging en recht op een
eerlijk proces steeds onherstelbaar aantast, faalt het naar recht.
34. Verder staat het de rechter aan de hand van de concrete gegevens van de
zaak na te gaan of de afwezigheid van bijstand van advocaat bij een verhoor door
de politie of de onderzoeksrechter het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging van de verdachte en latere beklaagde of beschuldigde onherstelbaar
heeft aangetast.
35. Het arrest van 14 mei 2010 overweegt:
- een "opzettelijk onrechtmatig handelen" vanwege de verbalisanten gelet op
de actuele stand van de wetgeving, is uitgesloten;
- bij het verhoor door de onderzoeksrechter alle waarborgen werden ingebouwd opdat de eiser al zijn middelen en bezwaren en vraag tot uitvoering van
eventueel bijkomende onderzoeksmaatregelen zou kunnen kenbaar maken; de
afgelegde verklaringen kunnen eventueel ook als bewijs à décharge in aanmerking worden genomen;
- de eiser na zijn aanhouding ruimschoots de gelegenheid gehad heeft om met
zijn raadsman te overleggen, wat hij ook effectief heeft gedaan;
- de eiser heeft tijdens zijn verhoren herhaalde malen te kennen gegeven van
zijn zwijgrecht gebruik te maken of nog eerst zijn raadsman te willen raadplegen
vooraleer te beslissen al dan niet een verklaring af te leggen; hij heeft aldus
tijdens het vooronderzoek alle kansen gekregen om zijn verweer en zijn rechtsen procespositie met zijn raadsman te bespreken;
- de eiser in het debat ten gronde alle bezwaren en opmerkingen zal kunnen
formuleren met betrekking tot de bewijsvoering;
- de procedure voor het hof van assisen gekenmerkt is door haar mondelinge
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karakter; de beschuldigde kan steeds verduidelijkingen, verbeteringen of toevoegingen aanbrengen in zijn verklaringen en zijn uiteindelijk standpunt vóór de
sluiting van het debat en met bijstand van zijn raadsman mededelen en bepalen;
hij kan ook getuigen ondervragen en hun meningen en opvattingen weerleggen
en bestrijden;
- de beschuldigde steeds de gelegenheid heeft om in het debat ten gronde zijn
motieven over de verklaringen die hij heeft afgelegd, te verklaren of te verduidelijken.
36. Op grond van die redenen is de beslissing van het arrest van 14 mei 2010
dat eisers recht van verdediging en recht op een eerlijk proces niet zijn miskend,
naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
37. Ten slotte dient ook te worden nagegaan of de verklaringen die de eiser
heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat op het verloop van het proces
een zodanige impact hebben gehad dat dit geen eerlijk karakter meer zou
vertonen.
Uit de hierboven aangehaalde redenen vermeld in het arrest van 14 mei 2010
en uit het arrest van schuldigverklaring van 20 mei 2010, blijkt dat geen enkel
gegeven waarop het hof van assisen de veroordeling van de eiser laat steunen,
aan de tegenspraak van de partijen werd onttrokken. Aldus heeft de eiser tijdens
het proces voor het hof van assisen ook de door hem zonder de bijstand van zijn
advocaat afgelegde verklaringen kunnen uitleggen, preciseren en verbeteren en
op daadwerkelijke wijze zijn recht van verdediging ten volle kunnen uitoefenen.
Aldus schenden de bestreden arresten artikel 6 EVRM geenszins.
In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
38. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. N. Aernoudts, Gent en C. Verschuere, Gent.
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1º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ZWARE SCHENDINGEN - WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 - RECHTSGEDING WAARVOOR EEN
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- HANDHAVING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE
- VOORWAARDEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT
RECHTSCOLLEGES

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ZWARE SCHENDINGEN - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 RECHTSGEDING WAARVOOR EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT - HANDHAVING VAN DE
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTSCOLLEGES - VOORWAARDEN
3º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ZWARE SCHENDINGEN - RECHTSGEDING WAARVOOR EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT
- WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 - OVERGANGSBEPALING - GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING DOOR
HET GRONDWETTELIJK HOF - HERSTELWET - UITWERKING
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ZWARE SCHENDINGEN - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - RECHTSGEDING WAARVOOR EEN
GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT - WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 - OVERGANGSBEPALING GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - HERSTELWET UITWERKING
5º GRONDWETTELIJK HOF - ARREST VAN NIETIGVERKLARING - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ZWARE SCHENDINGEN - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - RECHTSGEDING
WAARVOOR EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT - WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 OVERGANGSBEPALING - GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING - HERSTELWET - UITWERKING
6º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ZWARE SCHENDINGEN - WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 - RECHTSGEDING WAARVOOR EEN
GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT - HANDHAVING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE
RECHTSCOLLEGES - VOORWAARDEN
7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ZWARE SCHENDINGEN - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK LOOPT - HANDHAVING VAN
DE BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTSCOLLEGES - VOORWAARDEN
1º en 2° Artikel 29, §3, vijfde lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige
schendingen van het internationaal humanitair recht, bepaalt dat de Belgische rechtscolleges alleen bevoegd blijven ten aanzien van de zaken die, aangezien zij betrekking
hebben op feiten zoals omschreven in boek II, titel Ibis, van het Strafwetboek, en waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt vóór de inwerkingtreding van de wet, ontsnappen
aan de procedure tot onttrekking in zoverre daarin een onderzoeksdaad is gesteld op de
datum van de inwerkingtreding van de wet en zij daarnaast voldoen aan één van de in
artikel 29, §3, tweede lid, vermelde actieve of passieve personaliteitsvoorwaarden1.
3º, 4° en 5° De gedeeltelijke nietigverklaring van de wet van 5 augustus 2003 door het
arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2006, brengt de toepassing van de door
haar ingevoerde overgangsregeling niet in het gedrang, aangezien de redenen en het
dictum van de nietigverklaring geen betrekking hebben op de herstelwet van 22 mei
20062.
1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr.715.
2 Ibid.
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6º en 7° Het feit dat er tenminste één Belgische klager was op het ogenblik van het
instellen van de strafvordering, is geen voldoende reden om in een zaak waarin op de
datum van inwerkingtreding van die wet geen enkele onderzoeksdaad was gesteld, niet
de bij de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht geregelde onttrekking uit te spreken.
(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0890.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 april 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die
op de griffie is ontvangen op 26 november 2010.
Op de rechtszitting van 8 december 2010 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean
de Codt verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
A. Cassatieberoep van J. A.-A. A.-S.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser op 15 januari 2006 is
overleden.
Het cassatieberoep dat de advocaat op de griffie van het hof van beroep heeft
ingesteld op 17 mei 2010, is niet ontvankelijk, omdat zij namens een overledene
is afgelegd.
B. De cassatieberoepen van M. S. S. A.-S. en S. A.-A. A.-S.
Het arrest beslist dat de strafvordering, wegens de in artikel 1bis Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering vastgelegde immuniteit, niet tegen de elfde en
vierenzeventigste eiser kon worden ingesteld, aangezien die respectievelijk
minister van Buitenlandse Zaken en regeringsleider van een andere Staat zijn.
Aangezien dergelijke beslissing de eisers geen nadeel berokkent, zijn de cassatieberoepen niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
C. De overige cassatieberoepen
Het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep van de burgerlijke partijen
tegen een beschikking van de raadkamer waarbij de strafvordering niet-ontvankelijk was verklaard, vermeldt dat de Belgische rechtscolleges bevoegd zijn en
geeft opdracht aan de onderzoeksmagistraat om het gerechtelijk onderzoek
verder te zetten.
Het arrest is met toepassing van artikel 135 Wetboek van Strafvordering
gewezen en is dus, overeenkomstig artikel 416, tweede lid, van dat wetboek,
vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
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De afstand die op de bewering van het tegendeel berust, is door dwaling
aangetast en bijgevolg mag er geen akte van worden verleend.
Om dezelfde reden kan het middel van niet-ontvankelijkheid dat de verweerders tegen het cassatieberoep opwerpen, niet worden aangenomen.
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 29, §3, vijfde lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige
schendingen van het internationaal humanitair recht, bepaalt dat de Belgische
rechtscolleges slechts bevoegd blijven ten aanzien van de zaken die, aangezien
zij betrekking hebben op feiten zoals omschreven in boek II, titel Ibis, Strafwetboek en waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt vóór de inwerkingtreding
van de voormelde wet, ontsnappen aan de procedure tot onttrekking in zoverre
zij aan de in artikel 29, §3, tweede lid, opgesomde criteria beantwoorden.
De Belgische rechtscolleges blijven dus voor de in die overgangsbepaling
bedoelde zaken slechts bevoegd in zoverre daarin een onderzoeksdaad is gesteld
op de datum van de inwerkingtreding van de wet en zij daarnaast voldoen aan
één van de in het voormelde tweede lid vermelde actieve of passieve personaliteitsvoorwaarden.
De wet van 5 augustus 2003 is in werking getreden de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op 7 augustus 2003. De gedeeltelijke nietigverklaring van die wet door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni
2006 brengt de toepassing van de door haar ingevoerde overgangsregeling niet in
het gedrang, aangezien de redenen en het dictum van de nietigverklaring geen
betrekking hebben op de herstelwet van 22 mei 2006.
Het arrest stelt vast (p. 4 en 5) dat geen enkele onderzoeksdaad werd gesteld
vóór de daartoe op 19 oktober 2006 door het openbaar ministerie genomen
vorderingen.
Het feit dat er ten minste één Belgische klager was op het ogenblik van het
instellen van de strafvordering, is geen voldoende reden om in een zaak waarin
op de datum van inwerkingtreding van die wet geen enkele onderzoeksdaad was
gesteld, niet de bij de wet van 5 augustus 2003 geregelde onttrekking uit te
spreken.
Aangezien de wet bepaalt dat de Belgische rechtscolleges alleen bevoegd
blijven voor de zaken die niet voor onttrekking vatbaar zijn, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het overige gedeelte van de memorie,
aangezien het niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de Belgische rechtscolleges bevoegd zijn voor de tegen de eisers sub 2 tot 10 en 12 tot 73 ingestelde
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strafvordering.
Verwerpt de cassatieberoepen van de drie overige eisers.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eerste, elfde en vierenzeventigste eiser in de kosten van hun
cassatieberoep.
Laat de kosten van de overige cassatieberoepen ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
8 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Baets en Verbist.
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2° KAMER - 8 december 2010

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - AARD
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BRUSSELS GEWEST GEMACHTIGD AMBTENAAR - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - EISER TOT HERSTEL VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP - WETTIGHEID
3º TUSSENKOMST - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING BRUSSELS GEWEST - GEMACHTIGD AMBTENAAR - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EISER TOT HERSTEL - TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP - WETTIGHEID
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - BRUSSELS GEWEST - GEMACHTIGD AMBTENAAR - COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - EISER TOT HERSTEL - TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP WETTIGHEID
5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - BRUSSELS GEWEST - GEMACHTIGD AMBTENAAR - COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN - MAATREGEL DIE DE UITVOERING VAN AANPASSINGSWERKEN BEVEELT VOORWAARDE
1º De vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat heeft weliswaar een burgerlijk
karakter maar behoort toch tot de strafvordering, aangezien de wetgever de bescherming
beoogt van het algemeen belang, met name een goede ruimtelijke ordening1.
2º, 3° en 4° De gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen,
1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr. 716.
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waaraan artikel 307 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening de exclusieve
bevoegdheid toekent om het passende herstel te bepalen in geval van een overtreding
waardoor die goede ruimtelijke ordening in gevaar wordt gebracht, zijn gemachtigd om
aan de zijde van het openbaar ministerie tussen te komen in elke fase van de rechtspleging, om de herstelvordering te ondersteunen waartoe de uitvoering van werken
zonder vergunning aanleiding geeft en die ten gepaste tijde werd ingesteld 2. (Art. 307,
BWRO)
5º De beslissing van de rechter die de in artikel 307, 2°, van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening bedoelde maatregel beveelt, die betrekking heeft op de uitvoering
van bouwwerken of aanpassingswerken, en die niet vaststelt dat hij in gezamenlijke
overeenkomst tussen de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en
schepenen werd gevorderd, is onwettig. (Art. 307, BWRO)
(COLLEGE VAN BURGEMEESTER en SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE OUDERGEM T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0910.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 21 april 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die
op de griffie is ontvangen op 2 december 2010.
Op de rechtszitting van 8 december 2010 heeft raadsheer Alain Simon verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest verklaart de vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat niet ontvankelijk op grond dat het hier een vrijwillige tussenkomst in
hoger beroep betreft van de eiser, wat het beginsel van de rechtspraak in twee
instanties miskent, dat van openbare orde is, en wat in strijd is met het verbod dat
in artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is bepaald.
Het middel voert aan dat die beslissing het grondwettelijk beginsel van de
scheiding der machten miskent en artikel 307 Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening schendt.
De vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat is weliswaar burgerlijk
van aard maar behoort toch tot de strafvordering, aangezien de wetgever de
bescherming beoogt van het algemeen belang, met name een goede ruimtelijke
ordening.
De gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen,
waaraan het voormelde artikel 307 de exclusieve bevoegdheid toekent om het
passende herstel te bepalen in geval van een overtreding waardoor die goede
ruimtelijke ordening in gevaar wordt gebracht, zijn gemachtigd om in elke fase
2 Ibid.
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van de rechtspleging tussen te komen, ter ondersteuning aan de zijde van het
openbaar ministerie van de herstelvordering waartoe de uitvoering van werken
zonder vergunning aanleiding geeft en die ten gepaste tijde werd ingesteld.
Noch artikel 307 noch enige andere wetsbepaling leggen bijzondere voorwaarden op aan de wijze waarop de voormelde vordering wordt ingesteld.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Nadat het arrest de tussenkomst van de eiser heeft afgewezen, beveelt het de
verweerder om het aantal door hem, op onrechtmatige wijze in de eengezinswoning ingerichte verblijven, terug te brengen tot vier.
De bevolen maatregel is dus niet de in artikel 307, 1°, Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening bedoelde maatregel, die in het herstel voorziet van de
plaats in de vorige staat, maar de maatregel die in artikel 307, 2°, wordt bedoeld
en die betrekking heeft op de uitvoering van bouwwerken of aanpassingswerken.
Opdat de rechtbank de laatstgenoemde maatregel zou kunnen bevelen, vereist
de voormelde wetsbepaling dat zij wordt gevorderd met het gezamenlijk akkoord
van de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen.
Doordat het arrest de tussenkomst van de eiser afwijst, stelt het niet vast dat de
eiser dat akkoord heeft gegeven.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tussenkomst van de eiser en over de vordering tot herstel van de plaats in de vorige
staat.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
8 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-P. Lagasse, Brussel.
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2° KAMER - 8 december 2010

1º HERSTEL IN EER EN RECHTEN - VOORWAARDEN - EERST HEBBEN VOLDAAN AAN DE
VERPLICHTING TOT TERUGGAVE EN SCHADEVERGOEDING - BEGRIP
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2º HERSTEL IN EER EN RECHTEN - VOORWAARDEN - EERST HEBBEN VOLDAAN AAN DE
VERPLICHTING TOT TERUGGAVE EN SCHADEVERGOEDING - UITDOVENDE VERJARING VAN DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLG
1º De voorwaarde om eerst te hebben voldaan aan de verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten, houdt in dat de schade wordt vergoed, wat kan
voortvloeien uit een daadwerkelijke betaling, een kwijtschelding van schuld of een dading
waarmee de benadeelde partij instemt1. (Art. 623, Wetboek van Strafvordering)
2º De uitdovende verjaring van de burgerlijke rechtsvordering ontheft de veroordeelde niet
van de verplichtingen tot uitvoering van de uitspraak, waarvan de wet de toekenning van
het herstel in eer en rechten doet afhangen2. (Art. 623, Wetboek van Strafvordering)
(O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1067.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 10 november 2010 een
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 8 december 2010 heeft raadsheer Alain Simon verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Het middel voert schending aan van artikel 623 Wetboek van Strafvordering.
De eiser voert aan dat het arrest dat overweegt dat de veroordeelde verplicht is
de burgerlijke partij daadwerkelijk te vergoeden ofschoon haar rechtsvordering
verjaard is, die wetsbepaling schendt.
De voorwaarde om eerst te hebben voldaan aan de verplichting tot teruggave,
schadevergoeding en betaling van kosten, houdt het herstel van het geleden
nadeel in, wat kan voortvloeien uit een daadwerkelijke betaling, een kwijtschelding van schuld of een dading waarmee de benadeelde partij instemt.
In strijd met wat de eiser aanvoert, ontheft de uitdovende verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering, de veroordeelde niet van de verplichtingen tot
uitvoering van de uitspraak, waarvan de wet de toekenning van het herstel in eer
en rechten doet afhangen.
Het middel faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr. 717.
2 Ibid.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ph. Lardinois, Brussel.
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2° KAMER - 8 december 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG RECHTSCOLLEGE ONTWERP VAN UITSPRAAK VÓÓR DE RECHTSZITTING - ONTWERP STEEKT TUSSEN DE STUKKEN VAN
DE RECHTSPLEGING - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONTWERP VAN UITSPRAAK
VÓÓR DE RECHTSZITTING - ONTWERP STEEKT TUSSEN DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING GEVOLG
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONTWERP VAN
UITSPRAAK VÓÓR DE RECHTSZITTING - ONTWERP STEEKT TUSSEN DE STUKKEN VAN DE
RECHTSPLEGING - GEVOLG - ONPARTIJDIG RECHTSCOLLEGE
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT OP UITSPRAAK - ONTWERP VAN UITSPRAAK VÓÓR DE RECHTSZITTING - DRAAGWIJDTE GEEN TEGENSPREKELIJK DEBAT OVER VOORGELEGD STUK - GEVOLG
5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONTWERP VAN
UITSPRAAK VÓÓR DE RECHTSZITTING - DRAAGWIJDTE
1º, 2° en 3° Ongeacht of het rechtscollege opnieuw werd samengesteld dan wel op
dezelfde wijze was samengesteld, zijn het feit dat een ontwerp van beslissing werd opgemaakt en dat dit stuk, weliswaar ongepast, deel uitmaakt van de stukken van de rechtspleging, geen toereikende gronden om redelijke twijfel te doen rijzen omtrent de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de magistraten die uitspraak hebben gedaan of om
te stellen dat hun beslissing het vermoeden van onschuld heeft miskend1.
4º en 5° Een ontwerp van beslissing is niet bindend voor de leden van het rechtscollege die
over de zaak moeten beraadslagen en dient niet aan een tegensprekelijk debat te
worden onderworpen, aangezien het geen stuk is dat door een partij wordt voorgelegd en
dat tegen de tegenpartij is gericht, maar een werkdocument van het rechtscollege dat
van het geschil kennisneemt 2.
(W. T. S.)

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr.718.
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.1170.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 3 juni 2010, op verwijzing gewezen ingevolge het
arrest van het Hof van 28 oktober 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 10 november 2010 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 8 december 2010 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Feiten
Op de rechtszitting van 6 februari 2010 heeft het hof van beroep de zaak in
beraad genomen en de zaak voor uitspraak vastgesteld op 10 maart 2010.
Op 10 maart 2010 heeft het hof van beroep gezegd dat de behandeling van de
zaak ab initio diende te worden hervat en heeft het de zaak verdaagd naar 6 mei
2010.
Op de rechtszitting van 6 mei 2010 werd de behandeling van de zaak ab initio
hervat door het rechtscollege, samengesteld uit de twee raadsheren die op 6
februari 2010 zitting hebben gehouden samen met een andere raadsheer.
De zaak werd door het aldus opnieuw samengestelde rechtscollege berecht.
Het dossier van de rechtspleging bevat een stuk dat niet op de inventaris voorkomt en geen dagtekening of handtekening draagt. Dat stuk vermeldt bovenaan
de naam van de eiseres, de naam van de drie raadsheren die op 6 februari 2010
zitting hebben gehouden en de vermelding "arrest voorzien op 10 maart 2010".
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.2 EVRM. De eiseres voert
aan dat de aanwezigheid in het dossier van de rechtspleging van een stuk met de
vermelding "arrest voorzien op 10 maart 2010" en dat eigenlijk het bestreden
arrest aankondigt, bevestigt dat de zaak in werkelijkheid vóór de rechtszitting
van 6 mei werd berecht, ook al had de derde magistraat er nog geen kennis van
genomen.
Een ontwerp van beslissing is niet bindend voor de leden van het rechtscollege
die over de zaak moeten beraadslagen en dient niet aan een tegensprekelijk debat
te worden onderworpen, aangezien het geen stuk is dat door een partij wordt
voorgelegd en dat tegen de tegenpartij is gericht, maar een werkdocument van
het rechtscollege dat van het geschil kennisneemt.
Ongeacht of het rechtscollege opnieuw werd samengesteld dan wel op
dezelfde wijze was samengesteld, zijn het feit dat een ontwerp van beslissing
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werd opgemaakt en dat dit stuk, weliswaar ongepast, deel uitmaakt van de
stukken van de rechtspleging, geen toereikende gronden om redelijke twijfel te
doen rijzen omtrent de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de magistraten die uitspraak hebben gedaan, of om te stellen dat hun beslissing het
vermoeden van onschuld heeft miskend.
Het middel faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering
De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Vossen, Brussel en E. Piret, Brussel.

Nr. 719
2° KAMER - 8 december 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - RECHTSMIDDEL - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HANDHAVING
VAN DE HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - RECHTSMIDDEL CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
- RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - GEEN CASSATIEBEROEP - GEVOLG
5º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
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RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - GEEN CASSATIEBEROEP - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M. SCHENDING
6º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HANDHAVING
VAN DE HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - GEEN CASSATIEBEROEP - ARTIKEL 5.4
E.V.R.M. - SCHENDING
7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - GEEN
CASSATIEBEROEP - ARTIKEL 5.4 E.V.R.M. - SCHENDING
1º, 2° en 3° De inverdenkinggestelde kan geen cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die met toepassing van artikel 26, §3, van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, beslist dat hij aangehouden blijft1. (Art.
31, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet)
4º, 5°, 6° en 7° De ontstentenis van cassatieberoep tegen de afzonderlijke beschikking van
de raadkamer die, met toepassing van artikel 26, §3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft,
schendt artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden niet, aangezien de inverdenkinggestelde die naar het vonnisgerecht wordt verwezen het recht behoudt om, overeenkomstig artikel 27, §1, van de wet
van 20 juli 1990, bij dat gerecht een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen. (Art. 31,
eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet).
(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1892.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen twee beschikkingen van de raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 26 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
A. Het cassatieberoep tegen de beschikking tot verwijzing
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. Het cassatieberoep tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis
Inzake voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep niet geregeld door de
1 Cass., 22 feb. 2006, AR P.06.0270.F, AC, 2006, nr. 105; Nullum Crimen, 2007, 138 en de noot.
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artikelen 407 en 416 Wetboek van Strafvordering maar door artikel 31 Voorlopige Hechteniswet. Uit paragrafen 1 en 2 van dat artikel blijkt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die, met toepassing van artikel 26, §3, van de voormelde
wet, beslist dat hij aangehouden blijft.
In strijd met wat de eiser aanvoert, schendt de ontstentenis van cassatieberoep
tegen een dergelijke beschikking artikel 5.4 EVRM niet, aangezien de inverdenkinggestelde die naar het vonnisgerecht wordt verwezen het recht behoudt om,
overeenkomstig artikel 27, §1, Voorlopige Hechteniswet, bij dat vonnisgerecht
een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen.
Artikel 31 van de wet schendt evenmin artikel 6.1 EVRM, dat niet bedoeld is
om in het interne recht de rechtsmiddelen te regelen die de inverdenkinggestelde
inzake vrijheidsberoving vóór berechting worden geboden.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om de middelen van de eiser te onderzoeken, aangezien zij
geen verband houden met de ontvankelijkheid van zijn cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de
beschikking van 26 november 2010 van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Luik waarbij de eiser naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen.
Verwerpt het cassatieberoep tegen de op diezelfde dag gewezen beschikking
van de voormelde raadkamer waarbij beslist wordt dat de eiser aangehouden
blijft.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. A. Amici, Brussel.

Nr. 720
2° KAMER - 8 december 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT MISKENNING - BEGRIP
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEGRIP
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - OVERWEGING - GEEN JURIDISCHE GEVOLGTREKKING
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP
1º De grief die de bestreden beslissing niet verwijt dat ze beslist dat het stuk waarnaar
verwezen wordt een vermelding bevat die niet erin voorkomt of geen vermelding bevat
die wel erin voorkomt, houdt geen miskenning van de bewijskracht van de akten in 1. (Artt.
1319, 1320 en 1322, BW)
2º en 3° De rechter die zich beperkt tot de opsomming van een bundel van vermoedens
waarover de partijen regelmatig tegenspraak kunnen voeren en die volgens hem alle
redelijke twijfel uitsluiten, ondanks het feit dat er in de zaak gegevens zijn in
tegengestelde zin, miskent niet het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, op
een onpartijdige rechtbank en op de eerbiediging van het vermoeden van onschuld2.
(Artt. 6.1 en 6.2, EVRM)
4º De rechter hoeft niet te antwoorden op een overweging waaruit de conclusienemer geen
juridische gevolgtrekkingen maakt3. (Art. 149, Grondwet)
5º De beslissing die verklaart dat de werkzaamheden van de gerechtelijke deskundigen
betrouwbaar zijn en tegelijkertijd afwijkt van een besluit van één van hen, is niet tegenstrijdig4. (Art. 149, Grondwet)
(H. T. K. e.a.; H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1046.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 14 januari 2008 en 11 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft een conclusie neergelegd die
op de griffie is ontvangen op 27 oktober 2010.
Op de rechtszitting van 1 december 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean ridder
de Codt verslag uitgebracht en heeft de procureur-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het arrest alvorens recht te doen van 14 januari 2008
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep tegen het veroordelend arrest van 11 mei 2010
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de eiser is ingesteld
1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr.720.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Middel
Eerste onderdeel
Het middel verwijt het hof van beroep dat het geen gewag maakt van de
vermeldingen in het gerechtelijk deskundigenverslag die de uitleg van de eiser
bevestigen omtrent de handelingen die hem ten laste zijn gelegd.
Aangezien die grief het arrest niet verwijt dat het beslist dat het stuk waarnaar
verwezen wordt een vermelding bevat die er niet in voorkomt of geen vermelding bevat die er wel in voorkomt, miskent zij de bewijskracht van akten niet.
Het deskundigenverslag vermeldt dat de eiser dwangmatig, passief en onvolwassen is, dat die kenmerken sterker aanwezig waren in 2001 en momenteel nog
steeds aanwezig zijn maar dat de betrokkene volwassener en minder passief is,
dat hij geen tekenen van seksuele perversie of agressiviteit vertoont, dat hij de
klaagsters respecteert, dat zijn verklaringen geloofwaardig overkomen en dat er
geen reden is om te geloven dat hij misplaatste handelingen heeft proberen te
stellen.
Op pagina 14 wijst het arrest erop dat, ofschoon het college van deskundigen
geen tekenen van perversie of agressiviteit bij de beklaagde aantreft, het hem
niettemin stigmatiseert als een obsessieve, passieve en onvolwassen persoonlijkheid. Het arrest voegt daaraan toe dat die kenmerken volgens het college sterker
aanwezig waren in 2001, met andere woorden op het ogenblik van de feiten.
De appelrechters geven aldus aan het verslag waarnaar het arrest verwijst, een
uitleg die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Het arrest vermeldt dat de feiten die de eiser ten laste worden gelegd, niet het
gevolg zijn van gewone onhandigheid bij het stellen van een medische handeling, maar daden zijn van opzettelijke seksuele penetratie die een aanranding
uitmaken van de eerbaarheid van zijn patiënten, en die gepleegd zijn met
misbruik van zijn gezag als behandelende geneesheer of van de gelegenheden
hem geboden door zijn beroep.
De overtuiging van de appelrechters berust volgens hun beslissing op de
volgende punten :
- de slachtoffers hebben onmiddellijk na het medisch onderzoek gereageerd en
hebben op gedetailleerde en nauwkeurige wijze de misplaatste handelingen van
de eiser beschreven als zijnde de handelingen van een minnaar;
- de klachten worden zonder overdrijving geformuleerd en maken een duidelijk onderscheid tussen correcte en niet-correcte manipulaties.
- het feit dat de twee jonge vrouwen, die elkaar vóór de feiten niet kenden,
apart zijn verhoord, sluit volledig uit dat het relaas van de eerste het relaas van
de tweede heeft beïnvloed;
- de context waarin de feiten zijn onthuld maakt het bestaan van mogelijks
kwaadwillige bedoelingen van de klachten niet geloofwaardig;
- de beschuldigingen worden met volharding geuit en tijdens de confrontatie
staande gehouden;
- de verklaringen van de eiser verlenen geloofwaardigheid aan sommige door
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zijn patiënten onthulde omstandigheden;
- één deskundige besluit dat de klachten authentiek en geloofwaardig zijn en
een tweede wijst erop dat het feit dat hij als behandelende geneesheer geen
aantekeningen heeft gemaakt over een door hem verricht onderzoek, erop kan
wijzen dat het onderzoek niet aan een duidelijk medisch doel beantwoordt;
- getuigen die de slachtoffers kort na de feiten hebben ontmoet, hebben vastgesteld dat zij geschokt, in tranen of vol walging waren;
- een aantal voorwaarden van de consultatie lijken verdacht, met name het feit
dat het onderzoek in het halfdonker plaatsvindt, zonder passende uitrusting en
dat de deur van het medische sas in de loop van het onderzoek gesloten wordt;
- de persoonlijkheid van de eiser vertoont verontrustende kenmerken.
De appelrechters die hun overtuiging op alle voormelde gegevens baseren,
miskennen niet het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, op een onpartijdige rechtbank en op de eerbiediging van het vermoeden van onschuld. Zij
beperken zich tot de opsomming van een geheel van vermoedens die regelmatig
aan de tegenspraak van de partijen worden onderworpen en die volgens hen alle
redelijke twijfel uitsluiten, ondanks het feit dat er in de zaak gegevens zijn die
het tegenovergestelde doen vermoeden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het een punt uit zijn conclusie niet beantwoordt.
De bodemrechters moeten niet alle argumenten van de partijen volgen.
In de pleitnota die geldt als conclusie en die voor hem is neergelegd op de
rechtszitting van 22 februari 2010, heeft de eiser erop gewezen dat zijn huwelijksproblemen eerst in oktober 2002 een aanvang namen terwijl het college van
deskundigen ze in verband heeft gebracht met het feit dat karaktertrekken die zij
in 2008 en 2009 hebben waargenomen, prominenter aanwezig waren.
De appelrechters dienden niet te antwoorden op die opmerking, daar de eiser
hieruit geen enkele juridische gevolgtrekking heeft gemaakt betreffende de
bewijswaarde of de bewijskracht van het deskundigenonderzoek en die bijgevolg
geen afzonderlijk middel vormt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het arrest beschouwt het verslag van de technisch adviseur van de eiser niet
als een bevestiging van het feit dat de kenmerken van zijn persoonlijkheid criminogeen zouden zijn of de toeschouwer konden opvallen. Het miskent bijgevolg
de bewijskracht van die akte niet en evenmin het vermoeden van onschuld
waarvan de miskenning alleen uit de aangevoerde schending is afgeleid.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
Het vertrouwen dat de rechter beweert te hebben in een deskundige, verplicht
hem niet het deskundigenverslag in zijn geheel te aanvaarden.
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Het is niet tegenstrijdig de werkzaamheden van de gerechtelijke deskundigen
als betrouwbaar te beschouwen en tegelijkertijd af te wijken van een besluit van
één van hen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de
burgerlijke rechtsvordering van de eerste verweerster, uitspraak doen over
a. Het beginsel van de aansprakelijkheid.
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
b. de omvang van de schade
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de tweede verweerster
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep tegen het arrest van 11 mei
2010 in zoverre het gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van F. K., uitspraak doet over de omvang van de schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureurgeneraal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 721
1° KAMER - 9 december 2010

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN
OVERDRACHT VAN HUUR - GEEN VOORAFGAANDE EN GESCHREVEN TOESTEMMING VAN
DE VERPACHTER - UITWERKING
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN ONTBINDING - VOORWAARDEN
1º De pachter die met schending van artikel 30 van de Pachtwet van 4 november 1969 het
gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht geeft of zijn pacht geheel of ten dele
overdraagt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verpachter, in
plaats van het aan laatstgenoemde terug te geven wanneer hij het niet langer zelf wil
exploiteren, voert een van de bedingen van de pachtovereenkomst niet uit en valt
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bijgevolg onder de toepassing van artikel 29 van die wet1. (Artt. 29 en 30, Pachtwet)
2º Uit artikel 29 van de Pachtwet blijkt dat, enerzijds, de wetgever gewild heeft dat de feitenrechter beoordeelt of de wanuitvoering van de overeenkomst ernstig genoeg is om de
ontbinding uit te spreken en dat, anderzijds, de ernst van de wanuitvoering van de
overeenkomst beoordeeld moet worden in het licht van het bestaan, voor de verpachter,
van een schade ten gevolge van die wanuitvoering2. (Art. 29, Pachtwet)
(L. T. OCMW VAN NIJVEL)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0113.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 november 2006 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 29 en 30 van de wet van 4 november 1969, zijnde afdeling 3, van boek
III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, m.b.t. regels betreffende de pacht
in het bijzonder.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de verweerder schade heeft geleden en raamt die op
tweeduizend euro.
Het verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hier integraal te
zijn weergegeven, inzonderheid om de onderstaande redenen:
"De omstandigheid dat (de eiseres) de persoonlijke exploitatie van de gepachte grond
heeft stopgezet, hoewel zij hiertoe verplicht was wegens het intuitu personae-karakter van
de pacht die haar vader haar, met instemming van de (verweerder) had overgedragen,
dwong haar die grond opnieuw ter beschikking van haar verpachter te stellen, die, aangezien zij dat niet heeft gedaan, die grond niet gekregen heeft;
Aldus heeft hij de plannen - waarvan gewag wordt gemaakt in zijn beslissing van 17
februari 2003 - niet kunnen uitvoeren. Die plannen bestonden in de ruil van die grond met
andere van zijn eigendommen die eveneens verpacht werden maar die eigenlijk bouwgrond of woon- dienstuitbreidingsgebieden zijn waarvan de overname de verweerder
voordeel zou opleveren of in de verkoop van die grond voor de financiering van de bouw
van zijn nieuwe rust- en verzorgingstehuis of in andere bestaande of toekomstige plannen;
De houding van (de eiseres) heeft het voor de verweerder eveneens onmogelijk
gemaakt om een langetermijnpacht te sluiten waardoor het een hoger pachtgeld zou
ontvangen hebben;
1 Cass., 15 april 1993, AR 9542, AC, 1993, nr. 180; Cass., 27 maart 1998, AR C.97.0124.F, AC,
1998, nr. 175.
2 Cass., 23 juni 2005, AR C.03.0450.F, AC, 2005, nr. 367.
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Het hoofdberoep van (de eiseres) is dus niet-gegrond;
Voor het overige wijst de (verweerder) er terecht op dat hij nog meer schade heeft
opgelopen doordat (de eiseres) nog lang op de gepachte grond is gebleven;
Zijn incidenteel hoger beroep moet dus worden ingewilligd".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 29 van de wet van 4 november 1969, zijnde afdeling 3, van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, m.b.t. regels betreffende de pacht in het
bijzonder, luidt als volgt:
"Indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de
bebouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij het gepachte voor een ander
doel aanwendt dan waartoe het bestemd was, of, in het algemeen, indien hij de bepalingen
van de pachtovereenkomst niet nakomt, en daardoor schade ontstaat voor de verpachter,
kan deze, naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst doen ontbinden. In
geval van ontbinding door de schuld van de pachter, is deze gehouden tot schadevergoeding.
Het strafbeding en de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde zijn zonder waarde".
Artikel 30 van die wet luidt als volgt:
"In afwijking van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van
het hierna bepaalde mag de pachter van landeigendommen noch het gepachte goed geheel
of ten dele in onderpacht geven, noch zijn pacht geheel of ten dele aan anderen overdragen zonder toestemming van de verpachter. Deze toestemming moet, op straffe van
nietigheid en voorafgaand aan de onderpacht of aan de overdracht, schriftelijk worden
gegeven.
De toestemming tot overdracht van pacht kan niet gelden als toestemming tot onderpacht.
Ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen wordt niet als onderpacht
beschouwd. Een dergelijke ruil heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen noch
van de pachters noch van de verpachters. Zulks geldt ook voor de gemeenschappelijke
exploitatie van een landeigendom die in pacht gegeven wordt aan een van de medeexploitanten, op voorwaarde dat deze laatste alleen houder van de pacht blijft en hij als
hoofdbedrijf actief aan de exploitatie deelneemt".
Uit het gebruik van de bewoordingen "daardoor schade ontstaat voor de verpachter" en
"naar gelang van de omstandigheden", alsook uit de verplichting voor de pachter om die
schade te vergoeden "in geval van ontbinding door (zijn) schuld", moet worden afgeleid
dat, enerzijds, de wetgever gewild heeft dat de feitenrechter beoordeelt of de wanuitvoering van de overeenkomst ernstig genoeg is om de ontbinding uit te spreken en, anderzijds, dat de ernst van de wanuitvoering van de overeenkomst beoordeeld moet worden in
het licht van het al dan niet bestaan van schade aan de zijde van de verpachter. Voordat de
feitenrechter de ontbinding van een pacht uitspreekt, moet hij dus nagaan of de verpachter
schade heeft geleden.
De omstandigheid dat de pachter het gepachte goed in onderpacht geeft of overdraagt,
levert in se geen schade op voor de verpachter.
Aangezien de verpachter beslist heeft het litigieuze goed te verpachten veeleer dan het
voor andere doeleinden aan te wenden, kan hij geen schade aanvoeren omdat de pachter
dat goed zonder diens toestemming overgedragen of in onderpacht gegeven heeft.
Zo ook kan de verpachter die beslist heeft zijn goed te verpachten met een pacht van
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korte duur, maar niet met een pacht van lange duur, geen schade aanvoeren omdat de
pachter dat goed zonder diens toestemming heeft overgedragen of in onderpacht gegeven,
wanneer hij niet daarenboven bewijst dat hij een langetermijnpacht wilde sluiten of niet
de kans heeft gehad met die pachter een langetermijnpacht te sluiten.
Volgens het bestreden vonnis heeft de eiseres, door het goed in onderpacht te geven of
over te dragen, haar pachtovereenkomst met de verweerder niet uitgevoerd, waardoor
deze schade heeft geleden, aangezien de omstandigheid dat de eiseres de persoonlijke
exploitatie van de gepachte landbouwgrond heeft stopgezet, "haar dwong die grond
opnieuw ter beschikking van haar verpachter te stellen, die, aangezien zij dat niet heeft
gedaan, die grond niet gekregen heeft" en dat "hij aldus de plannen - waarvan gewag
wordt gemaakt in zijn beslissing van 17 februari 2003 - niet (heeft) kunnen uitvoeren. Die
plannen bestonden in de ruil van die grond met andere van zijn eigendommen die eveneens verpacht werden maar die eigenlijk bouwgrond of woon- dienstuitbreidingsgebieden
zijn waarvan de overname de verweerder voordeel zou opleveren of in de verkoop van die
grond voor de financiering van de bouw van zijn nieuwe rust- en verzorgingstehuis of in
andere bestaande of toekomstige plannen". Bovendien heeft de houding van de eiseres,
aldus het bestreden vonnis, de verweerder belet "een langetermijnpacht te sluiten waardoor hij een hoger pachtgeld zou ontvangen hebben". Dergelijke gegevens leveren geen
schade op, zoals dat begrip wettelijk is vastgelegd in artikel 29 van de Pachtwet van 4
november 1969. Het bestreden vonnis dat beslist dat de verweerder schade heeft geleden,
miskent bijgevolg het wettelijk begrip schade in de zin van artikel 29 van de Pachtwet van
4 november 1969, zijnde afdeling 3, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, m.b.t. regels betreffende de pacht in het bijzonder.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De pachter die met schending van artikel 30 van de Pachtwet van 4 november
1969 het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht geeft of zijn pacht
geheel of ten dele overdraagt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verpachter, in plaats van het aan laatstgenoemde terug te geven
wanneer hij het niet langer zelf wil exploiteren, voert een van de bedingen van de
pachtovereenkomst niet uit en valt bijgevolg onder de toepassing van artikel 29
van die wet.
Artikel 29 bepaalt dat, indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij met de
bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goede huisvader
handelt, indien hij het gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het
bestemd was, of, in het algemeen, indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst niet nakomt, en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, kan deze,
naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst doen ontbinden.
Uit het gebruik van de bewoordingen "daardoor schade ontstaat voor de
verpachter" en "naar gelang van de omstandigheden", alsook uit de verplichting
voor de pachter om die schade te vergoeden "in geval van ontbinding door (zijn)
schuld", moet worden afgeleid dat, enerzijds, de wetgever gewild heeft dat de
feitenrechter beoordeelt of de wanuitvoering van de overeenkomst ernstig
genoeg is om de ontbinding uit te spreken en, anderzijds, dat de ernst van de
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wanuitvoering van de overeenkomst beoordeeld moet worden in het licht van het
bestaan, voor de verpachter, van een schade ten gevolge van die wanuitvoering.
Het bestreden vonnis beslist dat "de omstandigheid dat (de eiseres) de
persoonlijke exploitatie van de gepachte grond heeft stopgezet, hoewel zij
hiertoe verplicht was wegens het intuitu personae-karakter van (haar) pacht overeenkomst met de verweerder) (...) haar (dwong) die grond opnieuw ter beschikking van haar verpachter te stellen, die, aangezien zij dat niet heeft gedaan, die
grond niet gekregen heeft (en dat) hij (aldus) de plannen (...) niet (heeft) kunnen
uitvoeren (die) (...) bestonden in de ruil van die grond met andere van zijn eigendommen die eveneens verpacht werden maar die eigenlijk bouwgrond of woondienstuitbreidingsgebieden zijn waarvan de overname de verweerder voordeel
zou opleveren of in de verkoop van die grond voor de financiering van de bouw
van zijn nieuwe rust- en verzorgingstehuis of in andere bestaande of toekomstige
plannen (en dat) de houding van (de eiseres) heeft het voor de verweerder eveneens onmogelijk (heeft) gemaakt om een langetermijnpacht te sluiten waardoor
het een hoger pachtgeld zou ontvangen hebben.
Het bestreden vonnis dat die door de verweerder geleden schade in aanmerking neemt, spreekt wettig de ontbinding van de pacht ten nadele van de eiseres
uit.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 722
1° KAMER - 9 december 2010

1º VORDERING IN RECHTE - WEGENFONDS - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE
2º VORDERING IN RECHTE - WEGENFONDS - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE TERUGVORDERING VAN EEN ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG
1º Aangezien de minister die bevoegd is voor de openbare werken een orgaan is van het
Wegenfonds, vertegenwoordigt hij dat in rechte1. (Art. 703, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek; Art. 5, Wet van 9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds)
2º Uit de parlementaire voorbereiding volgt dat de wetgever, toen hij de artikelen 2, eerste
1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr. 722.
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en tweede lid, 12, §1, eerste lid, en §2, eerste lid, en 12, §2, tweede lid, van de wet van 9
augustus 1955 goedkeurde, de bevoegdheid van de voor openbare werken bevoegde
minister om het Fonds in rechte te vertegenwoordigen niet heeft willen uitsluiten; het
arrest dat uitsluit dat het Wegenfonds in rechte vertegenwoordigd kan worden door de
voor de openbare werken bevoegde minister teneinde een onverschuldigd betaald
bedrag terug te vorderen, schendt bijgevolg die wettelijke bepalingen2. (Art. 2, eerste en
tweede lid, Wet van 9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds; Art. 12, §1, eerste lid, en
§2, eerste en tweede lid, Wet van 9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds; gewijzigd
door de, Wet 25 jan. 1967)
(WAALS GEWEST T. SEDILEC)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0202.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 november 2007 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 een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 703, inzonderheid eerste en tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 8 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zoals het werd gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk besluit
nr. 88 van 11 november 1967 en, voor zoveel als nodig artikel 3 van het koninklijk besluit
nr. 88 van 11 november 1967;
- de artikelen 1, 5, 12 en 16 van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een
Wegenfonds 1955-1969, die bepalingen zoals ze van toepassing waren vóór de ontbinding
van het Wegenfonds bij artikel 20, §1, van de wet van 13 maart 1991 betreffende de
afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, artikel 1 van de wet van 9 augustus 1955 zoals het werd vervangen door artikel
1 van de wet van 25 januari 1967 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1955 tot
instelling van een Wegenfonds 1955-1969 en artikel 12, inzonderheid §2, van die wet,
zoals het in die wet werd ingevoegd door artikel 9 van de wet van 25 januari 1967
houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds
1955-1969 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1 en 9 van de voornoemde wet van 25
januari 1967 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een
Wegenfonds 1955-1969;
- de artikelen 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de
comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst het volgende vast:
"De gedinginleidende dagvaarding is opgemaakt 'ten verzoeke van het Wegenfonds openbare instelling, vertegenwoordigd door de minister van Openbare Werken, waarvan
2 Ibid.
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de kantoren gevestigd zijn te (...)';
Het Wegenfonds werd opgericht bij de wet van 9 augustus 1955 die bepaalt dat:
a) het rechtspersoonlijkheid geniet en een eigen rechtspersoonlijkheid heeft;
b) het beheerd wordt door de minister van Openbare Werken en van Wederopbouw,
bijgestaan door een adviesraad. De directeur-generaal van het bestuur der wegen is eveneens die van het Wegenfonds. Hij is belast met het dagelijks beheer van het Fonds;
c) het ermee belast is, voor rekening van de Staat, de werken tot aanleg van de autowegen en tot verbetering en modernisering van de Rijkswegen uit te voeren;
d) het gemachtigd is, namens de Staat, de onteigeningen te verrichten waartoe die
werken aanleiding kunnen geven en het de daarmee verband houdende kosten te zijnen
laste neemt;
(...) Die wet van 1955 werd herhaaldelijk gewijzigd. De wet van 25 januari 1967 heeft
de opdrachten van het Wegenfonds uitgebreid. Naast de aanleg van de autowegen en de
verbetering en de modernisering van de Rijkswegen, houdt het zich tevens bezig met de
constructie van gebouwen en de aankoop van materieel in verband met de exploitatie en
het onderhoud van de autosnelwegen en wegen;
Die wet van 25 januari 1967 wijzigt eveneens artikel 12 van de wet van 1955. Terwijl
het vroeger enkel bepaalde dat 'de ambtenaren van het Bestuur der Registratie en der
Domeinen bevoegd zijn om in naam van het Fonds op te treden', luidt de tweede paragraaf
voortaan als volgt:
'De ambtenaren van het Bestuur der Registratie en der Domeinen zijn bevoegd om
namens het Fonds op te treden in alle in §1 bedoelde zaken, alsmede om uitstaande
schulden in te vorderen.
De voorzitters van de aankoopcomités van onroerende goederen voor rekening van de
Staat zijn bevoegd om het Fonds in rechte te vertegenwoordigen.'
De wet van 1967 wijzigt dus artikel 12 van de wet van 1955, 1° door te verduidelijken
dat de ambtenaren van het Bestuur der Registratie en der Domeinen bevoegd zijn om
'namens het Fonds op te treden' voor de aankopen, de onteigeningen van onroerende
goederen en de invordering van openstaande schulden en 2° door de voorzitters van de
aankoopcomités van onroerende goederen aan te wijzen om het Wegenfonds in rechte te
vertegenwoordigen",
het vat vervolgens de standpunten van de partijen in de onderstaande bewoordingen
samen:
"(De verweerster) is van oordeel dat uit die wetsbepaling volgt dat de beslissing om de
litigieuze openstaande schuld in te vorderen berust bij een ambtenaar van de administratie
van de registratie en van de domeinen, terwijl de voorzitters van de aankoopcomités van
onroerende goederen slechts bevoegd zijn om het Wegenfonds in rechte te vertegenwoordigen;
De (eiser) voert daartegen aan dat:
a) §2 van artikel 12 van de wet betreffende het Wegenfonds afwijkt van artikel 703,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk rechtspersonen in rechte
optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen, in dit geval de minister van Openbare Werken, en dat het slechts in de in §1 bedoelde zaken zou gelden;
b) de ambtenaren van de administratie van de registratie en van de domeinen slechts
bevoegd zijn wanneer die administratie een vaststaande schuld wil invorderen en dat zij
dat, in dat geval, via een dwangbevel kan doen;
c) de bij het koninklijk besluit van 3 november 1960 opgerichte aankoopcomités van
onroerende goederen tot de administratie van de registratie en de domeinen behoren en,
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onder het gezag en het toezicht van de minister van Financiën, alle bevoegdheden uitoefenen die genoemde wet aan die administratie of aan haar ambtenaren toekent voor de
aankopen en onteigeningen van onroerende goederen voor rekening van openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid",
het baseert zich daartoe op de parlementaire voorbereiding aan de wet van 25 januari
1967 en inzonderheid op de wijzigingen die door die wet zijn aangebracht in artikel 12
van de wet van 9 augustus 1955, waarvan het de bewoordingen overneemt, bevestigt het
in eerste aanleg gewezen vonnis dat de rechtsvordering van het Wegenfonds, in wiens
rechten de eiser is getreden, niet-ontvankelijk had verklaard. Het grondt die beslissing
bovendien op de onderstaande redenen:
"Ook al heeft de Raad van State de bepaling klaarblijkelijk slechts in het licht van de
rechtsvorderingen betreffende onteigeningen onderzocht, toch blijkt noch uit de parlementaire voorbereiding, noch uit de bewoordingen van artikel 12 dat de wetgever de bevoegdheid van de voornoemde ambtenaren om in rechte op te treden, heeft willen beperken tot
de invordering van de in §1 vermelde zaken, of tot de vaststaande schulden die via een
dwangbevel kunnen worden ingevorderd. Evenmin blijkt dat de wetgever de bevoegdheid
om het Fonds in rechte te vertegenwoordigen, door de voorzitters van de aankoopcomités
van onroerende goederen voor rekening van de Staat, heeft willen beperken tot geschillen
betreffende de aankopen en onteigeningen van onroerende goederen. De minister van
Binnenlandse Zaken zei duidelijk het tegenovergestelde in de hierboven weergegeven en
door het hof (van beroep) onderstreepte passages".
Grieven
Artikel 703, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun bevoegde organen.
Om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding is het voldoende hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven".
De bevoegdheid om een rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen omvat de
bevoegdheid om het geding in te leiden en het tot het einde voort te zetten.
Het Wegenfonds, dat werd opgericht door artikel 1 van de wet van 9 augustus 1955 tot
instelling van een Wegenfonds 1955-1969, was een parastatale type A in de zin van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut
(artikel 16 van de wet van 9 augustus 1955). In die hoedanigheid stond het onder het
directe gezag van de minister van wie het afhing en die minister had eveneens de
bestuursbevoegdheid over het Fonds (artikel 8 van de wet van 16 maart 1954).
Artikel 5 van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds 1955-1969
wees daartoe de minister van Openbare Werken en van Wederopbouw aan als beheersorgaan van het Wegenfonds, zonder enige beperking van die bevoegdheid. De minister van
Openbare Werken is dus bevoegd om het Wegenfonds in rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 12, §2, van de wet van 9 augustus 1955, dat in die wet is ingevoegd door artikel
9 van de wet van 25 januari 1967 houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1955 tot
instelling van een Wegenfonds 1955-1969, luidt weliswaar als volgt:
"De ambtenaren van het Bestuur der Registratie en der Domeinen zijn bevoegd om
namens het Fonds op te treden in alle in §1 bedoelde zaken, alsmede om uitstaande
schulden in te vorderen.
De voorzitters van de aankoopcomités van onroerende goederen voor rekening van de
Staat zijn bevoegd om het Fonds in rechte te vertegenwoordigen".
Die wetsbepaling verleent de ambtenaren van de administratie van de registratie en de
domeinen alsook de voorzitters van de aankoopcomités van onroerende goederen slechts
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een machtiging om de vertegenwoordiging in rechte van het Wegenfonds te vergemakkelijken.
Zij had niet tot doel noch tot gevolg dat die ambtenaren en voorzitters bij uitsluiting
bevoegd werden om namens het Wegenfonds in rechte op te treden, en evenmin dat de uit
artikel 5 van de wet van 9 augustus 1955 voortvloeiende bevoegdheid - waaronder die om
een rechtsvordering in te stellen - van de minister van Openbare Werken om het Wegenfonds te beheren, werd beperkt, noch, a fortiori, dat werd afgeweken van artikel 703,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tot slot verleent artikel 12, §2, van de wet van 9 augustus 1955 de voorzitters van de
aankoopcomités van onroerende goederen de bevoegdheid om het Wegenfonds in rechte
te vertegenwoordigen enkel bij de uitoefening van de bevoegdheden die hun, voor instellingen van openbaar nut worden toegekend door de artikelen 4, 5 en 6 van het koninklijk
besluit van 3 november 1960 besluit betreffende de comités tot aankoop van onroerende
goederen voor rekening van de Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen
waarin de Staat een overwegend belang heeft.
Uit die overwegingen volgt dat het bestreden arrest, wanneer het beslist dat enkel de
ambtenaren van de administratie van de registratie en van de domeinen en de voorzitters
van de aankoopcomités van onroerende goederen bevoegd waren om namens het Wegenfonds in rechte op te treden en het te vertegenwoordigen, met uitsluiting van de minister
van Openbare Werken:
1° op onwettige wijze de draagwijdte beperkt van de bevoegdheden die artikel 5 van de
wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds 1955-1969 aan de minister
van Openbare Werken toekent (schending van artikel 5 en, voor zoveel als nodig, van de
artikelen 1 en 16 van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds
1955-1969, zoals die bepalingen van toepassing waren vóór de ontbinding van het
Wegenfonds bij artikel 20, §1, van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing
of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten en
zoals dat artikel 1 werd vervangen bij artikel 1 van de wet van 25 januari 1967 houdende
wijziging van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds 1955-1969,
en schending van artikel 8 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 1
van de wet van 25 januari 1967) en, bijgevolg de draagwijdte miskent van artikel 12, §2,
van de wet van 9 augustus 1955 door aan de bevoegdheden van de in die bepaling
bedoelde ambtenaren een exclusief karakter te verlenen dat ze niet hebben (schending van
artikel 12, §2, van de wet van 9 augustus 1955 zoals het van toepassing was vóór de
ontbinding van het Wegenfonds bij artikel 20, §1, van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere
overheidsdiensten en zoals dat artikel 12, §2, werd ingevoegd in de wet van 9 augustus
1955 bij artikel 9 van de wet van 25 januari 1967 houdende wijziging van de wet van 9
augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds 1955-1969 en, voor zoveel als nodig,
schending van dat artikel 9);
2° bijgevolg schending oplevert van artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek dat door artikel 1042 van dat wetboek toepasselijk werd gemaakt in hoger
beroep, door niet te willen erkennen dat de minister van Openbare Werken en van Wederopbouw, die een orgaan van het Wegenfonds is, bevoegd is om dat Fonds in rechte te
vertegenwoordigen (schending van die artikelen 703, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek);
3° bovendien de grenzen miskent van de bevoegdheden van de voorzitters van de
aankoopcomités van onroerende goederen om het Wegenfonds in rechte te vertegenwoordigen (schending van artikel 12, §2, van de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een
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Wegenfonds 1955-1969 zoals het van toepassing was vóór de ontbinding van het Wegenfonds bij artikel 20, §1, van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de
herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten en zoals
het werd ingevoegd in de wet van 9 augustus 1955 tot instelling van een Wegenfonds bij
artikel 9 van de wet van 25 januari 1967 houdende wijziging van de wet van 9 augustus
1955 tot instelling van een Wegenfonds 1955-1969 en, voor zoveel als nodig, schending
van dat artikel 9 en van de artikelen 4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 3 november
1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de
Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend
belang heeft).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 703, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtspersonen in
rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen.
Luidens artikel 5 van de wet van 9 augustus 1955 betreffende het Wegenfonds
wordt het Wegenfonds beheerd door de minister bevoegd voor Openbare
Werken en van Wederopbouw.
Uit die bepalingen volgt dat, aangezien de minister die bevoegd is voor de
openbare werken een orgaan is van het Wegenfonds, hij dat in rechte vertegenwoordigt.
Volgens artikel 2, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1955, zoals het werd
gewijzigd bij de wet van 25 januari 1967, is het fonds belast met de uitvoering,
voor rekening van het Rijk, van de werken tot aanleg van de niet in concessie
gegeven autosnelwegen, tot verbetering en vernieuwing van de rijkswegen,
alsook met de constructie van gebouwen en de aankoop van materieel in verband
met de exploitatie en het onderhoud van de autosnelwegen en wegen.
Artikel 2, tweede lid, van die wet, zoals gewijzigd bij de wet van 25 januari
1967, bepaalt dat het fonds ten name van het Rijk de aankopen en onteigeningen
verricht waartoe de werken aanleiding kunnen geven en dat het in verband met
die werken tot strooksgewijze aankopen en onteigeningen kan overgaan, overeenkomstig de wetten waarbij die macht aan publiekrechtelijke rechtspersonen
wordt toegekend.
Krachtens artikel 12, §1, eerste lid, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 25
januari 1967, worden de in artikel 2 bedoelde aankopen en onteigeningen door
het Fonds gedaan, overeenkomstig de wetten en besluiten die voor de Rijksbesturen gelden.
Artikel 12, §2, eerste lid, in dezelfde versie, bepaalt dat de ambtenaren van de
administratie van de registratie en domeinen bevoegd zijn om namens het Fonds
op te treden in alle in §1 bedoelde zaken, alsook om uitstaande schulden in te
vorderen.
Artikel 12, §2, tweede lid, in die versie, voegt eraan toe dat de voorzitters van
de aankoopcomités van onroerende goederen voor rekening van de Staat
bevoegd zijn om het Wegenfonds in rechte te vertegenwoordigen.
Uit de parlementaire voorbereiding volgt dat de wetgever, toen hij die bepalingen goedkeurde, de bevoegdheid van de voor openbare werken bevoegde
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minister om het Fonds in rechte te vertegenwoordigen niet heeft willen
uitsluiten.
Het arrest dat op 21 januari 2007 in deze zaak werd gewezen en waarnaar het
bestreden arrest verwijst, stelt het volgende vast:
- "in 1977 vraagt het Wegenfonds aan Asvergaz, [de rechtsvoorganger van de
verweerster] om de gasleidingen te verplaatsen die naast een rijksweg liggen,
meer bepaald Rijksweg 4, Brussel-Trier, daar waar hij door de stad Waver
loopt";
- "Asvergaz weigert dat werk op haar kosten uit te voeren en geeft geen gevolg
aan de ingebrekestelling die het Wegenfonds haar stuurt";
- "doordat het werk dringend is en bijzondere kenmerken vertoont, belast het
Wegenfonds Asvergaz met de uitvoering ervan";
- "Asvergaz factureert haar prestaties en ontvangt van het Wegenfonds
3.027.511 frank op 20 januari 1982 en 2.251.489 op 17 maart 1982";
- "op 6 september 1988 dagvaardt het Wegenfonds haar voor de rechtbank van
eerste aanleg opdat zij wordt veroordeeld het Fonds 5.279.000 frank terug te
betalen, vermeerderd met moratoire en gerechtelijke interest".
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis en verklaart die rechtsvordering niet ontvankelijk omdat zij, volgens de bewoordingen van de gedinginleidende dagvaarding, ingesteld is "ten verzoeke van het Wegenfonds (...), vertegenwoordigd door de minister van Openbare Werken".
Dat arrest oordeelt, enerzijds, dat "noch uit de parlementaire voorbereiding,
noch uit de bewoordingen van artikel 12 (blijkt) dat de wetgever de bevoegdheid
van de (...) ambtenaren (van de administratie van de registratie en domeinen) om
in rechte op te treden, heeft willen beperken tot de in §1 vermelde zaken, of tot
de vaststaande schulden die via een dwangbevel kunnen worden ingevorderd"
en, anderzijds, dat "evenmin blijkt dat de wetgever de bevoegdheid om het Fonds
in rechte te vertegenwoordigen, door de voorzitters van de aankoopcomités van
onroerende goederen voor rekening van de Staat, heeft willen beperken tot
geschillen betreffende de aankopen en onteigeningen van onroerende goederen"
en beslist bijgevolg dat "het (beroepen) vonnis bevestigd moet worden".
Het bestreden arrest dat uitsluit dat het Wegenfonds in rechte vertegenwoordigd kan worden door de voor de openbare werken bevoegde minister teneinde
een onverschuldigd betaald bedrag terug te vorderen, schendt de voornoemde
wettelijke bepalingen.
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
9 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Foriers en Geinger.

Nr. 723
1° KAMER - 9 december 2010

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN GEDWONGEN OVERDRACHT VAN ZIJN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP DOOR EEN VENNOOT AAN EEN
ANDERE VENNOOT - WAARDE VAN DE AANDELEN - TIJDSTIP
2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN GEDWONGEN OVERDRACHT VAN ZIJN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP DOOR EEN VENNOOT AAN EEN
ANDERE VENNOOT - WAARDE VAN DE AANDELEN - RAMINGSCRITERIA
1º Wanneer een vordering is ingesteld die ertoe strekt een vennoot te verplichten om zijn
aandelen in de vennootschap over te dragen, moet de prijs van de aandelen worden
geraamd op het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het
recht op betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht ervan. (Artt. 334 en 338, eerste lid, Wetboek van vennootschappen)
2º De raming van aandelen in de vennootschap moet gebeuren met het oog op continuïteit
en daarbij mag geen rekening worden gehouden met de invloed van het gedrag van de
partijen op de toestand die tot het instellen van de vordering heeft geleid en op de
daaropvolgende heropleving van de vennootschap. (Artt. 334 en 338, eerste lid, Wetboek
van vennootschappen)
(E. T. O.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0441.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 mei 2008 gewezen door het
hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- De artikelen 334 en 338 van het Wetboek van vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart enkel het hoger beroep van de verweerder gegrond en wijst het
hoger beroep van de eiser af. Het "doet het beroepen vonnis teniet", "doet opnieuw
uitspraak" en " zegt voor recht dat de overgedragen aandelen een waarde van vijftig cent
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hebben, veroordeelt (de verweerder) om zo nodig dat bedrag (aan de eiser) te betalen" en
legt bijgevolg de kosten van de beide aanleggen ten laste van de eiser.
Tot staving van zijn beslissing voert het arrest de volgende redenen aan:
"5. De beginselen van het gemene recht impliceren dat de rechter de waarde van de
over te dragen aandelen bepaalt op het ogenblik dat hij uitspraak doet (...);
Daaruit volgt dat in deze zaak de waarde van de vennootschap bepaald moet worden op
grond van de jaarrekeningen of van een voorlopige toestand die het dichtst liggen bij het
tijdstip waarop de rechter uitspraak heeft gedaan over de eigendomsoverdracht, namelijk
de toestand op 31 december 2003;
Voor het overige mag er met de feiten van na die datum geen rekening worden
gehouden (...);
6. Deskundige Cats heeft verscheidene methodes gebruikt om tot de slotsom te komen
dat de vennootschap een negatieve waarde had;
Steunend op de jaarrekeningen en de voorlopige toestand op 31 december 2003 kwam
hij tot de slotsom dat de eigen middelen van de vennootschap een negatief saldo van
54.406 euro vertoonden;
(...) 13. (De eiser) voert aan dat de vennootschap niettemin een aanzienlijk potentieel
had om winst te maken waarmee de deskundige geen rekening heeft gehouden. Als bewijs
daarvan voert hij aan dat het boekjaar op 30 juni 2004 werd afgesloten met een winst van
71.187 euro, terwijl de vennootschap op 31 december 2003 14.506,94 euro verlies leed.
Aangezien die raming moet gebeuren met het oog op continuïteit, leidt hij daaruit af dat
de negatieve ramingen van de deskundige, die op andere methodes dan de vermogenswaarde steunen, noodzakelijkerwijs onjuist zijn.
Hij blijft staande houden dat de rekeningen van 31 december 2003 gemanipuleerd zijn,
aangezien het niet te verklaren valt waarom de vennootschap met hetzelfde omzetcijfer in
de eerste helft van het boekjaar 2003-2004 verlies heeft geleden, terwijl zij de tweede
helft met winst heeft afgesloten.
14. Zoals reeds in punt 5 werd vermeld, mag er geen rekening worden gehouden met
feiten van na 31 december 2003.
Het hof (van beroep) kan zich dus niet aansluiten bij de mening van revisor Gilson die
in zijn raming beslist heeft geen rekening te houden met de resultaten van de vennootschap op 30 juni en 31 december 2003, maar integendeel de voorkeur te geven aan die
van 30 juni 2004 en 2005.
(De eiser) legt geen enkel stuk voor waaruit kan worden afgeleid dat de heropleving
van de vennootschap tijdens het eerste semester 2004, namelijk tijdens een periode waarin
(de verweerder) de enige zaakvoerder ervan geworden was en er geen conflict meer was
tussen de vennoten te danken is aan andere feiten dan louter en alleen de inspanningen
(van de verweerder). De partijen zijn er trouwens niet in geslaagd de algemene rekeningen
van het gehele boekjaar 2003-2004 terug te vinden, zoals het hof (van beroep) hun op de
zitting van 11 maart 2008 had gesuggereerd.
(De eiser) bewijst met name niet dat die heropleving al in de kiem aanwezig was vóór
31 december 2003. Uit de boekhouding blijkt weliswaar dat er in 2004 opbrengsten naar
een ander boekjaar zijn overgebracht maar, zoals gezegd onder punt 12, blijkt uit geen
enkel aan het hof (van beroep) voorgelegd gegeven dat die overboeking niet verantwoord
was. Daaruit volgt dat de stijging van de omzet, en dus van de resultaten van de vennootschap, tijdens het eerste semester 2004, niet uitsluitend het gevolg kan zijn van gebeurtenissen in 2004, waarmee geen rekening mag worden gehouden
Die conclusie wordt voorts nog versterkt door de vergelijking van de activarekeningen
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tussen 31 december 2003 en 30 juni 2004, aangezien de handelsvorderingen gedaald zijn
van 85.548 euro naar 37.969 euro en de overige schuldvorderingen van 19.510 euro naar
903 euro, terwijl de beschikbare waarden gestegen zijn van 14.983 euro naar 49.031 euro,
wat aantoont dat de geldmiddelen van de vennootschap wel degelijk in het eerste semester
2004 opnieuw in evenwicht waren dankzij een gezond financieel beheer (van de
verweerder).
De analyse van de resultatenrekening op 31 december 2003 en op 30 juni 2004 toont
eveneens aan dat de winst die werd geboekt op het einde van het dienstjaar te danken is
aan een drastische besnoeiing op allerlei diensten en goederen en op de bezoldigingen
tijdens de tweede periode die loopt van 1 januari tot 30 juni 2004.
De deskundige heeft dus terecht verschillende ramingsmethodes gebruikt op grond van
de op 31 december 2003 vastgestelde resultaten waarvan de betrouwbaarheid boven alle
twijfel verheven is".
Grieven
Eerste onderdeel
De rechter die de prijs bepaalt die betaald moet worden aan de vennoot die veroordeeld
is om zijn aandelen over te dragen overeenkomstig de artikelen 334 en 338 van het
Wetboek van vennootschappen, moet zich voor de raming daarvan plaatsen op het tijdstip
waarop hij over die zaak uitspraak doet en niet op het tijdstip van de eigendomsoverdracht
van die aandelen (artikel 338, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen).
Daaruit volgt dat het arrest, dat in 2008 uitspraak deed over de waarde van eisers
aandelen waarvan de gedwongen overdracht op grond van de artikelen 334 en 338 van het
Wetboek van vennootschappen was bevolen bij beslissing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel van 13 februari 2004, artikel 338, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen schendt wanneer het beslist dat hij zich moest baseren op
de jaarrekeningen of op een voorlopige toestand "die het dichtst liggen bij het tijdstip
waarop de (eerste) rechter over de eigendomsoverdracht uitspraak (had) gedaan, namelijk
de toestand op 31 december 2003" en dat "er met de feiten van na die datum geen rekening (mocht) worden gehouden".
Doordat het arrest zijn beslissing op die onwettige overwegingen baseert, is het bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van artikel 338, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen).
Tweede onderdeel (subsidiair)
De in de artikelen 334 tot 338 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde vordering tot uitsluiting dient om een conflict tussen vennoten op te lossen in het belang van de
vennootschap en aldus een gerechtelijke ontbinding te voorkomen. Als de eiser zijn
vordering ingewilligd wil zien, hoeft hij enkel het bewijs van "gegronde redenen" te
leveren, zonder dat hij daarbij ook nog moet aantonen dat ze toe te rekenen zijn aan de
vennoot wiens uitsluiting hij vordert, noch, a fortiori, dat laatstgenoemde een fout heeft
begaan (artikel 334 van het Wetboek van vennootschappen). De vordering die op grond
van artikel 334 van het Wetboek van vennootschappen wordt ingesteld is dus geen
aansprakelijkheidsvordering.
De in artikel 338, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde prijs van
de gedwongen overdracht moet bijgevolg door de rechter bepaald worden op basis van de
waarde van de vennootschap met het oog op continuïteit, waarbij de rechter dus rekening
moet houden met de groeikansen van de vennootschap, zonder dat die prijs verminderd
kan worden wegens het gedrag van de uitgesloten vennoot en met de gevolgen hiervan, of
wegens de omstandigheid dat die waarde enkel toe te schrijven is aan de bijdrage van de
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eisende vennoot.
Hieruit volgt dat het arrest, zelfs al zou moeten worden aangenomen dat het naar recht
heeft kunnen oordelen dat de overdrachtsprijs van de aandelen van de uitgesloten vennoot
geraamd moest worden op het tijdstip waarop de eigendomsoverdracht ervan door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel bevolen was op 13 februari 2004,
de artikelen 334 en 338, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen schendt
wanneer het beslist dat er geen rekening mocht worden gehouden met de feiten van na 31
december 2003, en dus, onder meer, met de verbetering "enkel (kon) zijn veroorzaakt
door gebeurtenissen uit het jaar 2004 waarmee geen rekening mag worden gehouden".
Enerzijds immers was de eigendomsoverdracht van de litigieuze aandelen bevolen bij
beslissing van 13 februari 2004 en niet op 31 december 2003 en, anderzijds, konden gegevens van na 31 december 2003 een invloed hebben op de raming, met het oog op continuïteit, van de waarde van de litigieuze aandelen op 13 februari 2004 (schending van de artikelen 334 en 338, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen).
Het arrest heeft evenmin naar recht kunnen beslissen dat er geen rekening mocht
worden gehouden "met de heropleving van de vennootschap tijdens het eerste semester
2004, namelijk tijdens een periode waarin (de verweerder) de enige zaakvoerder ervan
geworden was en er geen conflict meer was tussen de vennoten", op grond dat geen enkel
stuk bewees dat die heropleving reeds "in de kiem" aanwezig was op 31 december 2003
noch dat zij "te danken (was) aan andere feiten dan louter en alleen de inspanningen (van
de verweerder)"en dat integendeel, de tijdens het eerste semester 2004 waargenomen
verbetering te danken was aan het "gezonde financieel beheer" van de verweerder aan
"een drastische besnoeiing op allerlei diensten en goederen en op de bezoldigingen". De
omstandigheid dat enkel de inspanningen of het goede bestuur van de verweerder of het
verdwijnen van de conflictsituatie aan de basis liggen van de verbetering van de resultaten
van de vennootschap in het eerste semester 2004 mag geen negatieve invloed hebben op
de prijs die krachtens artikel 338, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen is
vastgelegd (schending van de artikelen 334 en 338, inzonderheid eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen).
Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Over de door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderzoek van het onderdeel impliceert dat het Hof feiten
moet nagaan
Het onderdeel verwijt het arrest dat het geen rekening houdt met de verbetering van de resultaten van de vennootschap in 2004 op grond dat zij het gevolg
zou zijn van gegevens van na 31 december 2003, namelijk het goed bestuur van
de verweerder en het verdwijnen van de conflictsituatie.
Het onderzoek ervan verplicht het Hof niet na te gaan of de heropleving van de
vennootschap in het eerste semester van 2004 een invloed heeft kunnen hebben
op de raming van de prijs van de aandelen op 31 december 2003.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid van het onderdeel
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Artikel 334 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat, wanneer één
of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die 30 pct vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of
aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 pct van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, zij om gegronde redenen in rechte
kunnen vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt.
Krachtens artikel 338, eerste lid, van dat wetboek veroordeelt de rechter in
kort geding, wanneer een vordering is ingesteld die ertoe strekt een vennoot te
verplichten om zijn aandelen in de vennootschap over te dragen, de gedaagde
om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het
vonnis, zijn aandelen aan de eisers over te dragen en de eisers om de aandelen
tegen betaling van de prijs die hij vaststelt over te nemen.
De waarde van de aandelen moet worden geraamd op het tijdstip waarop de
rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op betaling van de prijs
van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht ervan.
Die raming moet gebeuren met het oog op continuïteit. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de invloed van het gedrag van de partijen op de
toestand die tot het instellen van de vordering heeft geleid en op de daaropvolgende heropleving van de vennootschap.
Het arrest stelt vast dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel, bij een
vonnis van 13 februari 2004, de eiser veroordeeld heeft om de 375 aandelen die
hij in de vennootschap bezat aan de verweerder over te dragen binnen 24 uur na
de betekening van het vonnis die op 1 maart 2004 was gedaan.
Het arrest vermeldt eerst dat "de waarde van de vennootschap bepaald moet
worden op grond van de jaarrekeningen of van een voorlopige toestand die het
dichtst liggen bij het tijdstip waarop de rechter uitspraak heeft gedaan over de
eigendomsoverdracht, namelijk de toestand op 31 december 2003", beoordeelt
vervolgens dat "er met de feiten van na die datum geen rekening (mag) worden
gehouden", inzonderheid "de heropleving van de vennootschap tijdens het eerste
semester 2004, namelijk tijdens een periode waarin (de verweerder) de enige
zaakvoerder ervan geworden was en er geen conflict meer was tussen de
vennoten", op grond dat geen enkel stuk aantoont dat die heropleving op 1
december 2003 reeds "in de kiem" aanwezig was, noch dat zij "te danken is aan
andere feiten dan louter en alleen de inspanningen" van de verweerder en dat
integendeel, de waargenomen verbetering te danken was aan het "gezonde financieel beheer" van de verweerder en aan "een drastische besnoeiing op allerlei
diensten en goederen en op de bezoldigingen".
Het arrest schendt aldus de artikelen 334 en 338, eerste lid, van het Wetboek
van vennootschappen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede onderdeel hoeven
niet te worden onderzocht. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum

2934

HOF VAN CASSATIE

Nr. 723

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dat het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen.
9 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en Mahieu.

Nr. 724
1° KAMER - 9 december 2010

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - WAARBORG TEGEN HET RISICO VAN
OVERLIJDEN DOOR ONGEVAL - ONGEVAL - BEGRIP - GEBEURTENIS DIE HET GEVOLG IS VAN DE
PLOTSELINGE OF TOEVALLIGE WERKING VAN EEN UITWENDIGE OORZAAK BUITEN DE WIL VAN DE
VERZEKERDE

- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT LANDVERZEKERING - WAARBORG TEGEN HET RISICO VAN OVERLIJDEN DOOR ONGEVAL - ONGEVAL BEGRIP - GEBEURTENIS DIE HET GEVOLG IS VAN DE PLOTSELINGE OF TOEVALLIGE WERKING VAN
EEN UITWENDIGE OORZAAK BUITEN DE WIL VAN DE VERZEKERDE

1º en 2° Het arrest dat oordeelt, enerzijds dat het ongeval het gevolg is van de plotselinge
werking van de oorzaak die vreemd is aan de wil van de verzekerde, namelijk de zware
klap van het voertuig tegen een boom, die het overlijden heeft teweeggebracht dat
veroorzaakt is door de kracht én de zijwaartse beweging waarmee het voertuig tegen de
boom is beland, en anderzijds, dat het niet relevant is dat de botsing tegen de boom zelf
veroorzaakt is door een falen van het organisme van de getroffene, doordat hij ofwel
onwel is geworden, in slaap is gevallen dan wel verstrooid is geweest, aangezien die
verschijnselen op zich alleen het overlijden van de getroffene niet hebben kunnen
veroorzaken, en er alleen geen sprake is van ongeval in de zin van artikel 1 van de
algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, wanneer de oorzaak van het ongeval
uitsluitend moet worden gezocht in het lichaam van de getroffene, legt dat artikel uit op
een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322, BW)
(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. F.)

ARREST (vertaling)

1 Het OM heeft eensluidend geconcludeerd over de datum waarop de rechter zich moet plaatsen om
de prijs van de overgedragen aandelen te ramen en over de criteria die in aanmerking moeten worden
genomen voor die raming, maar het was van oordeel dat de rechters, met hun overwegingen, de
artt.334 en 338, eerste lid, Wetboek van vennootschappen niet hadden geschonden.
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(AR C.09.0215.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij
dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest neemt de redenen van het beroepen vonnis over en beslist dat bij de
eiseres "een 'rekeningverzekering' had afgesloten waarvan artikel 1 van de algemene voorwaarden bepaalt dat 'het doel van deze verzekering is de verzekerde te
dekken tegen het risico van overlijden door ongeval" dat "onder 'ongeval' dient te
worden verstaan elke gebeurtenis die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde" en dat
"dit begrip door de verzekeraar geïnterpreteerd zal worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen inzake arbeids- of arbeidswegongevallen in de gevallen
waarin deze wetgeving haar uitwerking vindt".
Het arrest neemt de redenen van het beroepen vonnis over en wijst erop dat
"(de eiseres) terecht van oordeel is dat het niet gaat om een arbeidsongeval of om
een ongeval op weg naar of van het werk in de wettelijke betekenis van de
bewoordingen, (aangezien) de feiten dat begrip uitsluiten" en dat "het dus niet
om een arbeidsongeval gaat".
Het arrest neemt de redenen van het beroepen vonnis over en stelt vast dat "(de
getroffene) van Achêne naar Celles rijdt" dat "(hij) om een niet nader bepaalde
reden de controle over zijn voertuig verliest en zich tegen een boom te pletter
rijdt" en dat "volgens de getuige die enkel de botsing heeft gezien, er zich in de
omgeving geen enkel voertuig of dier bevond".
Het arrest oordeelt dat "het ongeval het gevolg is van de plotselinge werking
van (de) oorzaak die vreemd is aan de wil van de verzekerde", namelijk "de
zware klap van het voertuig tegen de boom", "die het overlijden heeft teweeggebracht" dat "veroorzaakt is door de kracht en de zijwaartse beweging het voertuig
tegen de boom is beland".
Het arrest dat overweegt "dat het niet relevant is dat de botsing tegen de boom
zelf veroorzaakt is door een falen van het organisme van de getroffene, doordat
hij ofwel onwel is geworden, in slaap is gevallen dan wel verstrooid is geweest,
aangezien die verschijnselen op zich alleen het overlijden van de getroffene niet
hebben kunnen veroorzaken" en dat "er pas geen sprake is van 'ongeval' in de zin
van de arbeidswetgeving, en dus ook in de zin van artikel 1 van de algemene
voorwaarden van de litigieuze polis, wanneer de oorzaak van het ongeval uitsluitend moet worden gezocht in het lichaam van de getroffene", legt dat artikel uit
op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijge-
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volg de bewijskracht ervan.
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;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
9 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 725
1° KAMER - 9 december 2010

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING - VERJARINGSTERMIJN VAN VIJF JAAR - BEGIN - KENNIS VAN DE SCHADE OF
VAN DE VERZWARING ERVAN - BEGRIP - NEERLEGGING VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEKVERSLAG
- UITWERKING
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN VERJARING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERJARINGSTERMIJN VAN VIJF JAAR - BEGIN KENNIS VAN DE SCHADE OF VAN DE VERZWARING ERVAN - NEERLEGGING VAN HET
DESKUNDIGENONDERZOEKVERSLAG - UITWERKING
1º en 2° De kennis van het bestaan van een schade of van de verzwaring ervan impliceert
niet de kennis van de omvang ervan; bijgevolg begint de verjaringstermijn niet te lopen
op de datum waarop het verslag van het medisch deskundigenonderzoek wordt
neergelegd. (Art. 2262bis, §1, tweede lid, BW)
(V. T. FRANSE GEMEENSCHAP)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 december 2009 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 8 en 32bis 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, laatstgenoemd
artikel ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt eerst vast dat de verweerster haar rechtsvordering - die
strekte tot terugbetaling van de brutobedragen die zij aan de heer S. betaald heeft vanaf
diens ongeval, op 22 februari 1999, tot 30 november 2001 - steunt op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en wijst vervolgens de exceptie van verjaring van de rechtsvordering
af op de onderstaande gronden:
"Volgens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van
de daarvoor aansprakelijke persoon.
De verjaringstermijn van de rechtsvordering moet bijgevolg worden berekend, niet
vanaf de datum van het ongeval, zoals (de eiseres) aanvoert, maar wel vanaf de neerlegging van het verslag dat de administratieve gezondheidsdienst heeft uitgebracht.
(De verweerster) leidt daaruit terecht af dat 'c'est la prise de connaissance des conclusions de l'expertise médicale du service de santé administratif qui doit constituer le point
de départ, car c'est à partir de ce moment-là que le dommage naît tant dans son principe
que dans son quantum et qu'il peut y avoir récupération' (S. GILSON, 'Les recours de l'employeur public et des assureurs à l'égard du tiers responsable d'un dommage causé à un
travailleur : entre droit propre et recours subrogatoire', chronique de jurisprudence des
juridictions de fond, in 'La rupture du lien causal ou l'avènement de l'action directe et le
déclin du recours subrogatoire', Ed. du jeune barreau de Liège, 2007, p. 228 e.v..
Op 18 februari 2002 heeft de administratieve gezondheidsdienst haar definitieve bevindingen medegedeeld; de verjaringstermijn is vanaf de volgende dag, namelijk 19 februari
2002, ingegaan".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle rechtsvorderingen
tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door
verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft
gekregen, enerzijds, van de identiteit van de voor de schade aansprakelijke persoon, en,
anderzijds, van het bestaan van de schade. De kennis van het bestaan van de schade kan
niet worden gelijkgesteld met de kennis van de omvang ervan, anders gezegd, met de
kennis van de percentages van tijdelijke ongeschiktheid, de datum van de consolidatie en
het percentage van blijvende ongeschiktheid.
Krachtens artikel 8 van het in het middel vermelde koninklijk besluit van 24 januari
1969 bepaalt de administratieve gezondheidsdienst het percentage van de blijvende
arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het door het ongeval veroorzaakte fysiologisch letsel. Krachtens artikel 32bis van hetzelfde koninklijk besluit moet die dienst
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tevens nagaan of de getroffene geschikt is om zijn ambt weer op te nemen met verminderde prestaties. Door de kennisgeving van de conclusie van de administratieve gezondheidsdienst werd de verweerster op de hoogte gebracht van het voor haar bindend
medisch standpunt van die dienst, van de duur van de tijdvakken van tijdelijke ongeschiktheid, van het eventuele percentage van blijvende ongeschiktheid en van de mogelijkheid om met verminderde prestaties weer aan het werk te worden gesteld, anders
gezegd van gegevens die betrekking hebben op de omvang van de schade.
Daaruit valt af te leiden dat niets de verweerster, in afwachting van die conclusie, in de
weg staat op te treden teneinde de wedden te recupereren die zonder tegenprestatie
werden betaald en dat de kennisgeving van het eindverslag van de administratieve
gezondheidsdienst de schade niet doet ontstaan, net zo min als zij tot gevolg heeft dat de
verweerster kennis krijgt van het bestaan ervan.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de verjaringstermijn pas is ingegaan vanaf 19
februari 2002, dus daags na de datum waarop de administratieve gezondheidsdienst zijn
definitieve conclusie heeft medegedeeld, miskent het begrip schade en kennis van de
schade in de zin van zowel de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek als van
artikel 2262bis van dat wetboek, alsook de regels die de opdrachten van de administratieve gezondheidsdienst vastleggen (de artikelen 8 en 32bis van het koninklijk besluit van
24 januari 1969).
Tweede onderdeel
(De verweerster) heeft in haar appelconclusie niet staande gehouden dat zij, tot op het
ogenblik waarop zij het verslag van de administratieve gezondheidsdienst ontving, niet
wist dat zij een bezoldiging betaalde zonder arbeid als tegenprestatie. Zij voerde aan dat
zij, vóór de neerlegging van dat verslag niet wist "of de periodes van afwezigheid waarin
zij een wedde heeft betaald waarvoor geen arbeid als tegenprestatie werd verricht, te
wijten zou zijn aan de fout van de betrokkene en, bijgevolg, of zij een recht zou hebben
om van hem de terugbetaling te vorderen van de weddes die zonder arbeid als tegenprestatie zijn betaald". Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het beslist dat de
verweerster pas via de conclusie van de administratieve gezondheidsdienst te weten is
gekomen dat zij weddes betaalde zonder arbeid als tegenprestatie, werpt het een geschil
op waarvan van de partijen in hun conclusie het bestaan uitsloten. Het miskent aldus het
beschikkingsbeginsel dat onder meer is neergelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek verjaren
alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die
waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring
ervan.
Wanneer die benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de
verzwaring ervan impliceert dat niet dat hij kennis heeft van de omvang ervan.
De verweerster heeft kennis gekregen van haar schade zodra zij wist dat zij het
slachtoffer van het ongeval weddetoelagen betaalde zonder dat laatstgenoemde
daarvoor arbeid verrichtte als tegenprestatie.
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Het bestreden vonnis dat beslist dat de verjaringstermijn begint te lopen op de
datum waarop het verslag van het medisch deskundigenonderzoek wordt neergelegd, dat de schade van de verweerster wat het beginsel en de omvang betreft,
doet ontstaan, schendt artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Namen, zitting
houdende in hoger beroep.
9 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 726
1° KAMER - 10 december 2010

1º SUCCESSIERECHTEN - RECHTEN VERSCHULDIGD INGEVOLGE CONTRACTUELE ERFSTELLING
- CONTRACTUELE ERFSTELLING - BEGRIP
2º SUCCESSIERECHTEN - RECHTEN VERSCHULDIGD INGEVOLGE CONTRACTUELE ERFSTELLING
- KWALIFICATIE VAN EEN VERRICHTING - BEPALINGEN VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT INVLOED
3º SUCCESSIERECHTEN - RECHTEN VERSCHULDIGD INGEVOLGE CONTRACTUELE ERFSTELLING
- HUWELIJKSCONTRACT - BEDING VAN ONGELIJKE VERDELING - BEDING VAN VERBLIJVING VAN HET
GEHELE GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - NIET GEKOPPELD AAN EEN OVERLEVINGSVOORWAARDE KWALIFICATIE VAN DE VERRICHTING
1º Een contractuele erfstelling in de zin van artikel 2 W. Succ. is een erfstelling die bij wijze
van een overeenkomst tot stand komt; zij is een overeenkomst om niet, waarbij iemand
ten voordele van een ander beschikt over de goederen die zijn nalatenschap zullen
samenstellen; een contractuele erfstelling heeft enkel betrekking op de goederen van de
nalatenschap van de beschikker1. (Art. 2, Wetboek Successierechten)
2º De specifieke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het huwelijksvermogensrecht
verplichten niet tot een kwalificatie als een schenking of een contractuele erfstelling2. (Art.
2, Wetboek Successierechten)
1 Zie de conclusie van het OM
2 Ibid.
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3º Het verblijvingsbeding in een huwelijkscontract, dat het volledig gemeenschappelijk
vermogen bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel 'om eender welke reden' aan
de mede-echtgenoot toebedeelt, is geen overeenkomst over goederen van de nalatenschap van die mede-echtgenoot, maar een overeenkomst over het gemeenschappelijke
vermogen; bedoeld verblijvingsbeding, dat uitwerking heeft, welke ook de reden van
ontbinding van het huwelijksstelsel is en dat gecombineerd wordt met de inbreng van
eigen goederen in het gemeenschappelijke vermogen door de vooroverleden echtgenoot,
en het in artikel 1464, tweede lid, B.W. bedoelde 'aandeel boven de helft' is geen
contractuele erfstelling, zodat dat 'surplus' niet belastbaar is op grond van artikel 2 W.
Succ3. (deels impliciet).(Art. 1464, tweede lid, BW; Art. 2, Wetboek Successierechten)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten.
1. De verweerster was met de heer J. V. gehuwd onder het wettelijk stelsel. Haar
echtgenoot is op 23 januari 2004 overleden. De betwisting met de fiscus betreft de vraag
of de verweerster successierechten verschuldigd is op de waarde van de onroerende goederen die bij akte "wijziging van huwelijkscontract" van 1 juli 2003 werden ingebracht in
het gemeenschappelijk vermogen. In artikel 2 van de notariële akte werd bepaald dat de
huwgemeenschap bij overlijden van de heer J. V. in volle eigendom zou worden toebedeeld aan de echtgenote.
In een tweede akte "wijziging van huwelijkscontract" van 20 oktober 2003 werd
voormeld artikel 2 aangepast. Er werd een zgn. sterfhuisclausule of nihilbeding in het
huwelijkscontract opgenomen die in concreto inhield dat de gemeenschap werd toebedeeld aan de verweerster bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap "om eender welke
reden".
2. Op 22 juni 2004 werd in de aangifte van nalatenschap door de erfgenamen verklaard
dat de nalatenschap op het vlak van de successierechten onbelastbaar was. De toebedeling
van de gemeenschap aan de verweerster was immers niet afhankelijk gesteld van de voorwaarde van overleving zodat geen toepassing kon worden gemaakt van artikel 5 van het
Wetboek van Successierechten.
De fiscus oordeelde daarentegen dat het verblijvingsbeding in kwestie omwille van het
voorschrift van artikel 1464, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek als een contractuele
erfstelling kon worden gekwalificeerd. Met toepassing van artikel 2 van het Wetboek
Successierechten werden er door de fiscus op de helft van de in de gemeenschap
gebrachte onroerende goederen successierechten geheven voor een bedrag van 9.941,30
EUR.
De verweerster heeft het voormelde bedrag betaald "onder voorbehoud van
terugvordering".
II. HET BESTREDEN ARREST
3. Het bestreden arrest verklaart de vordering van de verweerster tot terugbetaling van
de ten onrechte betaalde successierechten gegrond.
De appelrechters oordelen dat:
- het "surplus" (d.i. het aandeel boven de helft van de ingebrachte goederen) geen
huwelijksvoordeel is en evenmin een schenking;
- artikel 1464 B.W. enkel bepaalt dat dit surplus als een schenking wordt beschouwd;
- de restrictieve betekenis van de kwalificatie van schenking in de zin van artikel 1464
blijkt uit artikel 1465 B.W., waarin enkel sprake is van een mogelijke inkorting ter
3 Ibid.

Nr. 726

HOF VAN CASSATIE

2941

bescherming van het reservataire erfrecht;
- het surplus enkel aan de regels inzake schenkingen is onderworpen ter bescherming
van de rechten van de reservataire erfgenamen, waardoor het vatbaar is voor inkorting;
- er van een animus donandi geen sprake kan zijn vermits de verkrijging van het surplus
geen schenking is maar enkel onderworpen is aan de regels van de inkorting ter
bescherming van de rechten van de reservataire erfgenamen.
Het bestreden arrest weigert het litigieuze verblijvingsbeding te kwalificeren als een
schenking voor het gedeelte dat de verweerster verkrijgt boven de helft van de waarde van
de door haar echtgenoot ingebrachte goederen, terwijl het bedoeld beding tevens de kwalificatie van contractuele erfstelling ontzegt.
4. In onderhavige zaak staat dan ook de volgende rechtsvraag centraal: Kan in een
gemeenschapsstelsel de belastbaarheid van een huwelijksvoordeel worden vermeden door
een verdelingsbeding dat niet aan de voorwaarde van overleving is gekoppeld en dit zelfs
in de hypothese dat de bevoordeelde echtgenoot goederen verkrijgt die door de andere
echtgenoot werden ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen?
Deze problematiek gaf aanleiding tot een aantal interessante bijdragen in de rechtsleer4.
III. De voorziening in cassatie.
De beslissing van de appelrechters wordt aangevochten met een cassatiemiddel dat drie
onderdelen bevat.
Eerste onderdeel
5. (...)
6. (...)
Tweede en derde onderdeel
7. De rechtsvraag komt aan bod in het tweede en derde onderdeel. In beide onderdelen
wordt de schending ingeroepen van de artikelen 893, 894, 1081 tot en met 1090, 1091 tot
en met 1100, 1451, 1458, 1461, 1464 en 1465 B.W en van de artikelen 1 en 2 W. Succ.
Het tweede onderdeel verwijt de appelrechters dat zij niet wettig konden oordelen dat
het litigieus verblijvingsbeding en het surplus noch een schenking, noch een contractuele
erfstelling is.
De eiser voert aan dat een verblijvingsbeding dat niet gekoppeld is aan de voorwaarde
van het overlijden van de schenker, een contractuele erfstelling uitmaakt in de mate dat de
4 Comité voor studie en wetgeving, Verslagen en debatten, Dossier Nr. 4374bis; "Huwelijksvermogensstelsels- Civielrechtelijke en successierechtelijke aspecten in de gevallen van de artikelen 1464
en 1465 van het burgerlijk wetboek van volgende clausule: Het gemeenschappelijk vermogen komt
aan de vrouw toe ongeacht de oorzaak van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel", Brussel,
Bruylant, 2008, 87-126; H. CASMAN en A. VERBEKE, "Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen", N.F.M., 2007, 32-35; Ch. DECLERCK, "Secundair huwelijksvermogensstelsel", in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen-Oxford, Intersentia,
2007, 58-59; G. DEKNUDT, "Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten
bij huwelijkscontract", in Notariële clausules. Liber Amicorum Professor Johan Verstraete,
Antwerpen, Oxford, Intersentia, 2007, 475-491; C.DE WULF, "Een kritische doorlichting van recente
rechtspraak en rechtsleer in verband met de sterfhuisclausule", T. Not., 2008, 467-485; J. DU MONGH,
"Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden", T. Not., 2005, 492-509;
J. DU MONGH, "Huwelijksvoordelen en successieplanning", in Themis Familiaalvermogensrecht 2006,
77-92; N. GEELHAND, "Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek", Not. Fisc.
Maandblad, 2009, 103-192; B. INDEKEU, "De sterfhuisconstructie gered" (noot onder Antwerpen, 24
juni 2008)", AFT 2009, 30-33; S. VANDEN DAELEN, "De sterfhuisconstructie fiscaal ont(k)leed", Jura
Falconis, 2007-2008, 59-73; L. WEYTS, " Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een
echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute aan artikel 5 W. Succ.met een boodytrap of is het een veilig
pad?", T. Not., 2005, 2-8.
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bevoordeelde echtgenoot meer dan de helft van de waarde van de door de andere
echtgenoot ingebrachte goederen verkrijgt. Het surplus behoort -althans volgens de
zienswijze van de eiser - tot de nalatenschap van de erflater en is aan de voorafgaande
vereffening-verdeling van de huwgemeenschap onttrokken. Net om die reden zou het door
de eiser op grond van artikel 2 W. Succ. kunnen worden belast.
8. In het derde onderdeel verdedigt de eiser de stelling dat het litigieus verblijvingsbeding niet onder toepassing valt van artikel 1464 van het Burgerlijk Wetboek omdat het de
toebedeling van het volledig gemeenschappelijk vermogen niet afhankelijk stelt van de
voorwaarde van overleving. Het beding zou derhalve geen huwelijksvoorwaarde zijn
maar een schenking. Vermits de langstlevende echtgenote het gedeelte van de gemeenschap dat haar werd geschonken in die omstandigheden louter verwerft krachtens het
erfrecht en niet als gevolg van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, konden de appelrechters volgens eiser niet wettig beslissen dat hetgeen door
verweerster werd verkregen krachtens het verdelingsbeding niet belastbaar is op grond
van artikel 2 W. Succ.
9. Om een duidelijk antwoord te kunnen formuleren op de grieven van de eiser wordt
eerst ingegaan op de fiscale implicaties van huwelijksvoordelen. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan de civielrechtelijke kwalificatie van huwelijksvoordelen en wordt
onderzocht of de sterfhuisclausule een huwelijksvoordeel uitmaakt. Tot slot komen we
dan tot de rechtsvraag of de zgn. sterfhuisclausule of het nihilbeding een contractuele
erfstelling uitmaakt waarop artikel 2 W. Succ. zou kunnen worden toegepast.
DE FISCALE BEHANDELING VAN HUWELIJKSVOORDELEN: ARTIKEL 5 W.
SUCC.
10. Zowel door een verblijvingsbeding, een beding van vooruitmaking als een beding
van ongelijke verdeling kan de langstlevende echtgenoot bij de ontbinding van het
huwelijk meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgen5.
Deze bedingen worden vanuit civielrechtelijk oogpunt geacht te zijn afgesloten onder
bezwarende titel en kunnen dus niet als schenkingen, vatbaar voor inbreng en inkorting
worden aangezien6.
Wanneer ze echter betrekking hebben op goederen die door de vooroverleden
echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen zijn ingebracht ingevolge een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract, worden ze wel tot beloop van de helft van die goederen als een schenking beschouwd (cfr. artikel 1458 en 1464, tweede lid, B.W.).
11. Bij een onderzoek naar de fiscale implicaties van dergelijke bedingen mag niet
worden voorbijgegaan aan de fase van vereffening van het huwelijksvermogensstelsel.
Alvorens de omvang van de nalatenschap van een echtgenoot (gehuwd onder een
stelsel met een gemeenschap van goederen) kan worden bepaald, moet immers eerst het
gemeenschappelijk vermogen worden vereffend en verdeeld. Er moet bijgevolg steeds
worden nagegaan of er huwelijksovereenkomsten of huwelijksvoorwaarden bestaan en het
gemeenschappelijk vermogen moet in functie hiervan worden vereffend en verdeeld.
Successierechten zijn slechts verschuldigd op hetgeen na vereffening en verdeling van
het huwelijksvermogensstelsel in de nalatenschap van de overleden echtgenoot valt
(behoudens toepassing van artikel 4 e.v. W. Succ.).
Krijgt de langstlevende echtgenoot meer dan de helft van het gemeenschappelijk
vermogen, dan behoort dit surplus hem of haar toe op grond van het huwelijksvermogensrecht en valt het dus volgens het gemeen recht niet in de nalatenschap.
5 Zie nader: D. DE GROOT, M. GHYSELEN en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie-en
successierechten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 232-233.
6 D. MICHIELS, "Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning", AFT, 2008/1, (4), 9.
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Vanuit fiscaal oogpunt moet dit meerdere deel echter opgenomen worden in de aangifte
van nalatenschap omdat het bij fictie van de wet gelijk gesteld wordt met een legaat.
Artikel 5 W. Succ. bepaalt immers dat de overlevende echtgenoot, aan wie een huwelijksovereenkomst die niet aan de regelen betreffende de schenkingen is onderworpen, op
voorwaarde van overleving meer dan de helft van de gemeenschap toekent, voor de
heffingen van het successierecht en het recht van overgang gelijkgesteld wordt met de
overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van
de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking of een
uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
In het Handboek registratie-en successierechten van De Groot e.a. wordt dit op pagina
233 met het volgende voorbeeld toegelicht: "De overlevende echtgenoot heeft krachtens
een huwelijksovereenkomst, op voorwaarde van overleving recht op de helft van het
gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en op de andere helft in vruchtgebruik:
het successierecht is verschuldigd op dat vruchtgebruik". De klassieke bedingen van
ongelijke verdeling en verblijving zijn nadelig vanuit fiscaal oogpunt. De toebedeling
boven de helft wordt in hoofde van de langstlevende als legaat belast bij toepassing van
artikel 5 W. Succ. en de goederen die deel uitmaakten van het gemeenschappelijk
vermogen zullen bij overlijden van de langstlevende nogmaals in hoofde van de erfgenamen worden belast.
Voor de belastbaarheid op grond van artikel 5 W. Succ. is vereist:
-dat nog geen schenkingsrecht werd geheven;
-dat het beding is gemaakt onder voorwaarde dat de echtgenoot-verkrijger van het
voordeel, de andere overleeft (de zgn. overlevingsvoorwaarde)7.
12. Er zijn bijgevolg op grond van artikel 5 W. Succ. geen successierechten
verschuldigd wanneer in een huwelijkscontract bepaald wordt dat een van de echtgenoten
het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt ongeacht de oorzaak van ontbinding van het
stelsel (bv. overlijden of echtscheiding).
Een dergelijk beding wordt hoofdzakelijk gebruikt door huwelijkspartners wanneer één
van hen ernstig ziek is en wanneer de overlevingskansen gering zijn. Men hanteert in dit
verband de term "sterfhuisclausule". Ook de term "nihilbeding" is ingeburgerd omdat er
een echtgenoot is die zeker niets zal krijgen van de gemeenschap, zelfs als hij langer leeft.
Het voordeel dat door een van de echtgenoten wordt verkregen door een dergelijk
beding is niet belastbaar als fictief legaat omdat de toebedeling boven de helft niet gekoppeld is aan de voorwaarde van overleving8.
CIVIELRECHTELIJKE KWALIFICATIE VAN HUWELIJKSVOORDELEN.
13. Huwelijksvoordelen zijn verrijkingen die voor één der echtgenoten ontstaan uit de
wijze van samenstelling, de werking of de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel9.
Huwelijksvoordelen worden als verkrijgingen onder bezwarende titel aangemerkt en
niet als schenkingen. Zij worden immers aangegaan binnen in het raam van het huwelijkscontract waarin een zeker evenwicht wordt nagestreefd10.
7 D. DE GROOT, M. GHYSELEN en T. WUSTENBERGHS, o.c., 233; J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT,
Successierechten 2004-2005, I, Mechelen, Kluwer, 2004, 73, nr. 133.
8 Zie nader: D. DE GROOT, M. GHYSELEN en T. WUSTENBERGHS, o.c., 233. Zie tevens E. SPRUYT, J.
RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids Successierecht & Planning. Addendum 2004, nr. II/1759.
9 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 266, nr. 548.
10 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976, 118-119, nr. 92 en
263-264, nrs. 217-218; K. BOONE, "Artikel 1457, 1459 -1465 B.W", in Comm. Pers., 1; J. DU MONGH,
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Dit heeft tot gevolg dat zij niet moeten worden aangerekend op het beschikbaar
gedeelte van de nalatenschap van de echtgenoot die het eerst komt te overlijden. Het
voordeel dat er het gevolg van is, dient niet aan de fictieve massa te worden toegevoegd.
Huwelijksvoordelen zijn niet vatbaar voor inkorting. De reservataire erfgenamen
moeten de gevolgen ervan ondergaan zonder dat zij door een beroep te doen op hun voorbehouden erfdeel de uitwerking ervan kunnen verhinderen11.
De combinatie van de inbreng met een beding van vooruitmaking, ongelijke verdeling
of verblijving, brengt de toebedeling echter in beperkte mate binnen het toepassingsgebied
van het erfrecht (zie artikel 1458, tweede lid en artikel 1464, tweede lid B.W.)12.
14. De kwalificatie als voordeel ten bezwarende titel geldt, zoals reeds werd aangetoond, enkel op civielrechtelijk vlak.
Wat het fiscale aspect betreft, heeft de wetgever in de fictiebepaling van artikel 5 van
het Wetboek Successierechten overlevingsrechten waarbij meer dan de helft van het
gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende worden toegekend en die civielrechtelijk niet als schenkingen worden beschouwd, voor de heffing van successierechten
toch gelijkgesteld met schenkingen door overlijden of uiterste wilsbeschikkingen13.
Artikel 5 W. Succ. voorziet evenwel niet in de belastbaarheid van huwelijksvoordelen
die geen overlevingsrechten zijn.
15. Krachtens artikel 1464, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek worden het beding
van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijk
vermogen als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de
langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag van de verdeling,
van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoten in het
gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract. Het aandeel boven de helft wordt als een schenking beschouwd.
Het is niet onmiddellijk duidelijk wat de wetgever hiermee heeft bedoeld.
Volgens de parlementaire voorbereiding strekt deze wetsbepaling tot bescherming van
alle rechthebbenden op een voorbehouden erfdeel14.
In navolging van Casman en Verbeke nam de Plenaire Kamer van het Comité voor
Studie en Wetgeving terecht aan dat die wetsbepaling niet leidt tot een herkwalificatie van
het surplus als schenking - het surplus is geen schenking -, maar tot gevolg heeft dat dit
"Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden", T. Not., 2007, 493, nr.
3; D. MICHIELS, "Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning", AFT, 2008/1, (4), 9.
11 H. CASMAN, "Op zoek naar de draad van Ariadne in de doolhof van huwelijksvoordelen of zouden
het aanwinstenvoordelen moeten zijn?", in Over Erven. Liber Amicorum Mieken Puelinckx-Coene,
F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Antwerpen, Kluwer, 2006, (83), 89.
12 Zie nader: Ph. DE PAGE en I. DE STEFANI, "Les operations atypiques. Effet libéral et droit fiscal ", in
Droit des successions et donations: actualités civile et fiscale, Brussel, Bruylant, 2006, (23), 24-26; J.
DU MONGH, "Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden", T. Not.,
2007, 493, nr. 3; J. DU MONGH, "Huwelijksvoordelen en successieplanning", in Themis Familiaalvermogensrecht 2006, p. 78, nr. 3. Daarenboven bevat artikel 1465 B.W. een bijzondere bescherming bij
niet gemeenschappelijke kinderen: "Ingeval er kinderen zijn die niet gemeenschappelijk zijn, blijft
elk beding in het huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer
wordt gegeven dan het beschikbaar gedeelte, zonder gevolg ten aanzien van het meerdere; gelijke
verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die
ongelijk, wordt echter niet beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen die niet gemeenschappelijk zijn worden benadeeld". Ter bescherming van de stiefkinderen is er bijgevolg slechts sprake
van een huwelijksvoordeel ten belope van de helft van de aanwinsten.
13 K. BOONE, l.c.,. 1 en rdn. 3.
14 Verslag Hambye, Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 683/2, 82; M. VAN QUICKENBORNE, v°
Contractuele erfstelling, in APR, Gent, Story-Scientia, 1991, 147, nr. 286.
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voordeel louter vanuit het oogpunt van een mogelijke inkorting onweerlegbaar als een
schenking moet worden beschouwd15.
De kwalificatie "schenking" in artikel 1464, tweede lid, B.W. is derhalve objectief, in
die zin dat geen rekening wordt gehouden met de werkelijke bedoeling. Zelfs indien er
geen animus donandi voorhanden was, dan nog moet er ingekort worden indien dit wordt
gevorderd16.
De wetgever had uitsluitend de bedoeling om bij verdelingsbedingen die gecombineerd
worden met een inbreng te vermijden dat de rechten van de reservatairen te sterk zouden
aangetast worden.
Zonder noodzakelijk "subjectief" een werkelijke schenking te zijn, is het voordeel van
het surplus toch onderworpen aan de regels van de schenking 17. Dit betekent echter niet
dat het surplus civielrechtelijk zonder meer een schenking is waarop de fiscus zich kan
beroepen voor het heffen van schenkingsrechten.
15 Comité voor studie en wetgeving, Verslagen en debatten, Dossier Nr. 4374bis; "Huwelijksvermogensstelsels- Civielrechtelijke en successierechtelijke aspecten in de gevallen van de artikelen 1464
en 1465 van het burgerlijk wetboek van volgende clausule: Het gemeenschappelijk vermogen komt
aan de vrouw toe ongeacht de oorzaak van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel", Brussel,
Bruylant, 2008, (87), 125. Het betoog van Casman en Verbeke is terug te vinden op de pagina's
101-102: "Indien de verkrijging geen huwelijksvoordeel is, omdat het boven het plafond van 1464
(alle aanwinsten en helft inbreng) of 1465 (helft aanwinsten) uitkomt (hierna genoemd: het surplus),
dan rijst de vraag hoe dit surplus civielrechtelijk moet worden gekwalificeerd. Civielrechtelijk wordt
een vermogensvoordeel toegekend dat aan de regels van de schenkingen of minstens aan de regels
van inkorting onderworpen is. Ook al is het surplus geen huwelijksvoordeel, het is ook geen
schenking. In artikel 1464 B.W. wordt enkel bepaald dat dit surplus als schenking wordt beschouwd.
De restrictieve betekenis blijkt uit artikel 1465 BW waar enkel sprake is van een mogelijke inkorting,
ter bescherming van het reservataire erfrecht. Het gaat hier om een objectieve kwalificatie die op
basis van een theorie der huwelijksvoordelen wordt gegeven aan de verkrijging en die een echtgenoot
bekomt krachtens het huwelijksvermogensstelsel. Deze objectieve wettelijke kwalificatie staat los
van de subjectieve intenties van partijen. Tot op zekere hoogte zijn dergelijke verkrijgingen objectief
aangemerkt als huwelijksvoordelen onder bezwarende titel, vanaf een bepaalde grens of plafond
moeten zij objectief worden beschouwd als niet meer onder bezwarende titel. Het surplus is dus geen
huwelijksvoordeel, maar ook geen schenking. Dit doet denken aan het quasi-legaat in het nieuwe
Nederlandse erfrecht waar een verblijvingsbeding ook geen schenking of gift is maar onder bepaalde
voorwaarden wel voor inkorting in aanmerking komt"; In dezelfde zin:N. GEELHAND DE MERXEM, "Het
finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek", N. F. M., 2009, (103), 139-141;
Anders C. DE WULF, "Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met
de sterfhuisclausule", T. Not., 2008, 473-474 en G. DEKNUDT, "Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract", in Notariële clausules. Liber
Amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Oxford, Intersentia, 2007, (475), 487. Zowel DE
WULF als DEKNUDT zijn van oordeel dat de stelling van CASMAN en VERBEKE in elk geval voor wat
betreft de artikelen 1458 en 1464 B.W. ingaat tegen een duidelijke wettekst (er staat immers "wordt
beschouwd als" en niet "wordt onderworpen aan de regelen van de schenkingen"). D EKNUDT merkt
tevens op dat de sterfhuisclausule kan aanleiding geven tot het heffen van schenkingsrechten. G.
DEKNUDT, l.c., 485-489 en i.h.b. 485, nr. 12 en de noot 37.
16 Veelal wordt aangenomen dat de inkorting in waarde en niet in natura dient te gebeuren. Zie ook
R. DILLEMANS, Erfrecht. Deel I. Toewijzing van de nalatenschap, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 399; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 264, nr. 540 en de verwijzingen aldaar.
17 Ook de omstandigheid dat in de tekst van artikel 1465 B.W. het woord schenking niet wordt
gebruikt, maar dat de wetgever opteerde voor de termen beschikbaar gedeelte en voordeel kan er op
wijzen dat het "beschouwd worden als een schenking" restrictief moet uitgelegd worden. Comité
voor studie en wetgeving, Verslagen en debatten, Dossier Nr. 4374bis, 124 e.v.; Of er sprake is van
een parallellisme tussen de artikelen 1464 en 1465 B.W. wordt evenwel betwist. Voor een overzicht
van de verschillende opvattingen: N. GEELHAND DE MERXEM, l.c., 137-141.
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Maakt de sterfhuisclausule wel een huwelijksvoordeel uit?
16. Sommige auteurs twijfelen eraan of de sterfhuisclausule wel kan beschouwd
worden als een huwelijksvoordeel. Indien een dergelijk verblijvingsbeding bedongen
wordt buiten de hypothese van overleving, wordt de vraag gesteld of we dan wel nog te
maken hebben met een huwelijksvoordeel.
Onder meer de auteurs DEWULF, DECLERCK en DU MONGH merken op dat artikel 1461 BW
net als artikel 1457 B.W. aan de bedingen van vooruitmaking, ongelijke verdeling en
verblijving een overlevingsvoorwaarde koppelt. Ook artikel 1429 juncto 299 B.W. zou
slechts "overlevingsrechten" viseren18.
Deze auteurs zijn van oordeel dat de invoering van de overlevingsvoorwaarde in de
huidige artikelen 1457 en 1461 B.W. niet onbewust is gebeurd.
Zij verwijzen naar het advies van de Raad van State bij de wet van 14 juli 1976 waarin
het volgende te lezen staat: "De tekst van artikel 199 van het ontwerp neemt het huidig
artikel 1525 van het Burgerlijk Wetboek over en vult het aan. Het beslecht een twistpunt
in de zin zoals aangenomen door de rechtspraak. a) De tekst bepaalt nader dat het beding
slechts kan gesteld worden in het voordeel van een overlevende"19.
Indien we aannemen dat de sterfhuisclausule burgerrechtelijk buiten de voorwaarde van
overleving kan worden bedongen, zou bijkomend de vraag rijzen of we ons nog wel
binnen de uitzonderingsclausule van de artikelen 1458 en 1464 van het Burgerlijk
Wetboek bevinden en of het risico niet bestaat dat de clausule als een schenking moet
worden beschouwd.
Uit het arrest van het Hof van 23 november 2001 wordt door de auteurs Declerck en Du
Mongh afgeleid dat de overlevingsvoorwaarde als essentieel wordt beschouwd 20. In dit
arrest oordeelt het Hof dat met voordelen in de zin van die bepaling (artikel 299 B.W.)
worden bedoeld, eensdeels alle schenkingen tussen echtgenoten, andersdeels, de
voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, met name de bedingen van vooruitmaking
en de bedingen van ongelijke verdeling van de huwgemeenschap21.
De beide auteurs stellen zich tevens de vraag in welke mate het nihilbeding verenigbaar
is met de essentiële kenmerken van een gemeenschapsstelsel, dat steunt op de solidariteitsgedachte tussen echtgenoten en op de participatie van beide echtgenoten in de
opbouw van het gemeenschappelijk vermogen22.
17. Uit het arrest van 23 november 2001 kan m.i. echter niet worden afgeleid dat er
slechts huwelijksvoordelen inzake vereffening-verdeling bestaan die als overlevingsrecht
zijn geformuleerd. Over die vraag diende het Hof in dit arrest geen uitspraak te doen.
De parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1976 sluit op zijn beurt geenszins uit dat de ongelijke verdeling van de gemeenschap wordt bedongen bij ontbinding
om welke reden ook. Er werd slechts vastgesteld dat de overlevingsrechten doorgaans
alleen worden bedongen voor het geval waarin het stelsel wordt ontbonden door het overlijden van een der echtgenoten, zonder uit te sluiten dat dit zonder deze voorwaarde, en

18 Ch. DECLERCK, Secundair huwelijksvermogensstelsel in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, 104-106; C. DE WULF, l.c., T. Not., 2008,
477-483; J. DU MONGH, "Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden",
T. Not., 2007, 500, nr. 12; J. DU MONGH, "Huwelijksvoordelen en successieplanning", in Themis
Familiaalvermogensrecht 2006, 84-86.
19 Advies Raad van State, 2 december 1957, Parl. St. Senaat, 1964-65, nr. 138, p. 351.
20 J. DU MONGH, "Huwelijksvoordelen en successieplanning", in Themis Familiaalvermogensrecht
2006, 84, nr. 13.
21 Cass., 23 november 2001, AC, 2001, nr. 641.
22 Ch. DECLERCK, l.c., Patrimonium 2006, 105-106.
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dus bij ontbinding om welke reden ook, wordt bedongen23.
De tekst van artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek bevat een tweede belangrijk tegenargument tegen de restrictieve zienswijze dat het verblijvingsbeding aan de voorwaarde
van overleving moet worden gekoppeld.
Artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek vermeldt enkel bij wijze van voorbeeld de
hypothese van ontbinding van het huwelijk door overlijden en is geenszins limitatief
omdat deze bepaling uitdrukkelijk stelt dat de echtgenoten met name kunnen
overeenkomen. Andere bedingen zonder overlevingsvoorwaarde (zoals de sterfhuisclausule) zijn bijgevolg mogelijk24.
Ook uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de opsomming in artikel 1451 van het
Burgerlijk Wetboek inzake overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen niet
limitatief is en ruimte laat aan de verbeelding van partijen en notarissen om nog andere
wijzigingen van het wettelijk stelsel te bedenken25.
DE STERFHUISCLAUSULE OF HET NIHILBEDING: EEN CONTRACTUELE
ERFSTELLING?
18. Zoals reeds werd aangetoond, valt de sterfhuisclausule niet onder het toepassingsgebied van artikel 5 W. Succ. De aangeduide echtgenoot verkrijgt het gehele gemeenschappelijke vermogen immers niet op voorwaarde van overleving, maar ongeacht de
oorzaak van ontbinding van het huwgemeenschap.
De fiscus is echter van oordeel dat er een schenking voorhanden is en meer bepaald een
contractuele erfstelling waarop artikel 2 W. Succ. dient te worden toegepast 26. Artikel 2
W. Succ. heft de successierechten "op de erfgoederen, ongeacht of zij ingevolge
wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt".
Een contractuele erfstelling is een erfstelling die bij wijze van overeenkomst tot stand
komt. Zij is een overeenkomst onder kosteloze titel, waarbij iemand ten voordele van een
ander beschikt over de goederen die zijn nalatenschap zullen samenstellen27.
De verrijking van de ene echtgenoot ten koste van de andere ontstaat niet door de wijze
van samenstelling, werking of vereffening van het huwelijksvermogensstelsel, maar door
het overlijden. Een contractuele erfstelling is dus geen huwelijksvoordeel, maar een wijze
van erfopvolging28.
Of nog anders geformuleerd: het wezenlijk kenmerk van de contractuele erfstelling is
derhalve dat zij een wijze is om over zijn goederen te beschikken bij overlijden, en dat zij
dus betrekking heeft op de toekomstige goederen die de nalatenschap zullen vormen.
23 Verslag Hambye, Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 683/2, p. 70; Ibidem, p. 83: "Er wordt opgemerkt dat in vooruitmaking, evenals in ongelijke verdeling doorgaans niet wordt voorzien dan voor
het geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van een der echtgenoten"; Zie over het
oude artikel 1525 B.W.: H. DE PAGE, Traité, T. X, Les régimes matrimoniaux, II, Brussel, Bruylant,
1949, p. 999, nr. 1257: "L'article 1525 répond, nous semble-t-il, à ces réserves. Il permet d'attribuer
toute la communauté au survivant des époux (1) ou à l'un d'eux seulement (2) et abstraction faite de
la servie (3). Et cette stipulation, ainsi definie, n'est point réputée un avantage sujet aux règles des
donations, mais simplement une convention de mariage, entre associés".
24 H. CASMAN en A. VERBEKE, "Wat is een huwelijksvoordeel", N.F.M., 2005, (292), 295.
25 Verslag Hambye, Gedr. St., Senaat, B.Z., 1974, nr. 683/2, 78: "De stelsels die in het Regeringsontwerp voorkwamen maar niet zijn aangenomen, evenals het burgerlijk recht van andere landen,
kunnen de verbeelding van partijen en notarissen aan het werk zetten om nog andere wijzigingen van
het wettelijk stelsel te bedenken".
26 Administratieve beslissing, 6 december 2004, Rec. gén. enr. not., 2005, nr. 25.547.
27 H. DE PAGE, Traité, VIII/2, Brussel, Bruylant, 1973, 1755-1756, nr. 1611.
28 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in APR, Brussel, Story-Scientia, 1991, p. 85, nr.
159.
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19. De auteurs Casman en Verbeke argumenteren terecht dat een sterfhuisclausule nooit
een contractuele erfstelling kan uitmaken: een contractuele erfstelling heeft enkel
betrekking op goederen van de nalatenschap van de beschikker: de eigen goederen en zijn
aandeel in de gemeenschap na vereffening-verdeling van de gemeenschap.
Bij verdelingsbedingen van de gemeenschap zitten we niet op het niveau van de
nalatenschap maar op een eerder niveau29.
Het verblijvingsbeding in het huwelijkscontract waarbij de volledige gemeenschap bij
ontbinding van de huwgemeenschap om eender welke reden aan een bepaalde echtgenoot
wordt toebedeeld, is geen overeenkomst betreffende goederen die het voorwerp zullen
uitmaken van de nalatenschap van de overleden echtgenoot, maar een overeenkomst betreffende dit gemeenschappelijk vermogen. De sterfhuisclausule (of nihilbeding) is vanuit
die optiek geen contractuele erfstelling30.
20. Na deze toelichting bij de relevante wetsbepalingen keren we terug naar het tweede
onderdeel van het cassatiemiddel. De appelrechters zijn m.i. terecht van oordeel dat het
litigieuze beding geen contractuele erfstelling is.
Het verblijvingsbeding in het huwelijkscontract waarbij de volledige gemeenschap bij
de ontbinding van de huwgemeenschap "om eender welke reden" aan een bepaalde
echtgenoot wordt toebedeeld, is geen overeenkomst betreffende goederen die het voorwerp zullen uitmaken van de nalatenschap van de overleden echtgenoot, maar is een
overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk vermogen 31. Als de nalatenschap van de
"schenker" openvalt door diens overlijden, zal zijn nalatenschap alleen zijn eigen goederen omvatten als de volledige gemeenschap werd toegekend aan de langstlevende.
21. De specifieke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het huwelijksvermogensrecht verplichten de rechter niet tot de kwalificatie van de verrichting als een schenking
in de gebruikelijke zin van het woord of als een contractuele erfstelling.
Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele
gemeenschappelijke vermogen worden op grond van artikel 1464, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek niet als schenkingen beschouwd, maar als huwelijksvoorwaarden.
Huwelijksvoorwaarden of huwelijksvoordelen zijn de verrijkingen ontstaan in hoofde
van één der echtgenoten ten nadele van de andere en bekomen ten gevolge van de wijze
van samenstelling, werking of vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.
Zij worden als overeenkomsten ten bezwarende titel beschouwd, zodat de regels van de
schenkingen hierop niet van toepassing zijn.
Ook een beding van ongelijke verdeling of een beding van verblijving van het gehele
gemeenschappelijke vermogen, dat niet gekoppeld is aan een overlevingsvoorwaarde
maar uitwerking heeft, ongeacht de reden van ontbinding van het stelsel, moet als een
29 H. CASMAN en A. VERBEKE, "Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen",
Not. Fisc. M., 2007, (32), 34; Zie in die zin ook: G. D EKNUDT, "Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract", in Notariële clausules. Liber
Amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Oxford, Intersentia, 2007, (475), 483-484; S.
VANDEN DAELEN, "De sterfhuisconstructie fiscaal ont(k)leed", Jura Falconis, 2007-2008, (59), 69; I.
VERHULST, "Kan artikel 2 W. Succ. worden toegepast op bedingen van ongelijke verdeling" (noot
onder Rb. Hasselt, 18 oktober 2006, TFR, 2007, (509), 511; L. WEYTS, " Een toebedeling van de
gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute aan artikel 5 W. Succ.met een
boodytrap of is het een veilig pad?", T. Not. 2005, (2), 6.
30 H. CASMAN en A. VERBEKE, o.c., Not. Fisc. M., 2007, (32), 33; L. W EYTS, "Successierecht:ontsnappingsroute aan artikel 5 W. Succ. door de administratie beoordeeld", T. Not., 2005, 334-335; L.
WEYTS, 'Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een veilige ontsnappingsroute aan artikel 5 W. Succ. met een boodytrap of is het een veilig pad", T. Not., 2005, (2), 6,
nr. 9.
31 Zie randnummer 18-19.
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huwelijksvoorwaarde worden beschouwd32.
Het bepaalde in artikel 1464, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek doet hieraan geen
afbreuk. Die wetsbepaling strekt in het bijzonder tot bescherming van alle rechthebbenden
op een voorbehouden erfdeel en beschouwt ter bescherming van hun rechten de verblijvingsbedingen met betrekking tot de goederen die de vooroverleden echtgenoot in het
gemeenschappelijk vermogen heeft ingebracht als schenkingen voor het surplus d.i. het
aandeel boven de helft.
De bescherming die artikel 1464, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek biedt aan de
reservataire erfgenamen is van overeenkomstige toepassing indien in het huwelijkscontract een verblijvingsbeding werd ingelast dat uitwerking heeft, welke ook de reden van
ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel is, en dat gecombineerd wordt met de
inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen door de eerst overleden
echtgenoot.
Artikel 1464, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek leidt er niet toe dat het surplus
wordt geherkwalificeerd als een schenking, maar heeft slechts tot gevolg dat dit voordeel
bij het overlijden van de echtgenoot die eigen goederen heeft ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen, als een schenking wordt beschouwd en derhalve aan inkorting kan
worden onderworpen33.
Het bestreden arrest heeft m.i. dan ook wettig geoordeeld dat het litigieus verblijvingsbeding en het surplus geen contractuele erfstelling uitmaken en dat het surplus niet belastbaar is op grond van artikel 2 W. Succ.
Het tweede onderdeel, dat berust op de veronderstelling dat het voornoemde beding een
contractuele erfstelling uitmaakt, gaat uit van een verkeerde rechtsopvatting en faalt dienvolgens naar recht.
22. Het derde onderdeel berust op de premisse dat een beding van ongelijke verdeling
en het beding van verblijving van het gemeenschappelijk vermogen slechts als huwelijksvoorwaarden kunnen worden beschouwd wanneer zij afhankelijk zijn van een overlevingsvoorwaarde.
Uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat ook die stelling faalt naar recht.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.08.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 24 juni 2008.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest worden samengevat als
volgt.
J. V. is op 23 januari 2004 overleden te Lommel. Zijn echtgenote (de verweerster) en zijn twee kinderen zijn de erfgenamen. De echtgenoten waren gehuwd
onder het wettelijk stelsel.
32 Zie randnummer 13 tot 17.
33 Zie randnummer 15.
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Bij akte "wijziging van huwelijkscontract", verleden voor notaris Bruno
Indekeu te Lommel op 1 juli 2003, bracht J.V. twee onroerende goederen in het
gemeenschappelijke vermogen. Artikel 2 van de notariële akte bepaalt dat de
huwelijksgemeenschap bij overlijden van J.V. in volle eigendom wordt toebedeeld aan de verweerster.
De akte "wijziging van huwelijkscontract", verleden voor notaris Bruno
Indekeu te Lommel op 20 oktober 2003, wijzigt voormeld artikel 2. Die akte
bepaalt dat het gemeenschappelijke vermogen wordt toebedeeld aan de verweerster bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap om eender welke reden.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
4. De betwisting tussen de partijen heeft betrekking op de vraag of de eiser
successierechten kan heffen op grond van artikel 2 Wetboek Successierechten op
de waarde van de helft van de onroerende goederen die J.V. in het gemeenschappelijke vermogen heeft gebracht.
Het onderdeel voert aan dat de appelrechters het litigieuze beding hadden
moeten kwalificeren als een contractuele erfstelling.
5. Krachtens artikel 2 Wetboek Successierechten zijn de rechten verschuldigd
op de erfgoederen ongeacht of zij overgemaakt worden ingevolge de wettelijke
devolutie, een uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling.
6. Een contractuele erfstelling is een erfstelling die bij wijze van een overeenkomst tot stand komt. Zij is een overeenkomst om niet, waarbij iemand ten voordele van een ander beschikt over de goederen die zijn nalatenschap zullen
samenstellen. Een contractuele erfstelling heeft enkel betrekking op de goederen
van de nalatenschap van de beschikker.
7. Het verblijvingsbeding in een huwelijkscontract, dat het volledig gemeenschappelijke vermogen bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel 'om
eender welke reden' aan de mede-echtgenoot toebedeelt, is geen overeenkomst
over goederen van de nalatenschap van die mede-echtgenoot, maar een overeenkomst over het gemeenschappelijke vermogen.
8. De specifieke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het huwelijksvermogensrecht verplichten niet tot een kwalificatie als een schenking of een
contractuele erfstelling.
9. Krachtens artikel 1464, eerste lid, Burgerlijk Wetboek worden het beding
van ongelijke verdeling en het verblijvingsbeding van het gehele gemeenschappelijke vermogen niet beschouwd als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaarden.
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Krachtens artikel 1464, tweede lid, Burgerlijk Wetboek worden het beding van
ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijke vermogen als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft
dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag
van de verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoten in het gemeenschappelijke vermogen heeft gebracht door
een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.
Deze wetsbepaling strekt in het bijzonder tot bescherming van alle rechthebbenden op een voorbehouden erfdeel en beschouwt ter bescherming van hun
rechten de verblijvingsbedingen met betrekking tot de goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijke vermogen heeft ingebracht, als
schenkingen voor het 'surplus', dit is het aandeel boven de helft.
De bescherming die artikel 1464, tweede lid, Burgerlijk Wetboek biedt aan de
reservataire erfgenamen, is van overeenkomstige toepassing indien in het huwelijkscontract een verblijvingsbeding werd ingelast dat uitwerking heeft, welke
ook de reden van ontbinding van het huwelijksstelsel is en dat gecombineerd
werd met de inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijke vermogen
door de vooroverleden echtgenoot.
Die wetsbepaling leidt er niet toe dat het 'surplus' een schenking is, maar heeft
slechts tot gevolg dat dit voordeel bij het overlijden van de echtgenoot die eigen
goederen heeft ingebracht in het gemeenschappelijke vermogen, aan inkorting
kan worden onderworpen.
10. Hieruit volgt dat het bestreden arrest wettig heeft geoordeeld dat het
bedoelde verblijvingsbeding en het 'surplus' geen contractuele erfstelling is en
dat het 'surplus' niet belastbaar is op grond van artikel 2 Wetboek Successierechten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Bruyn en Geinger.
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2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - RECHT VAN NIET-NAVORDERING - BOEKING
ACHTERAF - REGELMATIGHEID - TOETSING DOOR DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA
1º De belastingplichtige heeft recht op de niet-navordering van het bedrag van de rechten
bij invoer of bij uitvoer mits cumulatieve vervulling van volgende drie voorwaarden: 1. de
niet-heffing van de rechten moet te wijten zijn aan een vergissing die aan een actieve
gedraging van de bevoegde autoriteiten zelf is toe te schrijven; 2. de belastingschuldige
moet te goeder trouw hebben gehandeld en met name, ondanks zijn beroepservaring en
de door hem te betrachten zorgvuldigheid, de vergissing redelijkerwijze niet heeft kunnen
ontdekken, mede gelet op de aard van de vergissing; de aard van de vergissing is ervan
afhankelijk hoe ingewikkeld de betrokken regeling is of, andersom, of die regeling
voldoende eenvoudig is, en hoelang de autoriteiten aan hun onjuiste zienswijze zijn
blijven vasthouden; 3. de belastingplichtige moet voor zijn douaneaangifte aan alle
voorschriften van de geldende regelgeving hebben voldaan, hetgeen impliceert dat hij
verplicht is de bevoegde douaneautoriteiten alle in de gemeenschapsregeling en in de in
voorkomend geval ter aanvulling of omzetting daarvan vastgestelde nationale regeling
bepaalde noodzakelijke inlichtingen te verschaffen voor de gewenste douanebehandeling
van de betrokken goederen1. (Art. 220.2, eerste lid, b, Communautair Douanewetboek)
2º De rechter die moet oordelen over de regelmatigheid en de gegrondheid van een
boeking achteraf, moet nagaan of aan de drie door artikel 220.2, eerste lid, b, van het
CDW is voldaan2. (Art. 220.2, eerste lid, b, Communautair Douanewetboek)
(MEKOTRANS bvba T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In het eerste onderdeel van het eerste middel wordt het bestreden arrest verweten
impliciet doch zeker te hebben beslist dat verweerder, gelet op het legaliteitsbeginsel, de
wettelijke verplichting heeft in alle omstandigheden over te gaan tot invordering van de
niet geheven rechten, ongeacht de concrete omstandigheden die overeenkomstig artikel
220.2, eerste lid, b CDW aanleiding kunnen geven tot niet-heffing van rechten (schending
van deze bepaling).
Volgens het eerste onderdeel kon het bestreden arrest niet wettig beslissen dat het feit
dat de ambtenaren zich aanvankelijk en bij herhaling hadden vergist nopens de toepasselijke tariefcode, niet kon beletten dat verweerder de mogelijkheid en zelf de plicht heeft
om de rechten te innen die krachtens de fiscale wet zijn verschuldigd.
Het bestreden arrest wordt in dat verband het verwijt gemaakt niet te hebben onderzocht of de voorwaarden waren vervuld opdat eerste eiseres, overeenkomstig artikel
220.2, eerste lid, b CDW, een recht op niet-navordering kon laten gelden (schending van
deze bepaling).
Door na te laten de concrete draagwijdte van de gedragslijn van de administratie te
onderzoeken, zouden de appelrechters tenslotte ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel, geschonden hebben.
2. Wanneer het wettelijk verschuldigd bedrag aan rechten niet was geboekt ten gevolge
van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangiften
heeft voldaan, heeft de belastingschuldige, op grond van artikel 220.2, eerste lid, b CDW,
in beginsel, een recht op niet-heffing van de verschuldigde rechten.
Of die voorwaarden zijn vervuld, moet worden beoordeeld in het licht van het doel van
1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
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deze bepaling, die de bescherming beoogt van het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige in de juistheid van alle factoren die een rol spelen bij het besluit om al dan
niet tot navordering van douanerechten over te gaan (zie HvJ, 18 oktober 2007, Agrover,
C-173/06, punt 31; HvJ, 14 november 2002, zaak C-251/00, punt 39; HvJ, 14 mei 1996,
Faroe Seafood e.a., C-153/94 en C-204/94, punt 87; HvJ, 27 juni 1991, Mecanarte,
C-348/89, punt 19).
De vereiste van het "gewettigd vertrouwen" houdt in dat "de burger in redelijkheid
moest kunnen aannemen dat het bestuurlijk optreden tot het door de verwachtingen
gewekte resultaat zou leiden. Indien de normaal voorzichtige en oplettende burger had
moeten weten dat de gewekte verwachtingen niet zouden kunnen of mogen worden
gehonoreerd, zal hij zich niet op het vertrouwensbeginsel kunnen beroepen" (D'H OOGHE,
D., "Bestuurlijke vrijheid geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid,
wettigheid en veranderlijkheid", RW, 1993-94, 1095, nr. 95).
3. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 3 heeft de belastingplichtige recht
op de niet-navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer mits cumulatieve vervulling van navolgende drie voorwaarden:
- de niet-heffing van de rechten moet te wijten zijn aan een vergissing van de bevoegde
autoriteiten;
- de belastingschuldige moet te goeder trouw hebben gehandeld en met name, ondanks
zijn beroepservaring en de door hem te betrachten zorgvuldigheid, de vergissing redelijkerwijze niet hebben kunnen ontdekken;
- de belastingschuldige moet voor zijn douaneaangifte aan alle voorschriften van de
geldende regelgeving hebben voldaan.
Het Hof van Justitie van de E.G. heeft verscheidene malen geoordeeld dat het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige de in artikel 5, lid 2, van Verordening nr.
169/79 (of in artikel artikel 220.2, eerste lid, b CDW) voorziene bescherming slechts kan
genieten, indien het de bevoegde autoriteiten "zelf" zijn die de grondslag hebben
gecreëerd waarop het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige berustte. Hieruit
volgt dat enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde
autoriteiten zijn toe te schrijven, in aanmerking kunnen komen voor niet-navordering
omdat in dergelijke gevallen de bevoegde overheden een rechtmatig vertrouwen hebben
gewekt (Cass. 12 november 2009, AR F.07.0098.N, www.cass.be).
Ik kan voorts verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dit arrest van Uw Hof
van 12 november 2009 waarin ik de gelegenheid kreeg nader te concluderen over de
omstandigheden waarin vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde
douaneautoriteiten zelf te wijten zijn, recht kunnen geven op niet-navordering in de zin
van artikel 220.2, eerste lid, b), van het CDW.
4. Onderhavige casus vertoont veel gelijkenis met de zaak F.07.0059.F waarin Uw Hof
bij arrest van 26 februari 2009 uitspraak heeft gedaan.
Uw Hof verwierp in die het cassatieberoep gericht tegen een beslissing die afwijzend
beschikte op de rechtsvordering van de Belgische Staat, die ertoe strekte de verweersters
te doen veroordelen tot betaling achteraf van invoerrechten, op grond van artikel 220.1
van het Communautair Douanewetboek. Het bestreden arrest oordeelde dat de voorwaarden van artikel 220.2 CDW waren vervuld en dat er dus geen navordering kon
3 HvJ EG, 27 juni 1991, C-348/89, Mecanarte, Jurispr., 1991, p. I-3299, r.o. 12; HvJ EG, 14 mei
1996, C-153/94 en C-204/94, Faroe Seafood, Jrispr., 1996, p. I-2509, r.o. 83; Ger. EG, 9 juni 1998,,
T-10/97 en T-11/97, Unifrigo Gadus, Jurispr., 1998, p. II-2234, r.o. 65; HvJ EG, 7 september 1999,
C-61/98, De Haan Beheer BV, nog niet gepubliceerd in Jurispr., r.o. 39-40; HvJ EG, 19 oktober
2000, C-15/99, Hans Sommer, nog niet gepubliceerd in Jurispr., r.o. 35; HvJ EG, 18 oktober 2007,
Agrover, C-173/06, r.o. 30.
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gebeuren.
Het ging in die zaak meer bepaald over volgende feiten: het voedingsproduct, rijstpapier genaamd, was ingevoerd onder GN-postonderverdeling 1902 3010 en op basis
hiervan werden de rechten geïnd. Reeds bij de aanvang van de importen op 13 december
1993 had de Belgische douane stalen genomen. Het PV waarin staat dat het rijstpapier
onder de post 1905 9020 had moeten worden aangegeven en op grond waarvan het
litigieuze bedrag voor de importen van september 1994 tot januari 1995 werd
ingevorderd, dagtekent pas van 27 maart 1997.
Discussie bestond omtrent de betekenis van de term "vergissing van de douaneautoriteiten" in de zin van art. 220 CDW. Uw Hof verwijst in het arrest van 26 februari 2009
naar het arrest van 1 april 1993 van het Hof van Justitie (C-250/91, Societe Hewlett
Packard France) volgens hetwelk "er sprake is van een vergissing van de bevoegde
autoriteiten" in de zin van artikel 5.2 van verordening nr. 1697/79 van 24 juli 1979',
wanneer die autoriteiten, ondanks het aantal en de omvang van de door de belastingschuldige verrichte importen, geen bezwaar hebben gemaakt tegen de tariefindeling
van de betrokken goederen, ofschoon een vergelijking van de aangegeven tariefpost met
de uitdrukkelijke omschrijving van de goederen volgens de specificaties van de nomenclatuur de verkeerde tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht. Het Hof oordeelt op
grond daarvan dat het onderdeel dat betoogt dat van een vergissing van de bevoegde
autoriteiten enkel sprake kan zijn wanneer de autoriteiten actief de belastingschuldige
misleiden omtrent de op de goederen toepasselijke tariefpost, faalt naar recht. De
beslissing van de appelrechters dat terzake aan de drie voorwaarden van art. 220.2, eerste
lid, b, CDW, is voldaan en dat de invoerders dus recht hebben op niet navordering van de
rechten, blijft aldus overeind.
5. Het arrest van Uw Hof van 26 februari 2009 impliceert dat de systematische
vergissingen van de ambtenaren betreffende de toepasselijke tariefcode, zouden kunnen
worden aangezien als een `vergissing van de douaneautoriteiten' in de zin van art. 220.2,
eerste lid, b) CDW. Er zou dan echter ook nog dienen te worden onderzocht of ook aan de
tweede en derde voorwaarde van art. 220.2, eerste lid, b) CDW is voldaan om van de niet
navordering van de invoerrechten te kunnen genieten.
Een herhaalde vergissing van de douaneautoriteiten werd door het Hof van Justitie in
het arrest "Deutsche Fernsprecher"4 aangemerkt als een aanwijzing dat het op te lossen
probleem ingewikkeld was. In dat geval kreeg de ondernemer twee keer een bevestiging
van de douaneautoriteiten dat de in feite onjuiste opvatting, de juiste was. In het arrest
"Belovo"5 kwam de herhaalde vergissing ook aan de orde. Het Hof van Justitie oordeelde
dat "in een geval als het onderhavige waarin de ondernemer gespreid over een lange
periode [bijna 10 maanden] negen maal een certificaat ontving, dat telkens de juistheid
bevestigde van een opvatting die naderhand verkeerd bleek en die ten grondslag lag aan
de betwiste betalingen, vormt de herhaalde vergissing van de bevoegde instanties een
aanwijzing dat het op te lossen probleem ingewikkeld was [...] en dat de ondernemer niet
onzorgvuldig is geweest." Zie ook r.o. 33 van de conclusie van AG V. Trstenjak in de
zaak C-173/066 en r.o 36 van het arrest van het Hof van Justitie van 19.10.2000, Sommer,
C-15/997.
4 HvJ 26 juni 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Jur. EG, I-2535, r.o. 20.
5 HvJ 16 juli 1992, Belovo, C-187/91, Jur. EG, I-4937, r.o. 18.
6 "Artikel 220, lid 2, sub b, CDW heeft uitdrukkelijk betrekking op het geval dat "het wettelijk
verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt, ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten", dat wil zeggen dat de autoriteiten een eerste besluit nemen ten aanzien van het bedrag van
de douanerechten, maar daarna van gedachte veranderen en menen dat het bedrag aan rechten
verkeerd was ingeschat."
7 "In de eerste plaats moet inning van de rechten achterwege zijn gebleven ten gevolge van een
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6. Ook in huidige zaak hadden de eisers aangevoerd dat zij recht hebben op nietnavordering van de rechten op grond van artikel 220.2, eerste lid, b), CDW (p. 9 van
besluiten van 24.301998 voor de eerste rechter en p. 5 van beroepsconclusies van
9.3.2005).
Terzake waren de goederen immers ingevoerd, na overleg met de douaneautoriteiten,
onder GN-postonderverdeling 1902 3010. De verificateur te Menen die de goederen
controleerde was het eens met de omschrijving van die goederen. De inklaringen
gebeurden zonder opmerkingen; de invoerrechten en de BTW werden geïnd overeenkomstig de aangiften van de eerste eiseres. De kwestieuze import verliep over een periode
van juni 1994 tot juni 1995. De navordering, omdat de goederen eigenlijk onder de post
1905 9020 dienden te worden ingevoerd (en er dus meer rechten dienden te zijn betaald)
dateerde van drie jaar later (boeking op 18.4.1997 en kennisgeving op 5.5.1997).
7. Het bestreden arrest stelt in casu als principe voorop dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel moet wijken voor het legaliteitsbeginsel en beslist vanuit die optiek
dat "het feit dat de ambtenaren zich aanvankelijk en bij herhaling vergisten, [door zelfs na
visuele controle, de kwalificatie van de aangifte (codenr. 1902) op het moment van de
invoer telkens aanvaard te hebben] [niet] belet dat de [verweerder] de mogelijkheid en
zelfs de plicht heeft om de rechten te innen die krachtens de fiscale wet (wet van openbare
orde) verschuldigd zijn".
Door zodoende te oordelen dat de eerste eiseres geen aanspraak kan maken op nietnavordering van de invoerrechten, zonder na te gaan of de voorwaarden van artikel 220.2,
eerste lid, b), van het Communautair Douanewetboek, al dan niet vervuld waren, schendt
de appelrechter deze bepaling.
Het onderdeel komt dan ook gegrond voor terwijl de onder het tweede onderdeel van
het eerste middel en de onder het tweede middel aangevoerde grieven niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden.
(...)
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.09.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent
van 14 oktober 2008.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 201 en 217.1 tot 220, van de Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (hierna het
vergissing van de bevoegde autoriteiten [...]. In dit verband wijst de verwijzende rechter in de derde
vraag uitdrukkelijk op de omstandigheid, dat de betrokken autoriteiten bij een controle ter plaatse van
importen in een eerder tijdvak voor gelijksoortige transacties geen bezwaar hebben gemaakt tegen de
niet-opneming van de forfaitaire kosten in de douanewaarde."
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Communautair Douanewetboek genoemd);
- artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot
vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen;
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de oorspronkelijke vordering van de eerste eiseres ongegrond en verwerpen bijgevolg haar verzet tegen het dwangbevel van 5 mei 1997. De
appelrechters beslissen dat de eerste eiseres zich niet op het rechtszekerheidsbeginsel kan
beroepen op grond van de volgende motieven:
"4.2.2. Dat (de eerste eiseres) zich vooraf tot de administratie van de douane en
accijnzen zou gericht hebben om te vragen wat haar bij de invoer van die goederen te
doen stond, en dat de betreffende ambtenaren zouden meegedeeld hebben dat de aangifte
onder codenummer 1902 moest gebeuren zodat (de eerste eiseres) in de veronderstelling
werd gebracht dat haar aangiften in orde waren, doet geen afbreuk aan het recht van (de
verweerder) om de bijkomende invoerrechten in te vorderen. Hetzelfde geldt voor het feit
dat de controleambtenaren, zelfs na visuele controle, de kwalificatie van de aangifte
(codenr. 1902) op het moment van de invoer telkens aanvaard hebben. Het vertrouwensen rechtszekerheidsbeginsel moet immers wijken voor het legaliteitsbeginsel. Het feit dat
de ambtenaren zich aanvankelijk en bij herhaling vergisten, belet niet dat (de verweerder)
de mogelijkheid en zelfs de plicht heeft om de rechten te innen die krachtens de fiscale
wet (wet van openbare orde) verschuldigd zijn".
Grieven
Eerste onderdeel
De beginselen van behoorlijk bestuur, die het recht op rechtszekerheid omvatten, zijn
bindend voor de administratie van de douane en accijnzen.
Hoewel de administratie de wet moet toepassen en het haar niet vrij staat afstand te
doen van haar verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast te stellen, moet
de burger niettemin kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een
vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de administratie de door haar bij hem
gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moet inlossen.
Overeenkomstig dit algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht op rechtszekerheid
kan de belastingschuldige zich op de vroegere gedragslijn van de administratie beroepen
wanneer die gedragslijn bij hem de gewettigde overtuiging kon wekken dat de administratie afzag van de strikte toepassing van de wet.
Artikel 201 Communautair Douanewetboek bepaalt dat een douaneschuld bij invoer
ontstaat wanneer aan rechten bij invoer onderworpen goederen in het vrije verkeer worden
gebracht.
Overeenkomstig artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking
van landbouwproducten verkregen goederen, wordt op de in bijlage B bedoelde goederen
bij invoer in de Gemeenschap een belasting geheven, die onder meer bestaat uit een agrarisch element ter compensatie van de verschillen tussen de prijzen van de landbouwproducten die geacht worden te zijn gebruikt op de markt van de Gemeenschap en de prijzen
bij invoer uit derde landen, wanneer de totale kosten van de genoemde basisproducten in
de Gemeenschap hoger zijn, of, indien een preferentiële overeenkomst daarin voorziet, de
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prijzen van de landbouwproducten in bepaalde derde landen.
Overeenkomstig artikel 217.1, Communautair Douanewetboek dient elk bedrag aan
rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, door de
douaneautoriteiten te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken
en dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als
zodanig dienst doet, te worden geregistreerd (boeking).
De artikelen 218 en 219, Communautair Douanewetboek bepalen de termijnen waarbinnen de boeking dient te gebeuren.
Artikel 220, Communautair Douanewetboek bepaalt dat indien het bedrag aan rechten
dat voortvloeit uit een douaneschuld, niet is geboekt overeenkomstig de artikelen 218 en
219 of wanneer een lager bedrag is geboekt dan het wettelijk verschuldigde bedrag, de
boeking van het in te vorderen of aanvullend in te vorderen bedrag aan rechten dient te
geschieden binnen een termijn van twee dagen te rekenen vanaf de datum waarop de
douaneautoriteiten deze situatie hebben vastgesteld en het wettelijk verschuldigde bedrag
kunnen berekenen en zij de schuldenaar kunnen aanwijzen (boeking achteraf). Deze
termijn kan overeenkomstig artikel 219 worden verlengd.
Overeenkomstig artikel 220.2.b Communautair Douanewetboek wordt er evenwel niet
tot boeking achteraf overgegaan wanneer het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten
niet was geboekt, ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de
belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds
te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen
inzake de douaneaangifte heeft voldaan.
Artikel 220.2.b verleent aldus aan de belastingschuldige een recht op niet-navordering
wanneer aan drie voorwaarden is voldaan:
- de heffing moet te wijten zijn aan een vergissing van de bevoegde autoriteiten;
- de vergissing moet van die aard zijn dat zij door de belastingschuldige te goeder
trouw, ondanks zijn beroepservaring en de door hem betrachte zorgvuldigheid, redelijkerwijze niet kon worden ontdekt;
- de belastingschuldige moet aan alle voorschriften van de geldende regeling inzake
douaneaangifte hebben voldaan.
De appelrechters stellen terzake vast dat:
- de eerste eiseres zich vooraf tot de administratie van douane en accijnzen zou hebben
gericht om te vragen wat haar bij de invoer van de goederen te doen stond en de betreffende ambtenaren haar zouden hebben meegedeeld dat de aangifte onder code 1902 moest
gebeuren, zodat de eiseres in de veronderstelling werd gebracht dat haar aangiften in orde
waren;
- de controleambtenaren, zelfs na visuele controle, de kwalificatie van de aangifte
(codenr. 1902) op het moment van de invoer telkens aanvaard hebben;
- derhalve blijkt dat de douaneautoriteiten zich aanvankelijk en bij herhaling vergist
hebben.
De appelrechters beslissen echter dat deze elementen geen afbreuk doen aan het recht
van de verweerder om de bijkomende invoerrechten in te vorderen, nu het vertrouwensen rechtszekerheidsbeginsel moet wijken voor het legaliteitsbeginsel.
Aldus beslissen de appelrechters impliciet doch zeker dat de verweerder de wettelijke
verplichting heeft om in alle omstandigheden over te gaan tot invordering van de niet
geheven rechten, ongeacht de concrete omstandigheden die aanleiding gaven tot de nietheffing van de rechten.
Door aldus te beslissen dat de verweerder in alle omstandigheden de verplichting heeft
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om tot invordering van de niet-geheven rechten over te gaan, schenden de appelrechters
artikel 220.2.b, (en voor zoveel als nodig de artikelen 201, 217.1, 218 en 219) van het
Communautair Douanewetboek, dat aan de belastingschuldige een recht op niet-invordering verleent wanneer het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt,
ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige
redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw
heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan (en voor zoveel als nodig schending van artikel 2, van de Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen).
Door verder op grond van de overweging dat de verweerder ongeacht de concrete omstandigheden van de zaak de verplichting heeft om tot invordering van de niet-geheven
rechten over te gaan, te beslissen dat het rechtszekerheidsbeginsel niet kon worden toegepast, nu het rechtszekerheidsbeginsel moet wijken voor het legaliteitsbeginsel verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel
genoemde bepalingen).
Door verder na te laten te onderzoeken of de eerste eiseres een recht op niet-navordering kon laten gelden overeenkomstig artikel 220.2.b Communautair Douanewetboek op
basis van de door de eerste eiseres aangevoerde omstandigheden dat zij bij iedere invoer
vooraf contact had opgenomen met de douanediensten om zeker te zijn van de juistheid
van de tariefpost (blz. 8 nr. 6), dat de betreffende ambtenaren hadden meegedeeld dat de
aangifte onder codenummer 1902 diende te gebeuren, dat de controleambtenaren na grondige controle de kwalificatie van de aangifte hebben aanvaard (blz. 9, nr. 6 van de
conclusie van eerste eiseres ter griffie ingediend op 30 april 2008), dat de aangiftes van de
eiseres steeds werden geverifieerd en als juist werden geviseerd door de douane (blz. 9,
nr. 6 van voormelde conclusie van de eerste eiseres) en dat de eerste eiseres nooit iets
verborgen had gehouden (blz. 10, nr. 9 van voormelde conclusie van de eerste eiseres), en
door aldus na te laten te onderzoeken of uit de door de eiseres aangevoerde omstandigheden bleek dat het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt, ten
gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft
gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte
heeft voldaan, schenden de appelrechters artikel 220.2.b Communautair Douanewetboek,
en voor zoveel als nodig de artikelen 201 en 217.1 tot 219 Communautair Douanewetboek
en artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot
vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen.
Door na te laten de concrete draagwijdte van de gedraglijn van de administratie te
onderzoeken, schenden de appelrechters ook de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, inzonderheid het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel, dat, zeker wanneer er geen verplichting bestaat om tot
invordering van de niet-geheven rechten over te gaan, inhoudt dat de belastingplichtige
zich kan beroepen op een vaste gedragslijn van de administratie wanneer die gedragslijn
bij hem de gewettigde overtuiging kon wekken dat de administratie afzag van de strikte
toepassing van de wet.
Tweede onderdeel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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Eerste onderdeel
1. Artikel 220.2, eerste lid, b, CDW bepaalt: "Behalve in de gevallen als
bedoeld in artikel 217, lid 1, tweede en derde alinea, wordt niet tot boeking
achteraf overgegaan wanneer (...) het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten
niet was geboekt, ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf
die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze
laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van
de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan."
2. Het Hof van Justitie (HvJ, 18 oktober 2007, Agrover, C-173/06) heeft voor
de voorwaarden voor een boeking achteraf het navolgende beslist.
Om niet tot boeking achteraf over te gaan is vereist dat de inning van de
rechten achterwege is gebleven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde
autoriteiten zelf, vervolgens moet deze vergissing van aard zijn geweest, dat een
belastingschuldige te goeder trouw deze redelijkerwijze niet kon ontdekken, en
ten slotte moet laatstbedoelde voor zijn douaneaangifte aan alle geldende voorschriften hebben voldaan.
Wat de eerste voorwaarde betreft, herinnert het Hof van Justitie eraan dat
artikel 220.2, eerste lid, b, CDW de bescherming beoogt van het gewettigd
vertrouwen van de belastingschuldige in de juistheid van alle factoren die een rol
spelen bij het besluit om al dan niet tot navordering van douanerechten over te
gaan. Het gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige is slechts vatbaar voor
bescherming uit hoofde van dat artikel, indien het de bevoegde autoriteiten "zelf"
zijn geweest die de grondslag hebben gecreëerd voor dat gewettigd vertrouwen.
Dus geven enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde
autoriteiten zijn toe te schrijven, recht op niet-navordering van douanerechten.
Wat de tweede van die voorwaarden betreft, moet bij de beantwoording van de
vraag of een vergissing van de bevoegde douaneautoriteiten kon worden ontdekt,
worden gelet op de aard van de vergissing, de beroepservaring van de betrokken
ondernemers en de mate van de door hen betrachte zorgvuldigheid. De aard van
de vergissing is ervan afhankelijk hoe ingewikkeld de betrokken regeling is of,
andersom, of die regeling voldoende eenvoudig is, en hoelang de autoriteiten aan
hun onjuiste zienswijze zijn blijven vasthouden.
Wat de derde voorwaarde betreft, is de aangever verplicht, de bevoegde douaneautoriteiten alle in de gemeenschapsregeling en in de in voorkomend geval ter
aanvulling of omzetting daarvan vastgestelde nationale regeling bepaalde noodzakelijke inlichtingen te verschaffen voor de gewenste douanebehandeling van
de betrokken goederen.
3. Hieruit volgt dat de rechter die moet oordelen over de regelmatigheid en de
gegrondheid van een boeking achteraf, moet nagaan of aan de voormelde voorwaarden is voldaan.
4. De appelrechter stelt vast dat de navordering van invoerrechten is gebeurd
omdat de goederen onder een verkeerde GN-postonderverdeling zijn ingevoerd.
Hij oordeelt: "Dat de eerste [eiseres] zich vooraf tot de administratie van douane
en accijnzen zou gericht hebben om te vragen wat haar bij de invoer van die
goederen te doen stond, en dat de betreffende ambtenaren zouden meegedeeld
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hebben dat de aangifte onder codenummer 1902 moest gebeuren zodat de eerste
[eiseres] in de veronderstelling werd gebracht dat haar aangiften in orde waren,
doet geen afbreuk aan het recht van de [verweerder] om de bijkomende
invoerrechten in te vorderen. Hetzelfde geldt voor het feit dat de controleambtenaren, zelfs na visuele controle, de kwalificatie van de aangifte (codenr. 1902) op
het moment van de invoer telkens aanvaard hebben. Het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel moet immers wijken voor het legaliteitsbeginsel. Het feit dat
de ambtenaren zich aanvankelijk en bij herhaling vergisten, belet niet dat de
[verweerder] de mogelijkheid en zelfs de plicht heeft om de rechten te innen die
krachtens de fiscale wet (wet van openbare orde) verschuldigd zijn."
5. De appelrechter heeft aldus niet alle voorwaarden van artikel 220.2, eerste
lid, b, CDW in zijn oordeel betrokken. Hij verantwoordt aldus zijn beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de tweede, de derde en
de vierde eiser buiten zake stelt en het hoger beroep voor het overige ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.
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1° KAMER - 10 december 2010

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - VERZET AFGEWEZEN - HOGER BEROEP - GELDIGHEIDSVOORWAARDEN - VERPLICHTING TOT CONSIGNATIE FINALITEIT - GEVOLG
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - VERZET AFGEWEZEN - HOGER BEROEP - NIET DILATOIR - VERZOEK TOT CONSIGNATIE - VERANTWOORDING
3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - VERZET AFGEWEZEN - HOGER BEROEP - GELDIGHEIDSVOORWAARDEN - BELASTINGPLICHTIGE VERPLICHTING TOT CONSIGNATIE - VERPLICHTING OPGELEGD AAN HET BESTUUR
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1º Artikel 92 van het BTW-Wetboek, dat voorziet in een verplichting tot consignatie van de
verschuldigde sommen alvorens enig rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de
rechterlijke beslissing die het verzet van de belastingplichtige tegen een dwangbevel
afwijst, strekt ertoe het instellen van dilatoire rechtsmiddelen die de rechten van de
schatkist in gevaar zouden brengen, tegen te gaan1. (Art. 92, Btw-wetboek)
2º Indien het hoger beroep niet dilatoir is, kan de aangevoerde omstandigheid dat de
rechten van de schatkist in gevaar zijn of kunnen zijn, het opgelegde verzoek tot
consignatie niet verantwoorden2. (Art. 92, Btw-wetboek)
3º Artikel 92 van het BTW-Wetboek legt aan het bevoegde bestuur de verplichting op
rekening te houden met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige die een voldoende draagkracht moet hebben om
het bedrag te kunnen consigneren3. (Art. 92, Btw-wetboek)
(KIMAC n.v. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden
1. De eiseres is BTW-plichtige voor haar economische activiteit van fabricage en
verkoop van machines voor hout- en plasticbewerking. Op 9 mei en 2 oktober 1996
controleerden ambtenaren van de B.T.W.-administratie de boekhouding van de eiseres
voor de jaren 1993 tot en met 1996.
Op 1 december 1997 werd door de BTW-administratie (thans verweerster) procesverbaal opgemaakt. Vermits de eiseres de verkoopcontracten met betrekking tot de voornoemde jaren niet kon voorleggen, legde de verweerster op grond van artikel 70, §4
BTW-wetboek de eiseres een boete op van 100.000 BEF. De Gewestelijke Directeur van
de B.B.I. te Gent legde vervolgens een ambtelijke aanslag op voor het vermoedelijk
bedrag van de handelingen die door de eiseres gedurende de jaren 1993 tot 1996 werden
verricht.
De voorafgaande kennisgeving van de ambtelijke aanslag gebeurde bij aangetekend
schrijven van 1 december 1997. In deze kennisgeving werd gemeld dat het bedrag van de
verschuldigde belasting 22.406.948 BEF bedroeg en dat een boete werd opgelegd van
tweemaal het bedrag van de verschuldigde belasting (afgerond 44.813.000 BEF).
Op 27 december 1997 deelde de gevolmachtigde accountant mee dat de eiseres onmogelijk akkoord kon gaan met de voorgestelde ambtelijke aanslag. Dit schrijven bevatte
evenwel geen elementen die het standpunt van de verweerster konden doen wijzigen. De
beslissing tot vestiging van de ambtelijke aanslag werd aan de eiseres betekend op 21
januari 1998.
2. Op 27 januari 1998 vaardigt de verweerster ten laste van de eiseres een dwangbevel
uit wegens niet-betaling. De eiseres tekent bij de rechtbank van eerste aanleg verzet aan
tegen dit dwangbevel.
Bij vonnis van 19 mei 2003 wordt het verzet grotendeels ongegrond verklaard. Enkel
de proportionele geldboete wordt herleid naar 50 procent (11.203.474 BEF).
De eiseres tekent op 2 juli 2003 hoger beroep aan tegen dit vonnis door de neerlegging
van een verzoekschrift op tegenspraak.
Bij aangetekend schrijven van 11 mei 2004 wordt de eiseres door de bevoegde rekenplichtige verzocht om, bij toepassing van artikel 92, tweede lid, BTW-wetboek in de
versie voor de vervanging bij artikel 61 van de wet van 15 maart 1999, over te gaan tot de
1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
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consignatie van de sommen verschuldigd ingevolge het vonnis van 19 mei 2003. Aan de
eiseres wordt gevraagd om een totaal bedrag van 1.349.430,20 EUR te consigneren.
Het verzoekschrift tot consignatie wordt als volgt gemotiveerd:
"Het verzoekschrift tot hoger beroep brengt geen enkel argument naar voor waarover
de eerste rechter niet reeds heeft beschikt. Ook de vraag tot uitstel van de zaak tot er een
uitspraak in de strafzaak zou zijn gebeurd, werd voldoende weerlegd door de eerste
rechter.
In deze strafzaak heeft de correctionele rechtbank van Kortrijk trouwens op 28 oktober
2003 een uitspraak gedaan. De feiten ten overstaan van alle betichten werden grotendeels
bewezen verklaard. Het door u ingestelde hoger beroep in het algemeen heeft dan ook een
dilatoir karakter.
Gezien de rechten van de Schatkist in gevaar kunnen komen ingevolge uw handelswijze, gelet op de grootte van de globale schuld van BTW en daar u geen onroerende
goederen bezit als waarborg, en gelet op het voorgaande zie ik mij genoodzaakt de
belangen van de Schatkist te vrijwaren. Deze rechten van de Schatkist kunnen aldus op
geen enkele andere manier en in dezelfde mate veilig gesteld worden dan door de
toepassing van artikel 92 van het BTW-wetboek."
De eiseres tekent verzet aan tegen dit verzoek bij aangetekend schrijven van 25 mei
2004.
II. Het bestreden arrest
3. De appelrechters onderzoeken in toepassing van artikel 159 van de Grondwet de
wettigheid van de beslissing van de ontvanger waarbij de voorafgaande consignatie wordt
opgelegd.
Zij oordelen dat artikel 92, tweede lid, van het BTW-wetboek er niet alleen toe strekt
de rechten van de Schatkist veilig te stellen tegen dilatoire beroepen, maar ook beoogt
deze rechten veilig te stellen wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar zijn of kunnen
zijn. Volgens de appelrechters kon de administratie noch uit de vaststelling dat in hoger
beroep geen nieuwe argumenten werden aangevoerd, noch uit het resultaat van de
strafzaak, wettig afleiden dat het hoger beroep een dilatoir karakter had.
De appelrechters laten het consignatieverzoek echter niet buiten toepassing. Zij merken
op dat in het verzoek om consignatie ook wordt gesteld dat de rechten van de Schatkist in
gevaar zijn omwille van de grootte van de BTW-schuld en het feit dat de eiseres geen
onroerende goederen bezit. Vermits de eiseres bevestigt dat zij geen onroerende goederen
bezit, wordt door het bestreden arrest aangenomen dat deze omstandigheden inderdaad
van aard zijn te doen vrezen dat de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. Daarenboven
wordt opgemerkt dat de eiseres door haar handelswijze aan de administratie geen enkele
waarborg verschaft die toelaat dat laatstgenoemde de schuld zal kunnen innen indien het
verhaal geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, terwijl het niet uitgesloten is dat de
eiseres over de middelen beschikt om de schuld te voldoen. Vermits er reden was om te
vrezen voor de rechten van de Schatkist werd het verzoek tot consignatie volgens de
appelrechters afdoende gemotiveerd.
4. De grief van de eiseres dat het verzoek tot consignatie strijdig is met artikel 6 EVRM
wordt verworpen om reden dat niet vaststaat dat dit verzoek de eiseres verhinderde om het
door haar gewenste proces in hoger beroep te voeren. De appelrechters oordelen dat niet
blijkt dat de eiseres niet over de financiële middelen beschikte om aan de administratie de
nodige waarborgen van betaling van de schuld te verschaffen en dat zij hierdoor het recht
op een eerlijk proces werd ontzegd. De enkele bewering van de eiseres omtrent haar
gebrek aan financiële middelen is volgens het bestreden arrest ontoereikend om zulks aan
te nemen.
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III. De voorziening in cassatie.
5. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert de eiseres aan dat
artikel 92, tweede lid, BTW-wetboek werd ingesteld teneinde de rechten van de Schatkist
tegen dilatoire beroepen veilig te stellen. Een dergelijk verzoek tot consignatie, dat een
belemmering vormt voor de vrije toegang tot het gerecht, moet gedragen worden door de
concrete gegevens van de zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige. Uit de gedane vaststellingen van de appelrechters (het feit dat de eiseres geen
onroerende goederen bezit en het feit dat de eiseres niet aantoont over onvoldoende financiële middelen te beschikken) blijkt volgens de eiser geenszins dat haar financiële toestand van dien aard was dat zij wel degelijk aan de consignatieverplichting kon voldoen.
Op grond van de gedane vaststellingen konden de appelrechters niet wettig besluiten tot
de rechtmatigheid van het verzoek tot consignatie en tot afwezigheid van machtsafwending of machtsoverschrijding (schending van artikel 92, tweede lid BTW-wetboek,
zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999 en van de artikelen
20,21, 602, 1050, 1057, 7° en 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek). In ieder geval
konden de appelrechters volgens eiseres niet wettig oordelen dat het verzoek tot
consignatie wettig was gemotiveerd (schending van artikel 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen), deze individuele rechtshandeling toepassen (schending van artikel 159
Grondwet) en derhalve het hoger beroep onontvankelijk verklaren (schending van artikel
92, tweede lid BTW-wetboek).
6. Artikel 92, tweede lid, BTW-wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de
wet van 15 maart 19994, luidt als volgt: "Wanneer het verzet tegen het dwangbevel is
afgewezen, kan tegen de rechterlijke beslissing niet op geldige wijze enig rechtsmiddel
worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is
gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingschuldige richt".
De termijn van twee maanden is een vervaltermijn, die op straffe van nietigheid is
voorgeschreven. Bij gebrek aan consignatie of in geval van laattijdige consignatie is het
hoger beroep van de belastingschuldige derhalve niet-ontvankelijk5.
Door de invoering van artikel 92 BTW-wetboek wilde de wetgever vermijden dat de
betaling van de verschuldigde belasting wordt verdaagd of uitgesteld door vertragingspogingen van de belastingplichtige6. Deze wetsbepaling biedt de mogelijkheid om een
dam op te werpen tegen manifest ongegronde of dilatoire hogere beroepen die enkel de
bedoeling hebben de betaling van de verschuldigde sommen uit te stellen7.
Ook in het arrest van uw Hof van 3 januari 2003 wordt de ratio legis van artikel 92,
4 De nieuwe versie van artikel 92 BTW-wetboek vindt slechts toepassing op de BTW, intresten en
administratieve geldboeten waarvan de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan ten vroegste
op 1 januari 1999. In casu was de BTW opeisbaar vóór die datum zodat de oude tekst van artikel 92
BTW-wetboek van toepassing is.
5 Cass. 15 september 2000, AR C.98.0326.N, AC, 2000, nr. 473.
6 Memorie van Toelichting, Gedr. St., Kamer, B.Z., 1968, nr. 88, p. 71; Zie ook Verslag namens de
Verenigde Commissies voor de Economische Zaken en de Financiën, Gedr. St., Senaat, 1968-69, 20
juni 1968, nr. 445, p. 221 waarin wordt bepaald dat het hoger beroep van de belastingplichtige,
zonder voorafgaande consignatie, ontvankelijk is indien de Administratie de consignatie niet zou
eisen. Die zinsnede kan inderdaad worden geïnterpreteerd als een bevestiging van het feit dat de
ontvanger niet verplicht is om steeds de consignatie te vragen. De bevoegdheid van de ontvanger is
m.a.w. discretionair. Artikel 92, tweede lid BTW-wetboek is geïnspireerd door artikel 202.2, derde
lid van het Wetboek der met de zegel gelijkgestelde taksen zodat de parlementaire voorbereiding van
laatstgenoemde bepaling relevant is voor de uitlegging van artikel 92 BTW-wetboek. Zie hierover
nader de conclusie van het OM bij Cass. 3 januari 2003, AR C.00.0318.N, AC, 2003, nr. 6, rdn. II.3.
7 S. VERTOMMEN, "BTW-consignatieverplichting: gebonden of discretionaire bevoegdheid?", in
Fiscaal praktijkboek '95-'96 - Indirecte belastingen, (149), 158.
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tweede lid, BTW-wetboek op die manier omschreven: "deze beperking van het recht op
hoger beroep strekt ertoe het instellen van dilatoire rechtsmiddelen tegen te gaan".
In hetzelfde arrest oordeelde uw Hof dat de bevoegdheid van de BTW-ontvanger om
consignatie te vragen een discretionaire bevoegdheid is. De bevoegde ontvanger is
derhalve niet in elk geval verplicht om de consignatie te vragen maar moet rekening
houden met de concrete situatie van de belastingplichtige.
De beslissing waarmee de ontvanger de consignatie vraagt, dient volgens een arrest van
het Grondwettelijk Hof gesteund te zijn op objectieve en noodzakelijkerwijs controleerbare gegevens van een administratief dossier waaruit kan worden opgemaakt dat de
genomen maatregel redelijkerwijze verantwoord is, rekening houdend met de doelstelling
van de wetgever8.
Indien de beslissing genomen zou zijn zonder te zijn gedragen door de gegevens van de
zaak, zou die beslissing na onderzoek door de rechter overeenkomstig artikel 107 (thans
artikel 159) van de Grondwet als niet toepasbaar moeten worden beschouwd. In dat geval
vormt zij niet langer een beletsel voor de behandeling voor de beroepsrechter9.
In het arrest van uw Hof van 3 januari 2003 wordt dit kernachtig als volgt verwoord:
artikel 92, tweede lid, van het BTW-wetboek legt aan het bevoegde bestuur op rekening te
houden met de concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand
van de belastingplichtige. In mijn conclusie bij dit arrest benadrukte ik dat de ontvanger
precies omwille van de discretionaire aard van zijn bevoegdheid slechts om consignatie
mag verzoeken wanneer hij redenen heeft om aan te nemen dat de belastingplichtige door
middel van een dilatoir hoger beroep probeert de zaak te rekken om de betaling van de
gevorderde bedragen uit te stellen10.
7. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen volstaat het niet langer dat de motieven van de vraag
tot consignatie blijken uit het administratief dossier. De ontvanger moet er zorg voor
dragen dat de beslissing om de consignatie te vragen op grond van de Wet Motivering
Bestuurshandelingen uitdrukkelijk en afdoende gemotiveerd is. De ontvanger kan slechts
een procespartij verplichten om te consigneren indien in concreto wordt aangetoond dat
de belastingplichtige een dilatoir hoger beroep instelt met de bedoeling om de betaling
van de verschuldigde sommen uit te stellen. De redenen die de ontvanger nopen tot het
opleggen van de consignatie moeten worden opgenomen in de beslissing waarbij de
consignatie wordt gevraagd11.
Daarnaast is vereist dat de juridische en feitelijke overwegingen die aan deze bestuurshandeling ten gronde liggen op een afdoende manier worden vermeld (artikel 3 Wet
8 In zijn rechtspraak liet het Grondwettelijk Hof ruimte voor een grondwetsconforme interpretatie
van artikel 92, tweede lid BTW-wetboek. Alleen in de interpretatie dat artikel 92, tweede lid BTWwetboek aan de ontvanger een discretionaire bevoegdheid toekent bij het verzoek tot consignatie, kan
de beperking van het recht om hoger beroep in te stellen niet als kennelijk onevenredig worden
beschouwd en is die wetsbepaling verenigbaar met het gelijkheidsbeginsel (Zie o.m. Arbitragehof, nr.
73/92, 18 november 1992, AA, 1992, 785; Arbitragehof, nr. 43/93, 10 juni 1993, AA, 1993, 451;
Arbitragehof, nr. 44/95, 6 juni 1995, AA, 1995, 681). Indien de bevoegdheid van de ontvanger wordt
geïnterpreteerd als een gebonden bevoegdheid, dan heeft dit gevolg dat een rechtzoekende die niet
over de noodzakelijke middelen beschikt om te consigneren, geen ontvankelijk hoger beroep zou
kunnen instellen. Aldus bemoeilijkt de wetgever, in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
de uitoefening van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
9 Arbitragehof, nr. 73/92, 18 november 1992, r.o. B.6.2.
10 Zie de conclusie van het OM voor Cass. 3 januari 2003, AC, 2003 nr. 6, rdn. II. 4, met verwijzing
naar L. VANDENBERGHE, "Het consignatieverzoek in BTW-geschillen: geen onoverkomelijke
hindernis", AFT, 1997, (417), 418.
11 Zie ook K. HEYRMAN, "Het consignatieverzoek inzake BTW" (noot onder Antwerpen, 28 oktober
2008), TFR, 2009, 782 en de verwijzingen aldaar.
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Motivering Bestuurshandelingen). Dit betekent dat de motivering juist, pertinent en
voldoende precies moet zijn. De aangehaalde motieven moeten alleszins volstaan om de
beslissing te dragen.
Indien een beslissing wordt genomen op grond van een discretionaire bevoegdheid
moet de motivering uitgebreider zijn12. Een niet of onvoldoende gemotiveerde beslissing
is onwettig. In dat geval kan de appelrechter de beslissing waarbij de consignatie wordt
opgelegd, niet toepassen en zal het uitblijven van de consignatie geen grond van nietontvankelijkheid uitmaken13.
8. Zowel de rechtspraak als de rechtsleer hebben specifiek aandacht besteed aan de situatie van de belastingplichtige die niet over de nodige financiële middelen beschikt om het
gevraagde bedrag te consigneren14. De beperking om hoger beroep in te stellen die volgt
uit de consignatieverplichting is niet kennelijk onevenredig met het nagestreefde doel,
namelijk de rechten van de Schatkist vrijwaren, op voorwaarde dat de ontvanger de
mogelijkheid heeft om voor elk concreet geval na te gaan of, rekening houdend met de
gegevens van de zaak zoals de financiële toestand van de belastingplichtige, de
consignatie al dan niet aangewezen is.
VAN ORSHOVEN werkte deze redenering verder uit. Hij acht het weinig waarschijnlijk dat
een belastingplichtige die niet kan betalen hoger beroep instelt om louter dilatoire redenen
d.w.z. om uitstel van betaling af te dwingen of om in afwachting van de uitspraak over
zijn beroep zijn insolvabiliteit te organiseren (vermits hij reeds insolvabel is). Indien de
belastingplichtige insolvabel is, kan de ontvanger de vraag tot consignatie bijgevolg niet
voldoende naar recht motiveren15.
9. Uit het arrest van het EHRM d.d. 25 september 2007 in de zaak Loncke tegen België
volgt dat een verzoek tot consignatie strijdig kan zijn met artikel 6.1 EVRM16.
In de regel kan een belastingplichtige geen beroep doen op deze verdragsbepaling.
Indien hij echter gesanctioneerd wordt door een administratieve geldboete met een penaal
karakter, is het recht op toegang tot de rechter, dat vervat ligt in artikel 6.1 EVRM, wel
van toepassing.
In de zaak Loncke werd de belastingplichtige geconfronteerd met een uitzonderlijk
hoog bedrag dat moest worden geconsigneerd. Zijn financiële toestand maakte het hem
niet mogelijk om hieraan gevolg te geven. In dit arrest stelt het EHRM vast dat zowel de
fiscus als de appelrechters op de hoogte waren van de onmogelijkheid voor de belastingplichtige om het gevraagde bedrag te consigneren17.
De opgelegde consignatie heeft dan een excessief karakter en kan niet worden verantwoord door de omstandigheid dat de belastingplichtige in gebreke blijft aan te tonen dat
12 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 694.
13 Conclusie van het OM bij Cass. 3 januari 2003, AC, 2003, nr. 6, rdn. II. 6.
14 Zie bv. Antwerpen, 21 april 1998, FJF, 1998, nr. 98/207 (De belastingplichtige beschikt niet over
de vereiste financiële middelen om te consigneren, bijgevolg is het verzoek onredelijk). Zie tevens
Antwerpen, 17 april 2007, FJF, 2007/292 (Enkel in geval van fraude, een dilatoir beroep en indien de
financiële toestand van de belastingschuldige het toelaat, zal het totaal bedrag aan belasting, interesten en boeten in consignatie worden gevraagd).
15 P. VAN ORSHOVEN, "Consignatie of geen consignatie? That's the question... Oefeningen in administratief (proces)recht bij BTW-geschillen", TFR, 1994, (51), 54, nr. 7
16 In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van 3 januari 2003 werd door de heer
Loncke klacht ingediend bij het EHRM. Die klacht leidde tot een veroordeling van de Belgische
Staat. Zie EHRM, 25 september 2007 (Loncke / België), FJF, 2008/273. Voor een bespreking van dit
arrest: E. VAN BRUSTEM, "Taxe sur la valeur ajoutée: consignation et droit d'appel: à la recherche de
l'équilibre entre les droits du Trésor et le droit à un procès équitable", RGCF, 2008/2, 119-125.
17 EHRM, 25 september 2007 (Loncke / België), r.o. 51.

2966

HOF VAN CASSATIE

Nr. 728

hij niet bij machte is om gevolg te geven aan het verzoek tot consignatie.
Het EHRM oordeelde, rekening houdend met de concrete omstandigheden, dat de
beslissing tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep wegens gebrek aan consignatie,
een onredelijke en disproportionele maatregel was ten aanzien van de bescherming van de
rechten van de Schatkist. Het recht op toegang tot de appelrechter werd bijgevolg
geschonden.
10. Mede in het licht van die Straatsburgse jurisprudentie kan niet genoeg benadrukt
worden dat de ontvanger de belastingplichtige slechts kan verplichten om te consigneren
indien in concreto wordt aangetoond dat de belastingplichtige een dilatoir hoger beroep
instelt met de bedoeling om de betaling van de verschuldigde sommen uit te stellen.
De ontvanger mag de impact van artikel 6 EVRM niet uit het oog verliezen: indien van
de belastingplichtige een bedrag wordt gevraagd dat hij onmogelijk kan consigneren,
wordt een kennelijk onredelijke maatregel opgelegd die het recht op toegang tot de appelrechter te verregaand beperkt. De ontvanger moet bijgevolg steeds op zorgvuldige wijze
een onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden van de belastingplichtige en hij
moet het resultaat ervan opnemen in de motieven van het verzoek tot consignatie.
Indien de consignatie van de verschuldigde belasting en van de opgelegde boete niet in
redelijkheid haalbaar is voor de belastingplichtige, verzet artikel 6 EVRM zich ertegen dat
de consignatie wordt opgelegd18.
Het lijkt mij dan ook essentieel dat het verzoek tot consignatie moet gemotiveerd
worden wat de financiële mogelijkheden van de belastingplichtige betreft.
11. In het verzoek tot consignatie steunde de BTW-ontvanger zich in casu op de
volgende elementen:
- het verzoekschrift tot hoger beroep brengt geen enkel argument naar voor waarover de
eerste rechter niet heeft beslist;
- de vraag tot uitstel van de zaak tot er een uitspraak is in de strafzaak werd voldoende
weerlegd door de eerste rechter;
- het feit dat de correctionele rechtbank uitspraak had gedaan op 28 oktober 2003;
- de omstandigheid dat de eiseres geen onroerende goederen bezit;
Terecht is de eiseres van oordeel dat deze elementen niet van aard zijn om het verzoek
tot consignatie te verantwoorden. Het loutere feit dat de eiseres (de belastingplichtige)
geen nieuwe argumenten aanvoert, toont op zich niet aan dat zij enkel om dilatoire
redenen hoger beroep instelt. Van een dilatoir hoger beroep is immers enkel sprake indien
de grieven in hoger beroep niet tot een ernstige betwisting aanleiding kunnen geven.
Ook de omstandigheid dat de vraag tot uitstel van de zaak omwille van het bestaan van
een gelijklopend strafproces voldoende werd weerlegd door de eerste rechter en de
uitspraak van de strafrechter tonen volgens de appelrechters niet aan dat er sprake is van
een dilatoir hoger beroep.
De appelrechters komen tot dit tussenbesluit, maar trekken hieruit niet de enig juiste
eindconclusie nl. dat het verzoek tot consignatie onrechtmatig is omdat het hoger beroep
niet dilatoir voorkomt.
12. De appelrechters houden in hun beslissing ook geen rekening met het arrest van het
18 Zie in dezelfde zin: E. VAN BRUSTEM, l.c., RGCF, 2008/2, 123: "Il est évident que l'administration
ne peut se retrancher derrière le fait que les droits du Trésor seraient en péril pour priver l'assujetti du
droit de faire appel. La consignation doit tenir compte des facultés contributives éventuelles de l'intéressé telles que celles-ci sont connus de l'administration" en J. VANDEN BRANDEN, "Enkel een solvabele belastingplichtige die een dilatoir hoger beroep instelt, kan voorwerp uitmaken van een verzoek
tot consignatie", AFT, 2008, (24), 29.
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EHRM in de zaak Loncke. De ontvanger die de financiële mogelijkheden van de belastingplichtige onvoldoende heeft onderzocht en ervan uitgaat dat de rechten van de
Schatkist in gevaar zijn omwille van de grootte van de BTW-schuld en om reden dat de
eiseres geen onroerende goederen bezit, heeft het consignatieverzoek niet afdoende en
wettig gemotiveerd.
Het bestreden arrest oordeelt nochtans dat "het verzoek tot consignatie afdoende gemotiveerd was".
De onder het eerste onderdeel aangevoerde schending van artikel 3 van de Wet
Motivering Bestuurshandelingen komt mij dan ook gegrond voor.
Zulks is des te pertinenter nu de Belgische Staat in conclusies voor het hof van beroep
er zelf van uitging dat "de mogelijkheden van appellante tot effectieve betaling van de
openstaande schuld beperkt zijn" en elders stelde dat "de verweerder tevens aanvoert dat
de eiseres in haar besluiten zelf toegeeft dat zij het bedrag van de BTW-schuld niet kan
betalen".
De Belgische Staat gaf aldus zelf aan te maken te hebben met een belastingplichtige die
niet over de financiële mogelijkheden beschikte om te voldoen aan het verzoek tot
consignatie19.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.09.0100.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent
van 20 november 2007.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens het toepasselijke artikel 92 Btw-wetboek kan, wanneer het verzet
tegen een dwangbevel is afgewezen, tegen de rechterlijke beslissing niet op
geldige wijze enig rechtsmiddel worden aangewend, indien het bedrag van de
verschuldigde sommen niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na
het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingschuldige richt.
2. Die bepaling strekt ertoe het instellen van dilatoire rechtsmiddelen die de
rechten van de schatkist in gevaar zouden brengen, tegen te gaan.
Zij legt aan het bevoegde bestuur de verplichting op rekening te houden met de
concrete gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de
belastingplichtige die een voldoende draagkracht moet hebben om het bedrag te
19 Vergelijk met r.o. 51, EHRM, 25 september 2007 inzake Loncke t. België.
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kunnen consigneren.
3. Indien het hoger beroep niet dilatoir is, kan de aangevoerde omstandigheid
dat de rechten van de schatkist in gevaar zijn of kunnen zijn, het opgelegde
verzoek tot consignatie niet verantwoorden.
4. De appelrechters oordelen dat het hoger beroep niet dilatoir is. Zij baseren
hun beslissing uitsluitend op het feit dat de rechten van de schatkist in gevaar
zijn.
Zij oordelen tevens dat de bepaling van artikel 92, tweede lid, Btw-wetboek
ook ertoe strekt de rechten van de schatkist veilig te stellen wanneer deze rechten
in gevaar zijn of kunnen zijn en leiden hieruit af dat de vrees voor de rechten van
de schatkist een afdoende motief uitmaakt voor het verzoek tot consignatie.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
10 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. S. Sablon, Brussel en De Bruyn.

Nr. 729
1° KAMER - 10 december 2010

BELASTING - VENNOOTSCHAPSBELASTING - BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID VOORWAARDEN
Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die opgericht is
met het oog op een winstgevende activiteit, kan niet worden afgeleid dat al zijn uitgaven
mogen worden afgetrokken; uitgaven van een rechtspersoon kunnen slechts beschouwd
worden als aftrekbare beroepskosten wanneer ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben
op zijn maatschappelijke activiteit1. (Artt. 49, eerste lid, en 183, WIB92)
(JOPO BELGIË cva T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De betwisting betreft de verwerping van de door eiseres als aan de vennootschapsbelasting onderworpen CVA gemaakte kosten als bedrijfslast.
2. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie komt op tegen de vaststelling
1 Zie de conclusie van het OM.
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van het bestreden arrest dat eiseres geen economische activiteit heeft.
In het eerste subonderdeel wordt aangevoerd dat uit de gegevens van het dossier, met
name de ingediende aangiften, de erbij gevoegde jaarrekening, de berichten van wijziging
en de directoriale beslissing, blijkt dat eiseres, naast inkomsten uit adviesprestaties
(waarvan de echtheid volgens het bestreden arrest niet was bewezen), ook inkomsten uit
dividenden heeft, wat volgens het subonderdeel inhoudt dat eiseres een exploitatie van
een onderneming heeft, of minstens een winstgevende bezigheid, zodat het bestreden
arrest, niet zonder schending van de bewijskracht van deze stukken, heeft beslist dat
eiseres geen economische activiteit heeft2, mitsdien niet wettig op deze grond de aftrek
heeft geweigerd van de beroepskosten van eiseres3.
3. Het eerste subonderdeel berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest in
zoverre het aanneemt dat door de appelrechters werd beslist dat eiseres "geen
economische activiteit heeft".
Het bestreden arrest oordeelde slechts dat "op geen enkele wijze (wordt) aangetoond in
welke mate door de vennootschap economische activiteiten werden ontplooid"4, wat niet
impliceert dat de appelrechters de mening zijn toegedaan dat er door eiseres helemaal
geen economische activiteit werd uitgeoefend.
Het bestreden arrest sluit aldus evenmin uit dat het feit inkomsten te hebben uit dividenden, kan wijzen op het ontplooien van een economische activiteit, alleen wordt door
eiseres niet duidelijk gemaakt welke economische activiteiten precies werden ontplooid,
waardoor niet kan worden bepaald of haar uitgaven in verband staan met de beroepsactiviteiten, hetgeen vereist is voor de aftrekbaarheid als beroepskosten van deze uitgaven5.
Het eerste subonderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
4. Het eerste subonderdeel berust bovendien op een verkeerde rechtsopvatting waar het
stelt dat kosten die voortvloeien uit het bestaan van de onderneming steeds aftrekbaar zijn
als beroepskosten.
De beginselen dat alle inkomsten van een vennootschap bedrijfsinkomsten zijn en dat al
haar activa een bedrijfskarakter hebben, hebben niet tot gevolg dat al haar uitgaven of
lasten tevens aftrekbare bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten zijn die van de brutowinst
mogen worden afgetrokken6.
Zo bepaalt artikel 49, eerste lid, WIB92 dat als beroepskosten slechts aftrekbaar zijn de
kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om de
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het
bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is,
door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, uitgezonderd de eed.
Deze bepaling is overeenkomstig artikel 183 WIB92 ook van toepassing op de
vennootschapsbelasting.
Volgens de conclusies van Adv.-gen. HENKES omvat de voorwaarde dat de kosten
werden gedaan of gedragen "om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden"
twee samenlopende vereisten die één geheel vormen: "door de aard ervan, het verkrijgen
of behouden van de beroepsinkomsten als oogmerk hebben, en een noodzakelijk causaal
verband vertonen met de uitoefening van de beroepsbezigheid"7.
2 Schending van de artikelen 1319 tot en met 1322 B.W.
3 Schending van de artikelen 183 juncto 49 WIB92.
4 Arrest, p.9, laatste alinea, en p. 10, derde alinea.
5 Cfr. infra.
6 Cass. 29 februari 1965, Pas. 1965, I, 582; Cass. 18 januari 2001, AC, 2001, nr. 34; Cass. 3 mei
2001, AC,. 2001, nr. 253; Cass. 19 juni 2003, AC,. 2003, nr. 367, 1447.
7 Conclusies bij Cass. 19 juni 2003, AC 2003, nr. 367, 1447, nr. 14.
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Volgens Professor VAN CROMBRUGGE vereist artikel 49 WIB92 niet zozeer een intentioneel element en is het noodzakelijk, maar voldoende, dat de kosten hun oorzaak vinden
in aan het bedrijf eigen omstandigheden8.
Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die opgericht
is met het oog op een winstgevende bezigheid kan niet worden afgeleid dat al haar
uitgaven als beroepskost aftrekbaar zijn. De uitgaven van een handelsvennootschap
kunnen slechts beschouwd worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de
uitoefening van het beroep, d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs moeten betrekking hebben op
haar maatschappelijke activiteit9.
Het eerste subonderdeel faalt op dit punt naar recht.
5. Indien er geen duidelijkheid bestaat over welke activiteiten de vennootschap
ontplooit, kan niet worden achterhaald of bepaalde uitgaven van de vennootschap een
beroepsmatig karakter hebben, m.a.w. een noodzakelijk causaal verband vertonen met de
uitoefening van de vennootschapsactiviteiten.
Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat op geen enkele wijze
werd aangetoond dat de litigieuze uitgaven van eiseres een noodzakelijk verband vertonen
met enige belastbare activiteit die door de vennootschap zou worden ontplooid10 nu niet
werd aangetoond welke activiteiten door de eiseres precies werden ontplooid.
Het eerste subonderdeel kan dan ook niet worden aangenomen11.
6. In het tweede subonderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest niet wettig,
zonder tegenstrijdigheid in zijn motivering, heeft beslist dat eiseres, enerzijds, geen
economische activiteit heeft, anderzijds, toch onderworpen is aan de vennootschapsbelasting12.
Zoals het eerste subonderdeel berust ook dit subonderdeel op een verkeerde lezing van
het bestreden arrest in de mate dat het onderdeel aanneemt dat door de appelrechters was
beslist dat eiseres "geen economische activiteit heeft".
Het bestreden arrest oordeelde slechts, naar aanleiding van het onderzoek naar het
verband tussen de uitgaven van eiseres en haar economische activiteiten, dat "op geen
enkele wijze (wordt) aangetoond in welke mate door de vennootschap economische
activiteiten werden ontplooid"13.
Hierdoor kan niet worden bepaald of de uitgaven van eiseres als beroepskosten in
aanmerking komen en blijven de inkomsten van eiseres integraal, zonder enige aftrek,
belastbaar onder de vennootschapsbelasting.
Het is bijgevolg niet tegenstrijdig om te oordelen dat eiseres aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, ofschoon niet werd aangetoond welke economische activiteiten
precies werden uitgeoefend.
Het middel, afgeleid uit de schending van artikel 149 G.W., mist dan ook feitelijke
grondslag14.
8 S. VAN CROMBRUGGE, "Bemerkingen nopens het begrip bedrijfswinst in het fiscaal recht", RW
1983-84, 2232.
9 Cass. 21 november 1997, AC, 1997, nr. 497, met conclusies van toenmalig adv.-gen, LECLERCQ, Pas
1997, I, nr. 497; Cass. 13 februari 1998, AC,. 1998, nr. 87; Cass. 18 januari 2001, AC,. 2001, nr. 34;
Cass. 3 mei 2001, AC,. 2001, nr. 253; Cass. 19 juni 2003, AC,. 2003, nr. 367; Cass. 9 november 2007,
AR C.06.0251.F, www.cass.be.
10 P. 11, bovenaan.
11 Cfr. memorie van antwoord, p. 2 t.e.m. 4, 6 en 7.
12 Schending van artikel 149 G.W.
13 Bestreden arrest, p. 9, laatste alinea, en p. 10, derde alinea.
14 Cfr. memorie van antwoord, p. 5.
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7. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat alle kosten die voortvloeien uit het
bestaan van de onderneming steeds aftrekbaar zijn als beroepskosten.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat dit standpunt van eiseres faalt naar
recht.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.09.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 28 april 2009.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
2. Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die
opgericht is met het oog op een winstgevende activiteit, kan niet worden afgeleid
dat al zijn uitgaven mogen worden afgetrokken. Uitgaven van een rechtspersoon
kunnen slechts beschouwd worden als aftrekbare beroepskosten wanneer ze
noodzakelijkerwijs betrekking hebben op zijn maatschappelijke activiteit.
3. Het onderdeel gaat ervan uit dat alle kosten die voortvloeien uit het bestaan
zelf van een vennootschap noodzakelijk aftrekbaar zijn en dat niet moet worden
aangetoond dat die kosten gedaan of gedragen werden om belastbare inkomsten
te verkrijgen of te behouden.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. H. Vandebergh, Hasselt en De Bruyn.

2972

HOF VAN CASSATIE

Nr. 730

Nr. 730
3° KAMER - 13 december 2010

1º HANDELSPRAKTIJKEN - WEIGERING OM TE CONTRACTEREN - BEPERKENDE GEDRAGINGEN
- OVERLEG - BEWIJS
2º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - GROOTHANDEL - VERGUNNING - GEVOLGEN
1º Het bestaan van onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen economische operatoren kan worden afgeleid uit gelijklopende gedragingen, zoals gelijkenissen tussen
brieven, de aanvoering van een zelfde reden die voor de eerste rechter niet was
aangevoerd of het feit dat er geen stukken werden neergelegd op grond waarvan de
beweringen van een weigering om te contracteren kunnen worden nagegaan. (Art. 2, §1,
WBEM)
2º Noch artikel 90, eerste lid, 3), en tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 december
2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, noch
artikel 94 van dat koninklijk besluit, noch enige andere bepaling staan eraan in de weg
dat een vergunninghouder een principeakkoord van bevoorrading sluit met een derde die
nog geen vergunning voor de groothandel verkregen heeft. (Artt. 90, eerste lid, 3) en
tweede lid, en 94, K.B. 14 dec. 2006)
(ALGEMENE VERENIGING VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE vzw, e.a. T. OXYCURE BELGIUM nv, in tegenwoordigheid van MEDIGAZ nv e.a.; OXYCURE BELGIUM nv T. MESSER BELGIUM nv, in tegenwoordigheid van
ALGEMENE VERENIGING VAN DE GENEESMIDDELENINDUSTRIE, vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0264.F – C.09.0428.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 5 februari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
De zaken zijn bij beschikking van 29 oktober 2010 en 15 november 2010 van
de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, voert de eiseres een middel aan tot staving van haar cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer
C.09.0428.F.
De eiseressen voeren volgend middel aan tot staving van hun cassatieberoep,
dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.09.0264.F:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 94/3 en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument;
- de artikelen 2, inzonderheid §1, en 3 van de wet tot bescherming van de economische
mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006;
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- artikel 12ter, inzonderheid eerste en negende lid, van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen;
- de artikelen 90, inzonderheid eerste lid, 3), en tweede lid, en 94, inzonderheid 2), van
het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk
en diergeneeskundig gebruik.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt gedeeltelijk het beroepen vonnis, in zoverre het uitspraak heeft
gedaan over de tegenvordering die de verweerster heeft ingesteld tegen de laatste vier
eiseressen en tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, beveelt de
laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen om
de verkoop van medische zuurstof aan de verweerster niet langer te weigeren, beveelt de
laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen om,
binnen de maand na de aan hen te verrichten betekening van het arrest, aan de verweerster
een offerte voor de levering van medische zuurstof toe te sturen, welke betrekking heeft
zowel op het vullen van de lege Oxycure-flessen als op de aankoop en het vullen van
andere flessen, tegen de gebruikelijke marktprijzen voor groothandelaars, met dien
verstande dat de uitvoering van de offerte onderworpen zal zijn aan de twee opschortende
voorwaarden die in het arrest worden vermeld, en verdeelt de kosten van het hoger
beroep. Het beslist aldus om de volgende redenen:
"2. Tegenvordering
Ongeoorloofde weigering van verkoop
Volgens de eerste rechter weigeren de (eiseressen en de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partijen) gasvormige zuurstof (aan de verweerster) te verkopen. Hij is
tevens van oordeel dat, hoewel niet is aangetoond dat die weigering strijdig is met de wet
tot bescherming van de economische mededinging, 'uit het onderzoek van de grond tot
weigering van verkoop volgt dat die grond niet geoorloofd is (en) dat de (eiseressen en de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen) partijen, door te weigeren de medische
zuurstof aan (de verweerster) te verkopen, alleen op grond dat zij momenteel niet in het
bezit is van een vergunning voor de groothandel, een met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad hebben verricht en artikel 94/3 van de Handelspraktijkenwet hebben
geschonden;
De (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen) kunnen niet met goed gevolg betwisten dat zij weigeren om de medische zuurstof aan (de verweerster) te verkopen, daar die weigering gedurende de gehele rechtspleging in eerste aanleg en ook daarna nog werd volgehouden, ondanks de door de eerste
rechter uitgevaardigde stakingsbevelen.
Wat dat betreft moet erop gewezen worden dat de b.v.b.a. Oxycure vanaf 23 september
2004 bij de Raad voor de Mededinging een klacht heeft ingediend tegen de vennootschap
Air Products, de vennootschap Medigaz en alle andere Belgische vennootschappen die
medische zuurstof produceren, op grond dat die vennootschappen 'door het uitoefenen van
druk en/of akkoorden te sluiten met andere vennootschappen, getracht hebben, en tot op
zekere hoogte daarin ook geslaagd zijn, te beletten dat onze vennootschap vaste voet aan
de grond kreeg op de Belgische markt van zuurstofbehandelingen voor particulieren'. De
b.v.b.a. Oxycure heeft bijgevolg haar voornemen om medische zuurstof te verdelen laten
varen en beslist om de markt op een andere manier aan te boren, met name door een zuurstofconcentrator op de markt te brengen die een Duitse vennootschap ontwikkeld had. Die
activiteit heeft ze vervolgens aan de (verweerster) afgestaan.
De (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen), die zich bewust waren van de concurrentiële voordelen die deze nieuwe technologie (de verweerster) bood, hebben ontegenzeglijk getracht laatstgenoemde de losse
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flessen medische zuurstof te onthouden die nodig zijn voor de patiënten die de concentrator Oxycure gebruikten. De vaststelling van de eerste rechter, namelijk dat 'de huidige
procedure zelf ondubbelzinnig uitwijst dat de (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) de gasvormige zuurstof weigeren te
verkopen(,) (daar) in de procedurestukken herhaaldelijk te lezen staat dat er volgens hen
een dringende reden bestaat om de medische zuurstof niet aan de (verweerster) te leveren',
is nog steeds geldig.
In hun conclusie in eerste aanleg erkenden de (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) dat zij weigerden om medische zuurstof aan
(de verweerster) te leveren met het orgument, met name, dat 'de weigering van de (laatste
vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) om medische zuurstof aan de verweerster te leveren, niet onwettig is en evenmin een concurrentiebeperkende praktijk vormt'.
Ondanks het door de eerste rechter uitgevaardigde stakingsbevel, zijn de (eiseressen en
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) blijven weigeren om de
medische zuurstof aan (de verweerster) te verkopen, wat laatstgenoemde onderstreept
door terecht erop te wijzen 'dat de vraag of een dergelijke weigering reeds vóór het
bestreden vonnis bestond, wat geen twijfel lijdt(,) in het kader van deze procedure dus niet
langer relevant is, daar de weigering van verkoop in elk geval uitdrukkelijk voortvloeit uit
de brieven van de (eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen) van 3 juni 2008'. Hoewel de raadsman van (de verweerster) hen op 9 mei 2008
vroeg om een bevoorradingsofferte op te maken en hen op 22 mei 2008 voorstelde 'een
tussentijdse oplossing te zoeken zodat de Oxycure-flessen, al was het maar voorlopig, op
vraag van de huisapotheker van de patiënt konden worden gevuld", hebben de (laatste vier
eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) volhard in hun
weigering, om redenen die hierna worden onderzocht.
(De verweerster) toont daarenboven voldoende aan dat zij een bevoorradingsakkoord
moet kunnen voorleggen om het statuut van erkend verdeler te verkrijgen, wat uitdrukkelijk bevestigd wordt in een e-mail van 4 april 2008 van Karin Froidbise, apotheker-inspecteur bij het F.A.G.G. Het feit dat die e-mail een informeel karakter had, doet geen afbreuk
aan de geloofwaardigheid van de inhoud ervan. Door de voorlegging van een dergelijk
akkoord kan de FAGG immers 'de vermeldingen op de betrokken geneesmiddelen en de
verdeling van de farmaceutische aansprakelijkheden tussen de partijen nagaan (...). Het
aanleggen van dat dossier is een eerste fase waarin aanvragen die niet voldoende zijn
uitgewerkt, kunnen worden tegengehouden'. De (eiseressen en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen) kunnen geenszins worden gevolgd in hun betoog dat
'er in de e-mail van de FAGG (...) niet staat wat (de verweerster) daarin graag wil lezen
(en dat daarin) vermeld wordt dat de distributeur, zodra hij de vergunning verkregen
heeft, in staat moet zijn een bevoorradingsakkoord te overhandigen (...)', terwijl uit de email van 4 april 2008 ondubbelzinnig blijkt dat het bevoorradingsakkoord wel degelijk
een van de stukken is die bij de vergunningsaanvraag gevoegd moeten worden.
Die eis van het FAGG om een bevoorradingsakkoord, al was het maar een principeakkoord, vooraf te kunnen bewijzen, is overigens gewettigd, gelet op de artikelen 90 en 94
van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor
menselijk en diergeneeskundig gebruik :
- luidens artikel 90, 3), moet de aanvrager van een vergunning voor groothandel 'zich
ertoe verbinden de verplichtingen bedoeld in artikel 94 na te leven';
- artikel 94 bepaalt dat 'de houder van de vergunning voor de groothandel tenminste
verplicht is:
1)...
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2) de geneesmiddelen slechts te betrekken bij andere vergunninghouders bedoeld in dit
deel';
- het laatste lid van artikel 90 bepaalt logischerwijze: "De aanvraag gericht dient te
worden aan de Minister of zijn afgevaardigde en moet de ter staving dienende inlichtingen
inzake de vereisten bedoeld in dit artikel omvatten en moet gepresenteerd zijn op de door
het FAGG opgestelde formulieren. De aanvraag dient eveneens de geneesmiddelen te
specificeren die hij wenst te distribueren".
Aangezien het bevoorradingsakkoord een voorafgaande vereiste is om de vergunning
voor groothandel te kunnen verkrijgen, zijn de (eiseressen en de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen) te kwader trouw wanneer zij beweren dat zij geen bevoorradingsovereenkomst met (de verweerster) kunnen sluiten onder voorwendsel dat zij nog
niet als groothandelaar is erkend.
t. Aangezien de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het koninklijk besluit
van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig
gebruik de groothandel los van de vervaardiging van geneesmiddelen organiseren, kan (de
verweerster) de toegang tot de groothandel in medische zuurstof niet ontzegd worden op
grond dat zij dan maar zelf de zuurstof zou moeten vervaardigen, wat niet realistisch is
voor een vennootschap waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van medische
apparatuur. De eerste rechter heeft die redenering, die tot de absurde conclusie zou leiden
dat in dit geval niemand nog gewoon distributeur kan worden, terecht verworpen.
De eerste rechter beslist ook terecht dat de weigering om medische zuurstof aan (de
verweerster) te verkopen niet redelijkerwijs gegrond kan zijn op het argument dat de zuurstofconcentrators aan de patiënten verkocht kunnen worden zonder hen losse zuurstofflessen te koop aan te bieden, wat de aantrekkelijkheid van het door (de verweerster)
aangeboden product aanzienlijk zou verminderen.
Bijgevolg moet nog worden onderzocht of de weigering van de (laatste vier eiseressen
en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) om medische zuurstof te
verkopen de wet op de handelspraktijken schendt of de regels betreffende het recht op
mededinging miskent. 'Een gedraging van een onderneming, die de mededinging beperkt
maar die toegelaten is uit het oogpunt van zowel het Europees mededingingsrecht als van
de Belgische wet op de mededinging, kan niet verboden worden op grond van de
verplichting de eerlijke gebruiken in handelszaken na te leven wanneer de beweerde
miskenning van de eerlijke gebruiken er in wezen uitsluitend in bestaat de mededinging
tussen afnemers te beperken'. (Cass., 7 januari 2000, RCJB, 2001, p. 249, noot J. STUYCK).
De weigering om te verkopen is daarentegen onrechtmatig wanneer die in strijd is met de
wet op de mededinging (met name in geval van een onderling afgestemde feitelijke gedraging) of wanneer zij vanuit het oogpunt van de Handelspraktijkenwet onrechtmatig blijkt.
De desbetreffende beginselen werden treffend verwoord als volgt (J. STUYCK, 'L'effet
réflexe du droit de la concurrence sur les normes de loyauté de la loi sur les pratiques du
commerce', RCJB, 2001, p. 256, meer bepaald p. 263, noten 20 en 21) : 'L'exemple type
d'un comportement restrictif de concurrence, mais licite au regard du droit de la concurrence, est le refus de vente individuel par une entreprise qui ne détient pas de position
dominante sur le marché. Le distributeur qui se voit refuser la fourniture de la marque
convoitée considérera facilement que le fournisseur agit d'une manière déloyale, par
exemple en fournissant au concurrent direct du distributeur. Mais si le fournisseur n'a pas
de position dominante sur le marché et si le refus de vendre n'est pas le résultat d'un engagement contractuel (ou d'une pratique concertée) entre le fournisseur et le(s)
distributeur(s) heureux, le refus n'est pas contraire aux règles de concurrence et ne peut
dès lors en principe être considéré contraire à l'article 93 de la L.P.C.C.
Le refus de vendre pourra néanmoins être considéré contraire aux usages honnêtes
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lorsqu'il constitue un abus de droit. Les critères de l'abus peuvent être résumés comme
suit: (i) l'exercice d'un droit dans le seul but de nuire à autrui (ou l'exercice d'un droit en
l'absence d'un intérêt), (ii) la rupture manifeste de l'équilibre entre les intérêts en cause,
(iii) l'ébranlement de la confiance légitime et (iv) le détournement d'un droit de son but.
C'est évidemment le troisième critère qui est le plus large et le plus pertinent pour la
matière de la concurrence déloyale. Quoi qu'il en soit, l'abus de droit ne sera qu'exceptionnellement admis, puisque la liberté du commerce inclut, sauf application d'une disposition
légale contraire (tels par exemple l'article 82 du Traité C.E. et l'article 3 L.P.C.E.), le droit
fondamental pour tout opérateur économique de refuser de nouer des liens contractuels
avec ceux qui en font la demande'.
(De verweerster) betwist het beroepen vonnis, in zoverre het beslist dat zij niet aantoont
dat de weigering van de (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen) om aan (de verweerster) medische zuurstof te verkopen, strijdig zou
zijn met de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15
september 2006, waarvan artikel 2, §1, het volgende bepaalt: 'Zijn verboden, zonder dat
hiertoe een voorafgaande beslissing vereist is, alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de
Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd,
beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in:
1° het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere
contractuele voorwaarden;
2° het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling
of de investeringen;
3° het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen;
4° het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hen daarmee nadeel berokkenend bij de mededinging;
5° het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten, van de aanvaarding door
de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten'.
Zo schrijft F. de PATOUL: 'si le droit de refuser de contracter ne peut être exercé abusivement, il ne peut en outre heurter une disposition légale spécifique ni prendre appui sur un
accord restrictif de concurrence condamné par la loi sur la protection de la concurrence
économique ou interdit par l'article 81 (ex article 85) du Traité de Rome. Comme pour
toutes les hypothèses d'application de l'article 93 (L.P.C.C.), l'acte doit non seulement être
contraire aux usages honnêtes, mais doit également porter atteinte ou risquer de porter
atteinte aux intérêts d'autres vendeurs ou de consommateurs. Cette atteinte sera d'autant
plus aisément établie si l'auteur du refus bénéficie sur le marché concerné d'une position
exclusive ou prépondérante. (...) Cela pourra (...) être le cas (...) lorsque le refus émane de
l'ensemble d'un secteur économique ou d'un groupe prépondérant de producteurs' (F. de
Patoul et alii, 'Les pratiques du commerce', vol. 2, in Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Commentaire de la loi du 14 juillet 1991 et de
la loi du 2 août 2002, Kluwer, 2006, p. 107 en de aldaar vermelde verwijzingen; M ICHEL
TISON, 'L'égalité de traitement dans la vie des affaires sous le regard du droit belge', JT,
2002, p. 697 e.v., nr. 52).
In dat verband moet erop worden gewezen dat 'les notions d' "accords" et de "pratiques
concertées" reçoivent une interprétation très large et visent tout type d'entente, de coopération, de collaboration, d'échange d'informations, formel ou informel aboutissant à un
alignement du comportement économique d'entreprises sur le marché. Ces notions supposent un concours de volonté et une indépendance des volontés. La notion d' "accords"
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recouvre aussi bien les conventions juridiquement obligatoires que les accords non
contraignants: gentlemen's agreement, accord tacite ou verbal conclu lors de réunions, ...
Elle s'applique aux accords horizontaux - entre concurrents - et aux accords verticaux. La
notion de "pratiques concertées" recouvre toutes les formes de coordination ou de parallélisme de comportements entre entreprises qui, sans avoir conclu une convention ou passé
un accord, instituent sciemment entre elles une coopération pratique susceptible d'affecter
la concurrence' (S. VAN CAENEGHEM, 'Accroissement des risques liés au droit de la concurrence. Cadre réglementaire', Bull. Ass., 2006, n° 12, punt 2.1.1.).
De beslissing van de eerste rechter was, gelet op de gegevens waarover hij beschikte,
verantwoord en het feit dat er voor de Raad voor de Mededinging nog steeds een klacht
hangende is, doet te dezen niets terzake. Enerzijds staat de procedure voor de Raad voor
de Mededinging - een administratief rechtscollege - los van de huidige gerechtelijke
procedure, 'un principe général du droit (garantissant) en effet l'indépendance des juridictions administratives par rapport aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire' (Tarik
Hennen en Nicolas Petit, 'Les autorités de régulation de la concurrence', RDC, 2007, p.
527 e.v.). Anderzijds heeft de voor de Raad voor de Mededinging hangende klacht betrekking op andere feiten en werd zij niet neergelegd door (de verweerster), maar door de
b.v.b.a. Oxycure, wier tussenkomst in eerste aanleg niet-ontvankelijk werd verklaard.
Daarentegen moet wel worden vastgesteld dat de gebeurtenissen na het beroepen
vonnis (de verweerster) in het gelijk hebben gesteld. De (laatste vier eiseressen en de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen), die samen haast alle operatoren
vertegenwoordigen die op de Belgische markt van de zuurstoftherapie actief zijn en die
door dezelfde raadsman verdedigd worden, hebben ten aanzien van (de verweerster)
dezelfde negatieve houding aangenomen en hebben deze verwoord in hun brieven van 3
juni 2008, die niet allemaal in dezelfde maar toch op zijn minst met elkaar overeenstemmende bewoordingen zijn gesteld en hetzelfde doel dienen, namelijk (de verweerster) te
beletten om aan medische zuurstof te geraken.
De gelijkenissen tussen die brieven zijn frappant en de enkele inhoudelijke verschillen
waarop de (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen) wijzen, kunnen hun gemeenschappelijke houding niet verbergen, die, zoals (de
verweerster) het verwoordt, neerkomt op 'een ware "boycott" vanwege de (laatste vier
eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen)', daar de aangevoerde redenen meer voorwendsels dan echte redenen zijn;
- Air Products, Linde Gas Belgium en Air Liquide Medical voeren in haast identieke
bewoordingen dezelfde reden aan, namelijk dat hun V.H.B. hen niet toestaat om de
Oxycure-flessen te vullen; die reden hebben zij niet voor de eerste rechter aangevoerd en
de waarheid ervan is nog steeds niet aangetoond;
- de betrokken partijen leggen hun V.H.B. niet neer, zodat hun beweringen niet getoetst
kunnen worden;
Vivisol B en Medigaz verschuilen zich achter het feit dat zij geen houder van de V.H.B.
zijn;
- Messer Belgium laat van haar kant weten dat zij haar reeds uitgebouwde distributiekanaal niet wenst te wijzigen.
In zijn brief van 3 juni 2008 bevestigt de raadsman van Air Liquide Medical uitdrukkelijk de weigering van zijn cliënte en wijst erop dat 'kortom, Air Liquide Medical niet kan
ingaan op de vraag om een offerte te maken voor het vullen van de Oxycure-flessen', maar
hij lijkt niet helemaal uit te sluiten dat er nog onderhandelingen gevoerd kunnen worden,
daar hij beweert dat zijn cliënte 'bereid zou zijn de mogelijkheid te overwegen om een
offerte te maken voor de verkoop van gasvormige medische zuurstof van Air Liquide
Medical in eigen verpakkingen'. Toen (de verweerster) Air Liquide Medical onder druk
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zette door uitvoeringsmaatregelen aan te kondigen, heeft laatstgenoemde aldus de indruk
gewekt dat zij wel de mogelijkheid overwoog om medische zuurstof aan (de verweerster)
te leveren, maar die samenwerking afhankelijk maakte van meerdere betwistbare voorwaarden (weigering om de Oxycure-flessen te vullen; jaarlijkse huurprijs van de Air
Liquide-flessen (145,60 euro) die overeenkomt met de aankoopprijs van een Oxycure-fles
(149,50 euro); controle van de organisatie van (de verweerster) die de door FAGG
gestelde eisen ver te boven ging). Die partij had die voorwaarden trouwens niet voor de
eerste rechter aangevoerd, zodat ze in werkelijkheid neerkomen op een vermomde weigering (zie wat dat betreft de brieven van haar raadsman van 3 en 25 juni 2008; zie ook de
brief van haar raadsman van 11 juli 2008 en het antwoord van de raadsman van (de
verweerster) van 8 augustus 2008). Tijdens een vergadering van 12 september 2008 werd
vastgesteld dat die 'onderhandelingen', zoals wel kon worden voorzien, mislukt waren.
Er moet met name worden beklemtoond dat de weigering om de Oxycure-flessen te
vullen, onrechtmatig was. Enerzijds wijst de raadsman van (de verweerster) in zijn brief
van 8 augustus 2008 op een reclamefolder van Air Liquide Medical, met als titel 'inlichtingen voor de apothekers - april 2002', waaruit blijkt dat Air Liquide Medical destijds
aanvaardde om andere flessen dan de hare, de zogenaamde flessen 'toebehorend aan
andere klanten', te vullen. Air Liquide Medical bewijst niet in hoeverre die voorwaarden
sindsdien veranderd zouden zijn (zie de brief van haar raadsman van 24 september 2008).
Anderzijds wees de raadsman van (de verweerster), in de brief van 1 december 2008
waarin hij hierop antwoordde, terecht erop dat 'Air liquide in elk geval de neergelegde
V.H.B. zonder enig probleem zou kunnen wijzigen om er de Oxycure-flessen in op te
nemen, indien zou blijken dat de beperkende voorwaarden die het F.A.G.G. in dat
verband blijkbaar oplegt in zijn, door u voorgelegde e-mail van 29 augustus 2008,
conform de reglementering zouden zijn. De flessen en ventielen van Oxycure zijn voor
het overige conform alle vigerende E.G.- en Belgische normen en zijn alle voorzien van
een proefattest'.
De (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen) hebben zich dus wel degelijk schuldig gemaakt aan onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken dat de mededinging op de Belgische betrokken markt
merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst, wat in strijd is met artikel 2, §1, van de
wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september
2006.
Daarenboven en ten overvloede is de weigering om handelsbetrekkingen aan te gaan
met een welbepaalde distributeur strijdig met de Handelspraktijkenwet en kan daartegen
een vordering tot staking worden ingesteld indien die weigering rechtsmisbruik oplevert.
Dat is het geval wanneer die weigering een kennelijk onevenwicht tussen de belangen van
de partijen creëert (J. STUYCK, et alii, 'Verkoopsweigering en eerlijke handelsgebruiken',
RDC, 1995, 799 et 803).
De (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen) kunnen niet worden gevolgd in hun betoog dat zij samen de betrokken markt niet
haast volledig vertegenwoordigen en dat (de verweerster) een beroep kan doen op andere
bedrijven zoals Ijsfabriek Strombeek, B.T.G., Westfalen en Indugas.
Uit het door (de verweerster) neergelegde dossier blijkt immers dat Ijsfabriek Strombeek momenteel weigert om aan (de verweerster( te leveren. Voor het overige betoogt de
verweerster, zonder dat haar beweringen door de tegenpartij ontkracht worden, dat B.T.G.
deel uitmaakt van dezelfde groep als Vivisol B en dat de vennootschappen Westfalen en
Indugas geen medische zuurstof produceren. De eerstgenoemde zou immers slechts industrieel gas produceren en de laatstgenoemde zou zelf geen zuurstof produceren maar zich
bij de Ijsfabriek Strombeek bevoorraden.
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Die gegevens bevestigen dat de (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen) samen de Belgische markt van medische zuurstof overheersen en hiervan misbruik maken om (de verweerster) van die markt uit te sluiten. In
dat verband wijst (de verweerster) erop dat 'de collectieve weigering tot verkoop die haar
benadeelt, te wijten is aan het feit dat de zuurstofconcentrator die zij verhuurt, door de
vele voordelen ervan een concurrent product van de gasvormige medische zuurstof is (en)
dat de collectieve weigering tot verkoop niet alleen (de verweerster), maar ook de consumenten (...) en, meer algemeen, de zorgsector schade berokkent, daar zij de ontwikkeling,
op de markt, belemmert van een systeem dat efficiënter is en voor de Rijksdienst voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering goedkoper uitvalt.
De eerste rechter heeft bijgevolg terecht geoordeeld dat 'een weigering die uitgaat van
een overgrote meerderheid van de bedrijven die medische zuurstof produceren, een
'kennelijk onevenwicht' creëert in de betrekkingen tussen de (verweerster( en haar potentiële partners'.
De tegen de verweerster aangevoerde weigering van de (laatste vier eiseressen en de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) om medische zuurstof te verkopen,
schendt bijgevolg artikel 2, §1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, alsook artikel 94/3 van de Handelspraktijkenwet".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 2, §1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging,
gecoördineerd op 15 september 2006, zijn verboden, zonder dat hiertoe een voorafgaande
beslissing vereist is, alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of
op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
Opdat er sprake is van een onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van die
bepaling, moeten drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn, te weten een overleg tussen
de betrokken ondernemingen, een gedraging op de markt ten gevolge van dat overleg en
een oorzakelijk verband tussen beide elementen.
Het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging kan slechts uit aanwijzingen worden afgeleid indien die aanwijzingen, samen beschouwd en bij gebrek aan
enige andere coherente verklaring, aantonen dat de mededingingsregels zijn miskend.
Het arrest stelt te dezen vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oxycure op 23 september 2004 bij de Raad voor de Mededinging een klacht heeft
ingediend, maar beslist dat die klacht geen weerslag heeft op deze zaak. Die vaststellingen
verantwoorden niet naar recht de beslissing van het arrest volgens welke de laatste vier
eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen zich schuldig
zouden hebben gemaakt aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging die een beperking van de mededinging tot doel of tot gevolg zou hebben gehad.
Het arrest stelt vervolgens vast dat de laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen samen haast alle operatoren op de Belgische markt van
de zuurstoftherapie vertegenwoordigen, dat zij op dezelfde wijze hebben geweigerd medische zuurstof aan de verweerster te verkopen, dat die weigering haar ter kennis is gebracht
in de brieven van 3 juni 2008, die niet in dezelfde maar toch op zijn minst met elkaar
overeenstemmende bewoordingen zijn gesteld, dat de redenen die in die brieven opgegeven worden meer voorwendsels dan echte redenen zijn, dat de eiseressen en de tot
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bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen door dezelfde raadsman vertegenwoordigd werden en dat de vijfde eiseres haar samenwerking met de verweerster aan
verschillende betwistbare voorwaarden heeft onderworpen, zodat het in werkelijkheid
gaat om een vermomde weigering.
Het arrest kan uit die vaststellingen alleen niet wettig afleiden dat de laatste vier
eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen op similaire
wijze hebben geweigerd medische zuurstof te verkopen op grond van een overleg dat
bedoeld zou zijn om te beletten dat de verweerster die zuurstof kon verkrijgen.
Hoewel die vaststellingen wel kunnen verklaren waarom de laatste vier eiseressen en de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen elk geweigerd hebben om die
zuurstof te verkopen. kan hieruit toch niet worden afgeleid dat die vaststellingen het
gevolg zijn van een overleg dat bedoeld zou zijn om te beletten dat de verweerster medische zuurstof kon verkrijgen. Het arrest stelt derhalve het bestaan niet vast van een van de
constitutieve bestanddelen van een onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin
van artikel 2, §1, van de gecoördineerde wetten tot bescherming van de economische
mededinging.
Het arrest sluit op zijn minst niet uit dat die weigering van de laatste vier eiseressen en
van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen om medische zuurstof te
verkopen een andere coherente verklaring kan hebben dan een overleg, waarbij de betrokkenen allen tot doel hadden te beletten dat de verweerster die zuurstof zou verkrijgen.
Het arrest sluit een dergelijke coherente verklaring des te minder uit dat het vaststelt dat
de litigieuze brieven van 3 juni 2008 zijn verstuurd na het stakingsbevel dat de eerste
rechter heeft uitgevaardigd op de tegenvordering van de verweerster, en dat de eiseressen
en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen samen tegen de verweerster
een ontvankelijke en gegronde hoofdvordering tot staking konden instellen. Die vaststellingen van het arrest geven een andere logische verklaring voor de gezamenlijke houding
van de laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen, namelijk het feit dat de verweerster een tegenvordering had ingesteld die tegen
elk van hen was gericht.
Het arrest verantwoordt derhalve niet naar recht zijn beslissing volgens welke er sprake
is van een onderlinge afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 2, §1, van de
gecoördineerde wetten tot bescherming van de economische mededinging.
(...)
Vierde onderdeel
Wanneer een weigering van verkoop gegrond is op een wettige reden, kan ze niet
bestraft worden op grond van artikel 3 van de gecoördineerde wetten tot bescherming van
de economische mededinging, de artikelen 94/3 en 95 van de wet betreffende de handelspraktijken of de leer van het rechtsmisbruik, die gegrond is op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Zo kan evenmin, uit aanwijzingen alleen, afgeleid worden dat er sprake is van een
onderlinge afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 2, §1, van de gecoördineerde wetten tot bescherming van de economische mededinging, wanneer de gelijklopende weigeringen van verkoop kunnen berusten op een andere coherente verklaring dan
een overleg dat een beperking van de mededinging tot doel of tot gevolg heeft.
De eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen hebben in
hun conclusie in hoger beroep te dezen betoogd dat zij, krachtens de farmaceutische
wetgeving, geen medische zuurstof aan de verweerster mochten leveren zolang zij niet
over een vergunning voor de groothandel beschikte.
Het arrest verwerpt dat middel van de eiseressen en van de tot bindendverklaring van
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het arrest opgeroepen partijen, op grond dat er uit een e-mail van het FAGG van 4 april
2008 volgt dat het akkoord van bevoorrading bij een distributeur die over een vergunning
voor de groothandel beschikt, een voorafgaande voorwaarde zou zijn om een vergunning
voor de groothandel te kunnen krijgen, zodat de eiseressen en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen niet kunnen weigeren om een bevoorradingsovereenkomst met haar te sluiten, onder voorwendsel dat de verweerster nog niet als groothandelaar was erkend.
Die overwegingen miskennen artikel 12ter, inzonderheid het eerste en negende lid, van
de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, en de artikelen 90, inzonderheid eerste
lid, 3), en 2, en 94, inzonderheid 2), van het koninklijk besluit van 14 december 2006
betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
Artikel 12ter, inzonderheid eerste en negende lid, van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen bepaalt immers dat voor de groothandel in geneesmiddelen een vergunning is vereist. De minister of zijn afgevaardigde verleent de vergunning. De houders van
een vergunning voor de groothandel in geneesmiddelen mogen geneesmiddelen voor
menselijk gebruik uitsluitend leveren aan andere vergunninghouders voor de groothandel
in geneesmiddelen of aan personen die ertoe gemachtigd zijn geneesmiddelen af te
leveren aan het publiek.
Artikel 90, inzonderheid eerste lid, 3), en 2, van het koninklijk besluit van 14 december
2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik bepaalt dat
de verzoeker, om de vergunning te verkrijgen bedoeld in artikel 12ter, eerste lid, van de
wet op de geneesmiddelen, zich ten minste ertoe moet verbinden de verplichtingen
bedoeld in artikel 94 na te leven. De aanvraag dient gericht te worden aan de minister of
zijn afgevaardigde, moet gepresenteerd zijn op de door het FAGG opgestelde formulieren
en moet de ter staving dienende inlichtingen inzake de in dat artikel bedoelde vereisten
omvatten. De aanvraag dient eveneens de geneesmiddelen te specificeren die de aanvrager
wenst te distribueren.
Volgens artikel 94, inzonderheid 2), van datzelfde koninklijk besluit, is de houder van
de vergunning voor de groothandel ten minste verplicht de geneesmiddelen slechts te
betrekken bij de andere vergunninghouders.
Uit die bepalingen volgt niet dat er bij de aan het FAGG te richten aanvraag van de
vergunning voor de groothandel een bevoorradingsakkoord, al was het maar een principeakkoord, met een houder van een vergunning voor de groothandel moet worden gevoegd.
De laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen
konden bijgevolg geen bevoorradingsovereenkomst - zelfs geen principeakkoord - met de
verweerster sluiten zonder het verbod, bepaald in artikel 12ter, negende lid, van de wet op
de geneesmiddelen, te overtreden.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseressen en de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partijen niet konden weigeren om met de verweerster een bevoorradingsovereenkomst te sluiten, onder voorwendsel dat zij nog niet als groothandelaar was
erkend, schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 94/3 en 95 van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument, de artikelen 2, inzonderheid §1, en 3 van de gecoördineerde wetten
van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging, artikel 12ter,
inzonderheid het eerste en het negende lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, en de artikelen 90, inzonderheid het eerste lid, 3), en het tweede lid, en 94,
inzonderheid 2), van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

III. BESLISSING VAN HET HOF

2982

HOF VAN CASSATIE

Nr. 730

Beoordeling
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat grond tot
voeging.
Het cassatieberoep dat ingeschreven is onder nummer C.09.0264.F van de
algemene rol:
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 2, §1, van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot
bescherming van de economische mededinging, zijn verboden, zonder dat
hiertoe een voorafgaande beslissing vereist is, alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de
mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan
merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
Uit het arrest van 25 januari 2007 van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen (C-403/04 en C-405/04, punt 51), blijkt dat met name het
gebruikelijk is dat de activiteiten die met mededingingverstorende gedragingen
en overeenkomsten verband houden, doorgaans clandestien worden verricht, dat
de bijeenkomsten in het geheim worden gehouden en dat de desbetreffende
documentatie tot een minimum wordt beperkt, zodat, in de meeste gevallen, het
bestaan van een mededingingverstorende gedraging of overeenkomst moet
worden afgeleid uit een bepaald aantal omstandigheden en aanwijzingen die in
hun totaliteit beschouwd, bij gebrek aan een andere coherente verklaring, het
bewijs kunnen leveren dat de mededingingsregels zijn miskend.
Gelijklopende gedragingen kunnen het bewijs van een overleg opleveren
indien het overleg de enige mogelijke verklaring ervan vormt.
Het arrest vermeldt dat de laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen "niet ernstig kunnen betwisten dat zij
weigeren de medische zuurstof aan (de verweerster( te verkopen", dat, "bewust
van de concurrentiële voordelen" van de nieuwe technologie van de verweerster,
zij "ontegenzeglijk hebben getracht laatstgenoemde de losse flessen medische
zuurstof te onthouden die nodig zijn voor de patiënten die (haar( concentrator
gebruikten", dat "ondanks het door de eerste rechter uitgevaardigde stakingsbevel, de (eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen( zijn blijven weigeren om de medische zuurstof aan (de verweerster( te
verkopen, (...( hoewel de raadsman van (de verweerster( hen op 9 mei 2008
vroeg om een bevoorradingsofferte op te maken en hen op 22 mei 2008 voorstelde 'een tussentijdse oplossing te zoeken.
Het arrest beslist dat de laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen, "die samen haast alle operatoren vertegenwoordigen die op de Belgische markt van de zuurstoftherapie actief zijn (...(, ten
aanzien van (de verweerster( dezelfde negatieve houding hebben aangenomen en
deze hebben verwoord in hun brieven van 3 juni 2008, die niet allemaal in
dezelfde maar toch op zijn minst met elkaar overeenstemmende bewoordingen
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zijn gesteld en hetzelfde doel dienen, namelijk (de verweerster( beletten aan
medische zuurstof te geraken".
Het wijst erop dat "de gelijkenissen tussen die brieven frappant zijn en (dat( de
enkele redactionele verschillen (...( hun gemeenschappelijke houding niet
kunnen verbergen, die, zoals (de verweerster( het verwoordt, neerkomt op 'een
ware boycott vanwege de (laatste vier eiseressen en de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen(', daar de aangevoerde redenen meer voorwendsels
dan echte redenen zijn;
- de (vierde en de vijfde eiseressen en de tweede tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij( voeren in haast identieke bewoordingen dezelfde reden
aan, namelijk dat hun vergunning voor het in de handel brengen hen niet toestaat
de flessen (van de verweerster( te vullen; die reden hebben zij niet voor de eerste
rechter aangevoerd en de juistheid ervan is nog steeds niet aangetoond;
- de betrokken partijen leggen hun vergunning voor het in de handel brengen
niet neer, zodat hun beweringen niet getoetst kunnen worden;
- (de derde eiseres en de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij( verschuilen zich achter het feit dat zij niet de houder zijn van de
vergunning voor het in de handel brengen;
- (de tweede eiseres( laat van haar kant weten dat zij haar reeds uitgebouwde
distributiekanaal niet wenst te wijzigen.
In zijn brief van 3 juni 2008 (...( heeft de raadsman van (de vijfde eiseres( (...
( de indruk willen wekken dat de mogelijkheid werd overwogen om medische
zuurstof aan (de verweerster( te leveren, maar werd die samenwerking afhankelijk gemaakt van meerdere betwistbare voorwaarden (...(, zodat het in werkelijkheid een vermomde weigering betreft".
Het arrest beklemtoont "inzonderheid (...( dat de weigering om de Oxycureflessen te vullen, onrechtmatig was".
Uit die vermeldingen, die losstaan van de tegenvordering die de verweerster
ingesteld heeft tegen alle eiseressen en tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, heeft het arrest wettig kunnen afleiden dat de laatste vier
eiseressen en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen zich
schuldig hebben gemaakt aan onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde onderdeel
Artikel 12ter, eerste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
bepaalt dat voor de groothandel in geneesmiddelen een vergunning vereist is.
Volgens het negende lid van die bepaling mogen de houders van een vergunning
voor de groothandel in geneesmiddelen geneesmiddelen voor menselijk gebruik
uitsluitend leveren aan andere vergunninghouders voor de groothandel in geneesmiddelen of aan personen die ertoe gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren
aan het publiek.
Overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 3), en tweede lid, van het koninklijk
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besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik, moet de aanvrager, om de vergunning bedoeld in
artikel 12ter, eerste lid, van de wet op de geneesmiddelen te verkrijgen, zich ten
minste ertoe verbinden de verplichtingen bedoeld in artikel 94 na te leven. De
aanvraag dient gericht te worden aan de minister of zijn afgevaardigde en moet
gepresenteerd zijn op de door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) opgestelde formulieren en moet de ter staving
dienende inlichtingen inzake de in artikel 90 bedoelde vereisten omvatten. De
aanvraag dient eveneens de geneesmiddelen te specificeren die hij wenst te
distribueren.
Luidens artikel 94, 2), van het koninklijk besluit, is de houder van de vergunning voor de groothandel ten minste verplicht de geneesmiddelen slechts te
betrekken bij andere in dat deel van het besluit bedoelde vergunninghouders.
Noch die bepalingen noch enige andere bepaling staan eraan in de weg dat een
vergunninghouder een principeakkoord van bevoorrading sluit met een derde die
nog geen vergunning voor de groothandel verkregen heeft.
Zij staan evenmin eraan in de weg dat het FAGG eist dat de aanvrager van de
in artikel 12ter bedoelde vergunning een bevoorradingsakkoord tot staving van
zijn aanvraag zou voorleggen.
Het arrest, dat op grond van een e-mail van een apotheker-inspecteur van het
FAGG beslist dat het bevoorradingsakkoord een voorafgaande voorwaarde is om
de vergunning voor de groothandel te verkrijgen en dat de laatste vier eiseressen
en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen niet kunnen
weigeren om een bevoorradingsakkoord met de verweerster af te sluiten, onder
voorwendsel dat zij nog niet als groothandelaar is erkend, schendt geen van de in
het middel bedoelde bepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Door de verwerping van het cassatieberoep heeft de vordering tot bindendverklaring van het arrest geen bestaansreden meer.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de
nummers C.09.0264.F en C.09.0428.F.
Uitspraak doende over het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.09.0264.F.
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het
arrest.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.
Uitspraak doende over het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.09.0428.F.
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het
arrest.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Heenen.

Nr. 731
3° KAMER - 13 december 2010

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR
ONDERLINGE TOESTEMMING - OVEREENKOMSTEN BIJ OVERLIJDEN IN DE LOOP VAN DE
PROCEDURE - OVERLIJDEN - AFSTAND VAN DE PROCEDURE
Het overlijden van een van de echtgenoten, dat de gebeurtenis is waarvoor zij hun
overeenkomsten betreffende de uitoefening van de in de artikelen 745bis en 915bis van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde rechten hebben gesloten, is, ongeacht de oorzaak
ervan, geen geval waarin van de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming afstand wordt gedaan. (Art. 1287, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)
(B. e.a. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0612.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 juni 2009 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 18 november 2010 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 745bis, 915bis, §3, eerste en tweede lid, en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek;
- de artikelen 1287, derde en vierde lid, zoals ze gesteld waren vóór de opheffing van
het voormelde vierde lid door artikel 31 van de wet van 27 april 2007, die op 1 september
2007 in werking is getreden, en 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het ambtshalve optreden van de rechter, dat hem
verplicht uit eigen beweging de juiste rechtsregel op het hem voorgelegde geschil toe te
passen.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest vernietigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de vordering van de
verweerster heeft aangenomen, wijzigt het en zegt voor recht, bij wege van nieuwe
beschikkingen, dat er moet worden overgegaan tot het opmaken van de rekeningen en tot
de vereffening-verdeling van de nalatenschap van wijlen V. B., zegt voor recht dat de
verweerster, overeenkomstig artikel 915bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, over het
voorbehouden erfdeel van de overlevende echtgenoot in de nalatenschap van de overledene beschikt, verwijst de partijen naar de notarissen B. en B. om over te gaan tot de
verrichtingen betreffende de nalatenschap van wijlen V.B. en beveelt, bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, de verkoop van de niet gevoeglijk te verdelen goederen
uit de nalatenschap, op grond dat wijlen V.B., na te hebben aangenomen dat de echtgenoten sinds augustus 2004 gescheiden leefden, de verweerster uit zijn nalatenschap had
geschrapt, dat de partijen een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming
hadden ingeleid bij een op 31 mei 2005 neergelegd verzoekschrift, en dat V.B. zich vrijwillig van het leven heeft beroofd vóór de eerste verschijning in de echtscheidingsprocedure. Het arrest beslist wat volgt :
" Het beginsel van de voorbehouden rechten van de overlevende echtgenoot is vastgelegd in artikel 915bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek (...). Van dat beginsel kan echter
worden afgeweken in de gevallen bedoeld in artikel 915bis, §3, eerste en tweede lid (...);
Welnu, (de eisers) vermelden zowel het eigenhandig testament van V.B. van 1
september 2004, waarin hij preciseert : 'Ondergetekende, V.B., verklaart het vruchtgebruik waarop mijn vrouw recht heeft, zoveel mogelijk te beperken. Indien ik aan de wettelijke voorwaarden voldoe, schrap ik het volledig'. Tevens maken zij gewag van de voorafgaande overeenkomsten die de echtgenoten B. - V. op 10 maart 2005 hebben gesloten :
'overeenkomstig artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, komen de echtgenoten overeen dat, indien een van hen zou overlijden vóór het vonnis dat hun echtscheiding definitief uitspreekt, de overlevende echtgenoot met betrekking tot de nalatenschap
van de vooroverledene, met ingang van de eerste verschijning, geen van de rechten zal
kunnen doen gelden die aan de overlevende echtgenoot worden toegekend door de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek";
Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de respectieve situaties,
bedoeld in artikel 915bis, §3, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, die
betrekking hebben op de mogelijkheid om te onterven, ofwel bij testament, onder
bepaalde voorwaarden van scheiding, ofwel bij overeenkomsten die aan een echtscheiding
door onderlinge toestemming voorafgaan. Wanneer, zoals in dit geval, vóór de echtscheiding door onderlinge toestemming overeenkomsten zijn gesloten, bepaalt artikel 915bis,
§3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek ondubbelzinnig dat de onterving bij testament
niet meer van toepassing is (...). Hieruit moet te dezen worden afgeleid dat het eigenhandig testament van V.B., waarin hij te kennen geeft dat hij zijn echtgenote wil onterven,
voor zover de wet dat mogelijk maakte, geen enkele uitwerking kan krijgen (omdat( er
vóór de echtscheiding overeenkomsten door onderlinge toestemming zijn gesloten, voor
zover die overeenkomsten zelf uitwerking kunnen krijgen (...);
Aangezien de voorafgaande overeenkomsten van 10 maart 2005 vóór het overlijden
zijn gesloten en zelfs zijn neergelegd op de griffie van het gerecht dat van de zaak heeft
kennisgenomen, moeten zij uitwerking krijgen wat betreft de regeling van de nalatenschap, maar die uitwerking moet wel conform de tekst zijn die in die overeenkomst is
ingevoegd. Welnu, volgens de tekst van de voorafgaande overeenkomsten mag de overlevende echtgenoot slechts daadwerkelijk onterfd worden indien een van de echtgenoten 'te
rekenen van de datum van de eerste verschijning' komt te overlijden;
Tot besluit moet dus worden gezegd dat de verweerster alleen maar haar voorbehouden
rechten als overlevende echtgenoot kon verliezen indien het overlijden ten vroegste op 4
juli 2005 had plaatsgevonden en niet, zoals te dezen, twee dagen eerder",
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Het arrest beslist voorts wat volgt :
"De (in de voorafgaande overeenkomsten) gebruikte bewoordingen lijken trouwens vrij
goed de wil van V.B. weer te geven. Zijn zelfmoord toonde trouwens aan dat hij de
nakende echtscheiding niet verdroeg, zodat hij niet wenste dat die echtscheiding zijn
erfrechtelijke gevolgen zou krijgen voordat de procedure onvermijdelijk was geworden,
dus vóór de datum van de eerste verschijning".
Grieven
Artikel 745bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat volgt :
"Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen
van deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de
gehele nalatenschap.
Wanneer de overledene andere erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende
echtgenoot de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van diens eigen vermogen".
Artikel 915bis van hetzelfde wetboek bepaalt het volgende :
"§1. Niettegenstaande elke andersluidende bepaling verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de helft van de goederen van de nalatenschap.
2. (...) In geval van feitelijke scheiding van de echtgenoten heeft (het( vruchtgebruik
(van het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning diende en van het daarin
aanwezige huisraad( betrekking op het onroerend goed waarin de echtgenoten hun laatste
echtelijke verblijfplaats hadden gevestigd en op het daarin aanwezige huisraad, op voorwaarde dat de langstlevende echtgenoot daar is blijven wonen of tegen zijn wil (verhinderd( werd dat te doen en de toewijzing van dit vruchtgebruik voldoet aan de eis van
billijkheid. (...).
§3. De rechten bedoeld in paragrafen 1 en 2 kunnen bij testament aan de langstlevende
echtgenoot worden ontnomen, indien de echtgenoten op de dag van het overlijden sinds
meer dan zes maanden gescheiden leefden en indien de erflater, voor zijn overlijden, bij
een gerechtelijke akte als eiser of als verweerder een afzonderlijk verblijf had gevorderd
en voor zover de echtgenoten na die akte niet opnieuw zijn gaan samenwonen.
Deze bepaling is niet van toepassing indien de echtgenoten de overeenkomst bedoeld in
artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek tot stand hebben gebracht".
Krachtens laatstgenoemde bepaling moeten de echtgenoten die besloten hebben tot
echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, vóór die echtscheiding overeenkomsten sluiten waarin zij, met name, moeten vaststellen wat zij zijn overeengekomen
met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis
van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of
het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.
Datzelfde artikel bepaalde echter, in een vierde lid dat pas is opgeheven bij artikel 31
van de wet van 27 april 2007, dat op 1 september 2007 in werking is getreden, zodat die
bepaling van toepassing is op het geschil tussen de partijen, dat "deze overeenkomsten
geen gevolg hebben, indien afstand wordt gedaan van de procedure".
Die procedure wordt volgens artikel 1288bis, eerste, tweede en zesde lid, van genoemd
wetboek ingeleid en dus aangevat bij verzoekschrift, dat door de echtgenoten wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg en dat door beide echtgenoten of
door een advocaat of notaris wordt ondertekend.
Eerste onderdeel
De bepalingen van de voorafgaande overeenkomsten, voor zover zij meer bepaald de
uitoefening regelen van de rechten van de echtgenoten op de nalatenschap, zoals zij zijn
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vastgelegd in de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek, zijn vervallen en
kunnen geen enkele uitwerking krijgen, en dat van bij het begin, wanneer afstand wordt
gedaan van de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming die is ingeleid
door neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding ter griffie van de bevoegde
rechtbank, samen met de vereiste stukken, dat wil zeggen wanneer die procedure, om
welke reden dan ook, niet wordt voortgezet. Artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek maakt hierin geen enkel onderscheid.
Het sluiten van de voorafgaande overeenkomsten, bedoeld in het derde lid van die
bepaling, heeft overigens niet tot gevolg dat een eerder testament, dat de echtgenoot al
zijn rechten op de nalatenschap van de echtgenoot-erflater ontneemt, ongeldig wordt,
maar heeft gewoon tot gevolg dat die testamentaire beschikkingen vervangen worden,
voor zover die overeenkomsten nog uitwerking kunnen krijgen, wat uitgesloten is
wanneer de procedure van echtscheiding door onderlinge overeenstemming, in welke fase
dan ook, niet wordt voortgezet; dat is het geval wanneer de eerste verschijning na de inleiding van de zaak niet kan plaatsvinden, ongeacht de reden waarom de verschijning niet is
kunnen doorgaan.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het ambtshalve optreden van de rechter,
moet laatstgenoemde, zelfs uit eigen beweging, de passende wettelijke bepalingen
toepassen op het geschil dat hem door de partijen wordt voorgelegd, tenzij zij uitdrukkelijk anders beslist hebben en tenzij bovendien die bepalingen noch van dwingend recht
noch van openbare orde zijn.
Het arrest, dat vaststelt dat, enerzijds, wijlen V.B. de verweerster bij testament had
onterfd en dat, anderzijds, de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming
die bij verzoekschrift van 31 mei 2005 was ingeleid, niet is voortgezet omdat de echtgenoten niet zijn verschenen voor de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste
aanleg, daar de de cuius zich vrijwillig van het leven had beroofd, maar dat niettemin
beslist dat de vroegere testamentaire beschikkingen, wegens de aan de echtscheiding door
onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomsten, definitief geen enkele uitwerking
meer konden krijgen, daar de verweerster niet onterfd kon worden zolang de eerste
verschijning niet had plaatsgevonden, schendt bijgevolg de artikelen 745bis, 915bis, §3,
eerste en tweede lid, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1287, inzonderheid vierde lid
(zoals het bestond vóór de opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007) en 1288bis van
het Gerechtelijk Wetboek, en miskent het algemeen rechtsbeginsel van het ambtshalve
optreden van de rechter, daar de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomsten, wegens afstand van de procedure, geen uitwerking meer
hebben en het vroegere eigenhandige testament volle uitwerking moet krijgen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1287, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moeten de
echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming
over te gaan, in de akte waarmee zij hun respectieve rechten vooraf regelen, vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van de
rechten bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek,
voor het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij
de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.
Het vierde lid van artikel 1287, zoals het op het geschil van toepassing is,
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bepaalt dat die overeenkomsten geen gevolg hebben indien afstand wordt gedaan
van de procedure.
Het overlijden van een van de echtgenoten, dat de gebeurtenis is waarvoor zij
die overeenkomsten hebben gesloten, is, ongeacht de oorzaak ervan, geen geval
waarin van de procedure afstand wordt gedaan in de zin van artikel 1287, vierde
lid.
Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten : mrs. T'Kint en Oosterbosch.

Nr. 732
3° KAMER - 13 december 2010

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - EIGENHANDIG TESTAMENT - GELDIGHEID VOORWAARDEN - DATERING - AANDUIDING VAN HET MILLENNIUM
Het eigenhandig testament is niet geldig, indien het niet geheel met de hand van de erflater
geschreven, gedagtekend en ondertekend is; het is aan geen andere formaliteiten onderworpen, zodat de aanduiding van het millennium volstaat. (Art. 970, BW)
(D. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0167.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 18 november 2010 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 970, 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat het testament van P.D., genaamd "Tellin 2000"
geldig is en dat zijn nalatenschap zal worden verdeeld overeenkomstig de bepalingen van
dat testament, verwijst de zaak naar de aangestelde notaris opdat laatstgenoemde de vereffening-verdeling op grond van dat beginsel zou verrichten, verklaart het hoger beroep van
de eiseres ontvankelijk maar niet-gegrond, in zoverre het strekte tot toepassing van het
vorige testament van P.D., dat dagtekende van 1 november 1999, en veroordeelt de
eiseres in de kosten van het hoger beroep, die voor de eerste verweerder worden vereffend
op vijfduizend euro, om de volgende redenen :
"Aangezien het debat slechts voor het geschrift 'Tellin 2000' is heropend, dienen alleen
de argumenten van de (eiseres) over dat stuk te worden beantwoord;
Zoals (de eiseres) terecht opmerkt, dient de bij artikel 970 voorgeschreven datum om de
bekwaamheid van de erflater na te gaan op het ogenblik dat hij zijn testament maakte en,
in de tweede plaats, om, bij onverenigbaarheid tussen verschillende testamenten, het testament te bepalen dat voorrang boven de andere moet krijgen;
Het litigieuze stuk vermeldt slechts het jaar waarin het werd opgemaakt, dat is het jaar
2000;
Aangezien geenszins wordt betwist dat P.D. op elk tijdstip van zijn bestaan bekwaam
was om een testament te maken en dat het enige geschrift dat voormeld stuk kan tegenspreken, dagtekent van 1 november 1999, zoals blijkt uit het arrest van 19 maart 2008,
volstaat de vermelding '2000' om de laatste wilsbeschikking van de overledene met de
vereiste zekerheid te bepalen;
Daarenboven volgt uit de aan het hof (van beroep) voorgelegde stukken dat voormeld
testament werd neergelegd onder de minuten van notaris J. M.;
Het in 2000 gemaakte testament krijgt dus zijn volle uitwerking en, aangezien dat testament het recentste is, zal de nalatenschap van P.D. overeenkomstig de bepalingen ervan
worden verdeeld".
Grieven
1. Krachtens artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek, is het eigenhandig testament niet
geldig indien het niet geheel met de hand van de erflater geschreven, gedagtekend en
ondertekend is; het is aan geen andere formaliteiten onderworpen. Het eigenhandig testament is nietig indien het de bij die bepaling voorgeschreven datum niet vermeldt.
De dagtekening van een eigenhandig testament dient verschillende doeleinden, te weten
de echtheid van de inhoud van de akte waarborgen, de wil van de erflater beschermen,
controle op het feit of de auteur op dat ogenblik bekwaam was een testament op te maken,
het precieze ogenblik bepalen waarop de auteur zijn testament heeft willen voltooien,
mogelijke controle op het feit of er op de erflater druk is uitgeoefend in de vorm van
bedrieglijke kunstgrepen of erfenisbelaging en de vaststelling van de chronologische volgorde van opeenvolgende en tegenstrijdige testamenten.
De datum van een eigenhandig testament, in voorkomend geval aangevuld met intrinsieke en extrinsieke elementen, voldoet slechts aan die wettelijke geldigheidsvereiste
indien hij de dag, maand en jaar vermeldt waarop het testament werd opgemaakt. Die
datum moet op zijn minst vermelden binnen welke, zeer beperkte, periode het eigenhandig testament werd opgemaakt.
Het bestreden arrest stelt te dezen niet vast dat het testament van P.D., genaamd "Tellin
2000", de dag en maand vermeldt waarop het werd opgemaakt. Het arrest vermeldt
evenmin dat het voormelde testament binnen een beperkter periode dan het jaar 2000
werd opgemaakt.

Nr. 732

HOF VAN CASSATIE

2991

Het bestreden arrest oordeelt dat, in zoverre geenszins betwist wordt dat P.D., op elk
ogenblik van zijn bestaan, bekwaam is geweest om een testament op te maken en dat het
enige geschrift dat het voormelde stuk kan tegenspreken, dateerde van 1 november 1999,
hieruit zou volgen dat de vermelding "2000" volstaat om de laatste wilsbeschikking van
de overledene met zekerheid vast te stellen. Het bestreden arrest beslist alleen om die
reden dat het testament "Tellin 2000" zijn volle uitwerking diende te krijgen.
Aangezien het bestreden arrest geen melding maakt van de dag en de maand waarop het
testament van P.D., genaamd "Tellin 2000" werd opgemaakt en evenmin een beperkte
periode opgeeft waarbinnen dat testament werd opgesteld, verantwoordt het niet naar
recht zijn beslissing dat het voormelde testament geldig was en zijn volle uitwerking
moest krijgen. Die beslissing schendt artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestreden arrest stelt voor het overige vast dat de eiseres, in haar samenvattende
conclusie in hoger beroep, erop wees dat de verplichte datumvermelding, voorgeschreven
bij artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek, met name ertoe strekt na te gaan of de erflater
op dat ogenblik bekwaam was om een testament op te stellen en, in geval van onverenigbaarheid van verschillende testamenten, te herkennen welk testament boven de andere
voorrang moest krijgen.
Indien het bestreden arrest als dusdanig moet worden uitgelegd dat het uit de conclusie
van de eiseres afleidt dat de situering in de tijd van het eigenhandig testament niet nauwkeuriger hoeft te zijn dan wat vereist is om de bekwaamheid van de erflater en de chronologische volgorde van de opeenvolgende testamenten na te gaan, dan berust het op een
onjuiste lezing van die conclusie.
Die conclusie van de eiseres vermeldt bepaalde doeleinden van de verplichte datumvermelding en betoogt vervolgens immers dat die testamenten de dag, maand en jaar moeten
vermelden waarop ze zijn opgesteld en verwijst, op zijn minst, naar rechtspraak die de
wedersamenstelling van een zeer beperkte periode vereist, ongeacht de bekwaamheid om
een testament op te maken of opeenvolgende testamenten.
In die uitlegging schendt het arrest daarenboven ook de artikelen 1317, 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het de bewijskracht van die conclusie miskent.
3. Het bestreden arrest stelt ten slotte vast dat het testament van P.D., genaamd "Tellin
2000", werd neergelegd onder de minuten van notaris J. M.
Indien het bestreden arrest aldus moest worden uitgelegd dat het uit die vaststelling
afleidt dat het litigieuze testament de bij artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven datumvermelding bevat, dan bevat het een onduidelijke reden die het Hof in de
onmogelijkheid stelt zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen.
Het arrest verduidelijkt immers niet in hoeverre de neerlegging van het litigieuze testament onder de minuten van de notaris het mogelijk zou maken om de dag en de maand
van het testament weder samen te stellen of in hoeverre aan de hand daarvan kan worden
achterhaald binnen welke beperktere periode dan het jaar 2000 het werd opgemaakt.
Het arrest schendt in die uitlegging eveneens artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden arrest beslist niet dat de eiseres in haar samenvattende conclusie
in hoger beroep zou hebben erkend dat het tijdstip waarop een eigenhandig testament werd opgemaakt, niet nauwkeuriger hoeft te worden bepaald dan wat
vereist is om de bekwaamheid van de erflater en de chronologische volgorde van
opeenvolgende testamenten vast te stellen en beslist evenmin dat de neerlegging
van het litigieuze testament onder de minuten van notaris M. tot gevolg zou
hebben dat het voormelde testament als gedagtekend moet worden beschouwd in
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de zin van artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor het overige is het eigenhandig testament luidens die bepaling niet geldig
indien het niet geheel met de hand van de erflater geschreven, gedagtekend en
ondertekend is : het hoeft geen andere formaliteiten in acht te nemen.
Uit het bestreden arrest en uit het arrest alvorens recht te doen van 19 maart
2008, waarnaar het bestreden arrest verwijst, blijkt dat P.D., die is overleden op
29 maart 2001, een testament heeft nagelaten dat dagtekent van 1 november
1999, dat "aan de voorwaarden bepaald in artikel 970 van het Burgerlijk
Wetboek voldoet" en waarvan "de geldigheid niet betwist wordt", alsook een
geschrift genaamd "testament", dat als datum slechts het jaar 2000 vermeldt.
Het bestreden arrest, dat beslist dat, "aangezien geenszins wordt betwist dat
P.D. op elk tijdstip van zijn bestaan bekwaam was om een testament te maken en
dat het enige geschrift dat (het litigieuze) stuk kan tegenspreken, dagtekent van 1
november 1999 (...) volstaat de vermelding '2000' om de laatste wilsbeschikking
van de overledene met de vereiste zekerheid te bepalen", verantwoordt aldus
naar recht zijn beslissing dat "het in 2000 gemaakte testament dus zijn volle
uitwerking krijgt en de nalatenschap van P.D., aangezien dat testament het
recentste is, overeenkomstig de bepalingen ervan zal worden verdeeld".
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten : mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 733
3° KAMER - 13 december 2010

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - LEEFLOON - TOEKENNING HERZIENING - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERJARING - TERMIJN HANDELSHUUR - HUUR - HERZIENING - HUUR VAN ONBETAALDE DUUR - NIET-TOEPASSELIJKHEID VERSCHILLENDE BEHANDELING - GRONDWETTELIJKHEID
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - LEEFLOON - TOEKENNING HERZIENING - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERJARING - TERMIJN VERSCHILLENDE BEHANDELING - GRONDWETTELIJKHEID
3º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TOEKENNING - HERZIENING - TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERJARING - TERMIJN - VERSCHILLENDE BEHANDELING PREJUDICIËLE VRAAG
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1º, 2º en 3º Wanneer de beoordeling van de gegrondheid van een middel leidt tot de vraag
of artikel 29, §1, van de wet van 26 mei 2002 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, in zoverre die bepaling voor de terugvordering van het leefloon dat ten onrechte
werd uitbetaald aan sociaal verzekerden die geen bedrog hebben gepleegd, een langere
termijn bepaalt dan die van artikel 30, §1, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid,
voor de terugvordering van de sociale prestaties voor werknemers die in dezelfde
omstandigheden worden uitbetaald, stelt het Hof van Cassatie de vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Artt. 10 en 11, Grondwet; Art. 29, §1, Wet 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie; Art. 30, §1, Wet 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).
(I. e.a. T. OCMW van HOEI)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2009 gewezen
door het arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende drie middelen aan.
(...)
Tweede middel (subsidiair)
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de verweerder aan de eisers, die in 1997 de Belgische nationaliteit
verkregen hebben, ten onrechte een volledig leefloon voor samenwonenden heeft gestort
van 1 oktober 2002 tot 30 april 2006, omdat de eisers geen aangifte hadden gedaan van
het feit dat zij samenwoonden met hun zoon, die beroepsinkomsten genoot, en met hun
dochter, die werkloosheidsuitkeringen ontving, en stelt vast dat "de (verweerder( niet
bewijst dat de (eisers( bedrog zouden hebben gepleegd, daar de niet-aangifte van een situatie door de aanvrager op zich geen bedrog vormt. Om van bedrog te kunnen spreken,
moet immers zijn aangetoond dat er handelingen zijn verricht met het doel te bedriegen,
wat niet het geval is",
en beslist vervolgens dat het onverschuldigde bedrag dat elke eiser terug moet betalen,
16.306,91 euro bedraagt, waarbij de toepasselijke verjaringstermijn, overeenkomstig
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, vijf jaar bedraagt.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"De (eisers) menen dat de bepalingen betreffende de verjaring discriminatoir zijn en ze
maken in dat verband de vergelijking met de verjaringstermijnen die van toepassing zijn
in andere domeinen van de sociale zekerheid zoals de wet van 13 juni 1966 betreffende de
pensioenen en de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Die vergelijking gaat echter niet op, daar het om volkomen verschillende socialezekerheidsstelsels gaat : de pensioenen of de ziekte- en invaliditeitsverzekering, die betrekking heeft op de uitkeringen die de derving van inkomsten wegens arbeidsongeschiktheid vergoeden, vallen als zodanig onder stelsels waarvoor bijdragen moet
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worden gestort, terwijl het leefloon alsook het recht op maatschappelijke hulp onder stelsels vallen waarvoor dat niet nodig is. In de verschillende domeinen van de sociale zekerheid bestaan er tal van bepalingen die verjaringstermijnen van verschillende duur voorschrijven en die termijnen kunnen niet met elkaar vergeleken worden zonder dat men
stoot op een element of een geheel aan elementen die de voormelde aangelegenheden met
elkaar verbinden. De door de (eisers) gesuggereerde prejudiciële vraag is volgens het
(arbeids)hof niet ter zake dienend, wat duidelijk blijkt uit de bewoordingen van het hierna
vermelde arrest van het Grondwettelijk Hof. Er moet immers worden beslist dat het
Grondwettelijk Hof reeds een vergelijking heeft moeten maken tussen de bepalingen
betreffende de verjaring van de terugvordering van onverschuldigd betaalde socialezekerheidsuitkeringen en van het onverschuldigd betaalde leefloon. Het Grondwettelijk Hof
heeft in zijn arrest van 30 oktober 2008 beslist dat artikel 29, §1, van de wet van 26 mei
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt, in zoverre de verjaringstermijn waarnaar het verwijst de verjaringstermijn bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek overschrijdt (...). Overeenkomstig dat arrest van het Grondwettelijk Hof moet de verjaringstermijn inzake het leefloon
worden verminderd tot vijf jaar, zoals bepaald in artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek" (dat betrekking heeft op de schulden die jaarlijks of in kortere termijnen betaalbaar zijn).
Grieven
De regel van de gelijke behandeling en het verbod op discriminatie, vastgelegd in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, houdt in dat al wie zich in dezelfde situatie bevindt,
op dezelfde manier behandeld wordt, behalve wanneer het onderscheid op een objectieve
en redelijke wijze verantwoord is. Krachtens artikel 24, §1, van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie "wordt het leefloon uitgekeerd met
toepassing van deze wet op de betrokkene verhaald : 1° in geval van een herziening met
terugwerkende kracht, bedoeld in artikel 22, §1". Volgens artikel 29, §1, van dezelfde
wet, verjaart de vordering tot terugbetaling bedoeld in artikel 24, §1, overeenkomstig
artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen door verloop
van tien jaar.
Artikel 30, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers bepaalt wat volgt : "De terugvordering van de ten
onrechte betaalde sociale prestaties verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de datum
waarop de uitbetaling is geschied" (eerste lid). "De in het eerste lid voorgeschreven
termijn wordt teruggebracht tot zes maanden indien de betaling enkel het gevolg is van
een vergissing van de instelling of de dienst, waarvan de betrokkene zich normaal geen
rekenschap kon geven" (tweede lid). "De in het eerste lid voorgeschreven termijn wordt
verlengd tot vijf jaar indien ten onrechte werd betaald in geval van bedrog, arglist of
bedrieglijke handelingen van de betrokkene" (derde lid). Uit die bepaling blijkt dat de
wetgever, inzake sociale zekerheid voor werknemers, niet toegestaan heeft dat de onverschuldigd gestorte uitkeringen teruggevorderd konden worden binnen de gemeenrechtelijke termijnen bepaald in de artikelen 2262bis, §1, eerste lid, en 2277 van het Burgerlijk
Wetboek.
Ongeacht het specifiek karakter van het recht op maatschappelijke integratie, dat niet
valt onder de socialezekerheidsstelsels bedoeld in de voormelde wet van 29 juni 1981,
verschillen de daarvoor gestorte uitkeringen wat dat betreft niet in die mate van de andere
socialezekerheidsprestaties dat het verantwoord zou zijn om de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn uitbetaald aan personen die geen bedrog hebben
gepleegd, aan een langere verjaringstermijn te onderworpen dan die welke bepaald is in
artikel 30, §1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981. De omstandigheid dat het recht op
maatschappelijke integratie of op maatschappelijke hulp niet valt onder de socialezeker-
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heidsstelsels waartoe bijgedragen moet worden, kan het verschil in behandeling niet
verantwoorden.
In zoverre het arrest evenwel beslist dat de verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling van het bedrag dat onverschuldigd is uitbetaald aan de eisers die geen bedrog
hebben gepleegd, overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek vijf jaar
bedraagt, zodat het bedrag van 16.309,91 euro dat elke eiser aan de verweerder moet
terugbetalen, geldsommen omvat die méér dan drie jaar vóór de beslissing tot terugvordering zijn uitgekeerd, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel
Artikel 24, §1, 1°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie bepaalt dat het met toepassing van die wet uitgekeerde
leefloon op de betrokkene wordt verhaald in geval van een herziening met terugwerkende kracht, bedoeld in artikel 22, §1.
Artikel 29, §1, van die wet, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de
terugvordering bedoeld in artikel 24, §1, verjaart overeenkomstig artikel
2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen na tien jaar,
en, zoals het werd gewijzigd door artikel 159 van de wet van 30 december 2009,
dat die rechtsvordering verjaart overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, dat wil zeggen na vijf jaar.
Artikel 30, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers - een bepaling die niet in werking is
getreden - bepaalt, in het eerste lid, dat de terugvordering van de ten onrechte
betaalde sociale prestaties verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de datum
waarop de uitbetaling is geschied, en in het tweede lid, dat de in het eerste lid
voorgeschreven termijn wordt teruggebracht tot zes maanden indien de betaling
enkel het gevolg is van een vergissing van de instelling of de dienst, waarvan de
betrokkene zich normaal geen rekenschap kon geven, en in het derde lid, dat de
in het eerste lid voorgeschreven termijn wordt verlengd tot vijf jaar indien ten
onrechte werd betaald in geval van bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen
van de betrokkene.
Het bestreden arrest overweegt dat, aangezien artikel 29, §1, van de wet van
26 mei 2002, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan, discriminatoir is, hetgeen het Grondwettelijk Hof heeft vastgesteld in zijn arrest nr. 147/08
van 30 oktober 2008, de verjaringstermijn verminderd moet worden tot vijf jaar,
zoals bepaald in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Volgens het middel volgt uit het voormelde artikel 30, §1, van de wet van 29
juni 1981 dat de wetgever niet toegestaan heeft dat de socialezekerheidsprestaties die ten onrechte zijn uitbetaald maar zonder dat de betrokkene zich schuldig
heeft gemaakt aan bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen, teruggevorderd
kunnen worden binnen de gemeenrechtelijke termijnen bepaald in de artikelen
2262bis, §1, eerste lid, en 2277 van het Burgerlijk Wetboek. Het leidt daaruit af
dat voormeld artikel 29, §1, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in
zoverre die bepaling de terugvordering van het leefloon dat ten onrechte werd
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uitbetaald aan sociaal verzekerden die geen bedrog hebben gepleegd, aan een
langere termijn onderwerpt dan die welke bepaald is in artikel 30, §1, van de wet
van 29 juni 1981, voor de terugvordering van de sociale prestaties voor werknemers die in dezelfde omstandigheden worden uitbetaald.
Krachtens artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof, doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële
beslissing, bij wege van arrest uitspraak op vragen omtrent de schending, door
een wet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Overeenkomstig artikel 26,
§2, van dezelfde wet, is het Hof gehouden de in het dictum van dit arrest opgeworpen vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële
beslissing, over de volgende vraag uitspraak heeft gedaan :
Schendt artikel 29, §1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, zoals het van toepassing was vóór de wijziging
ervan bij de wet van 30 december 2009, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in zoverre het bepaalt dat de vordering tot terugbetaling van het leefloon,
bedoeld in artikel 24, §1, van dezelfde wet, verjaart overeenkomstig artikel
2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de onverschuldigde
betaling werd verricht zonder bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen van de
betrokkene, terwijl artikel 30, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bepaalt dat de terugvordering van de in diezelfde omstandigheden gestorte sociale prestaties verjaart
na drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied?.
Houdt de kosten aan.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Oosterbosch.
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3° KAMER - 13 december 2010

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - LOOPBAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN
- MILITAIR PENSIOEN - LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND PERSONEEL - BREUK - NOEMER
2º PENSIOEN — MILITAIR PENSIOEN - LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND
PERSONEEL - LOOPBAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN - BREUK - NOEMER
3º LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND PERSONEEL - MILITAIR PENSIOEN - LOOPBAAN EENHEID VAN LOOPBAAN - BREUK - NOEMER
1º, 2º en 3º Wanneer een militair die deel heeft uitgemaakt van het kader van het varend
personeel van de luchtvaart, de toepassing van artikel 51 van de gecoördineerde wetten
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op de militaire pensioenen geniet, is de noemer die zijn loopbaan in die pensioenregeling
uitdrukt, gelijk aan vierenvijftig, wat overeenkomt met negen tiende van zestig1. (Artt. 4 en
51, alsook tabel I in bijlage, Samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug.
1923; Artt. 10bis, eerste lid, en 2, Pensioenwet Werknemers)
(B. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 december 2009 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10bis, inzonderheid eerste, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr.
50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering
van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967;
- de artikelen 4, derde en vierde lid, 51, 52 en 58 van de gecoördineerde wetten van 11
augustus 1923 op de militaire pensioenen en de bij die gecoördineerde wetten gevoegde
tabel I;
- artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 1983 tot wijziging van de
wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale sector;
- de artikelen 1,1°, a), 2, §1, eerste lid, inzonderheid c), en 6, 4 en 9 van het koninklijk
besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van
de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht;
- de artikelen 33, 105, 107, 108, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, behalve wat betreft de kosten, wijst het
hoger beroep van de verweerder toe, verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser
slechts gedeeltelijk gegrond, zegt dat de eiser slechts recht heeft op een pensioen van
werknemer, berekend op grond van een loopbaan van 3/45sten, met ingang van 1 juni
2001, en veroordeelt de verweerder alleen tot beloop van die breuk tot betaling van dat
pensioen aan de eiser, vermeerderd met de verwijlinterest te berekenen vanaf de
vervaldag van de pensioenen, om de volgende redenen :
" Artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 past het beginsel van eenheid van loopbaan toe op de berekening van het werknemerspensioen in geval van een gemengde loopbaan. Krachtens dat beginsel kan de beroepsloopbaan die voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking wordt genomen, de eenheid niet overschrijden (...). Uit artikel
1 Cass., 17 jan. 2005, AR S.04.0084.F, AC, 2005, nr. 25, met concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, in
Pas., 2005, nr. 29.
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10bis volgt dat wanneer, in geval van een gemengde loopbaan, het totaal van de breuken
die de loopbanen vertegenwoordigen in de werknemersregeling en in de andere regeling
de eenheid overschrijdt, het aantal jaren van de loopbaan die in aanmerking wordt
genomen in het stelsel van het rustpensioen voor werknemers tot de eenheid moet worden
herleid", waarbij het geschil "uitsluitend betrekking heeft op het aantal jaren van de militaire loopbaan (van de eiser)";
"Volgens de gecoördineerde wetten van 11 augustus 1923 op de militaire pensioenen :
- worden de werkelijke dienstjaren berekend vanaf de dag waarop de militair toegelaten
wordt tot een vormingscyclus als officier of onderofficier of in werkelijke dienst is
getreden (...); op grond daarvan wordt het militair pensioen (van de eiser( berekend op
24,5 werkelijke dienstjaren;
- de door alle officieren vervulde werkelijke dienstjaren worden wegens hun voorafgaande opleiding met twee jaren vermeerderd (...); op grond daarvan wordt het militair
pensioen (van de eiser) berekend op twee bijkomende jaren voorafgaande opleiding;
- er wordt een dienstjarentoeslag, waarmee rekening wordt gehouden voor het bepalen
van de pensioenrechten, toegekend die gelijk is aan de tijd doorgebracht in het varend
personeel van de luchtvaart; die toeslag, die maximum twaalf jaar bedraagt, wordt als
werkelijke dienst beschouwd (...); op grond daarvan wordt het militair pensioen (van de
eiser) berekend op twaalf bijkomende bonificatiejaren;
- de hele diensttijd doorgebracht bij het varend personeel van de luchtvaart die noch op
de in de laatste twee leden van artikel 4 bepaalde dienstjarentoeslag noch op andere bonificaties recht geeft, wordt dubbel geteld in de regeling van de diensten voor het verkrijgen
van het pensioen wegens dienstanciënniteit (artikel 51); op grond daarvan wordt het militair pensioen (van de eiser) berekend op een bepaald aantal bijkomende jaren; het gaat
volgens (de eiser) om negen jaar en volgens (de verweerder) om twaalf jaar; het geschil
heeft hierop betrekking;
Volgens de bij de gecoördineerde wetten gevoegde tabel, is de breuk van de activiteitswedde die als annuïteit voor de berekening van het pensioen dient, 1/60ste. Volgens de
opmerkingen bij die tabel mag het maximum van het pensioen dat toegekend wordt aan de
militairen die gediend hebben bij het varend personeel van de luchtvaart, echter niet meer
bedragen dan :
- met het voordeel van artikel 4 en van artikel 58, drie vierde van de basiswedde;
- met het voordeel van de artikelen 51 of 52 of van alle andere bonificaties, negen
tiende van de basiswedde;
Het militair pensioen (van de eiser) wordt op die grond beperkt tot 9/10de van de basiswedde";
"De breuk die met de militaire loopbaan (van de eiser) overeenkomt, heeft als :
- teller : de duur van de tijdvakken, van het percentage of van gelijk welke maatstaf op
basis waarvan het pensioen wordt toegekend;
- noemer : het maximum van de duur van de tijdvakken, van het percentage of van
ieder andere maatstaf op basis waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend (...);
De noemer van de breuk die de militaire loopbaan (van de eiser) vertegenwoordigt,
bedraagt 54;
De teller van de breuk die de militaire loopbaan (van de eiser) vertegenwoordigt,
bedraagt 50,5 (...), dat wil zeggen :
- 24,5 werkelijke dienstjaren (artikel 4, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de
militaire pensioenen);
- 2 bijkomende jaren voor voorafgaande opleiding (artikel 4, tweede lid);
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- 12 bijkomende bonificatiejaren voor het varend personeel van de luchtvaart (artikel 4,
laatste twee leden);
- 12 bijkomende dubbel getelde jaren voor het varend personeel van de luchtvaart
(artikel 51);
Volgens de berekening van (de eiser) daarentegen, bedraagt de duur van zijn militaire
loopbaan 47,5 jaren. Hij neemt immers, met toepassing van artikel 51, slechts negen
dubbel getelde jaren voor het varend personeel van de luchtvaart in aanmerking (...); gelet
op de bovengrens van 54 jaren, voegt (de eiser) slechts 9 bijkomende jaren hieraan toe,
overeenkomstig artikel 51 (54 - 45). Daarom is volgens (de eiser) de duur van zijn militaire loopbaanbeperkt tot 47,5 jaren (24,5 + 2 + 12 + 9);
Die berekeningsmethode wordt om de volgende redenen verworpen :
- het militair pensioen (van de eiser) is niet beperkt tot drie vierde van 60 : hij geniet
immers niet alleen het voordeel van artikel 4 maar ook dat van artikel 51;
De opmerkingen, in de bij de gecoördineerde wetten gevoegde tabel, betreffende het
varend personeel van de luchtvaart, dat het voordeel van artikel 4 geniet, gelden niet :
alleen de opmerkingen betreffende het varend personeel van de luchtvaart, dat ook het
voordeel van artikel 51 geniet, zijn van toepassing : het pensioen wordt dus beperkt tot
9/10de van 60 en niet tot drie vierde van 60;
- de beperking tot drie vierde van 60 geldt niet voor het pensioen (van de eiser); zij is
niet van toepassing; zij speelt geen enkele rol in geen enkele fase van de berekening;
(...) Indien eerst de dubbele telling wordt verricht, dan heeft deze betrekking op twaalf
jaar, omdat 38,5 plus 12 de grens van 54 niet bereikt";
"In zijn nota van 23 november 2000 stelt de minister van Financiën, net als (de eiser),
de specifieke breuk die de belangrijkheid van het militair pensioen uitdrukt in een 'enkelvoudige, niet beperkte duur zonder verhoging van het percentage', vast op 47,5/54;
misschien heeft het ministerie van Financiën de berekeningsmethode toegepast die door
(de eiser) gebruikt wordt; het arbeidshof hoeft zich echter noch te houden aan de berekeningsmethode van het ministerie van Financiën, noch aan de door dat ministerie in
aanmerking genomen breuk;
Wanneer (de verweerder) uitspraak doet over het werknemerspensioen (van de eiser)
vanaf 1 juni 2001 en (de eiser) die beslissingen voor het arbeidsgerecht betwist, ontstaat
er tussen (de eiser) en (de verweerder) een geschil over het bedrag van het pensioen vanaf
die datum; om dat geschil te beslechten, past het arbeidsgerecht de desbetreffende bepalingen toe op de feiten van de zaak en legt het, in voorkomend geval, die bepalingen uit;
alles waarover met name de socialezekerheidsinstelling beslist, wordt aan het toezicht van
de rechter voorgelegd; bij de interpretatie van die bepalingen is de rechter niet gebonden
door de uitlegging die eraan gegeven wordt door derden, en inzonderheid door andere
administraties;
De rechter dient uitspraak te doen over het subjectieve recht van de sociaal verzekerde
op het pensioen waarop hij aanspraak maakt (artikelen 144 en 145 van de Grondwet); het
staat immers aan de rechter en niet aan derden, zoals een andere administratie, om de
toepasselijke wettelijke bepalingen uit te leggen en de feiten te beoordelen (...); de rechter
is in het bijzonder niet gebonden door de uitlegging van de bepalingen door een administratie die niet bij het proces betrokken is, zelfs als die uitlegging is gegeven in een
beslissing van die administratie; indien de rechter het oneens is met de uitlegging van de
administratie, dat wil zeggen indien hij die uitlegging strijdig acht met de wet, verwerpt
hij ze (artikel 159 van de Grondwet);
Wat telt, is dat het ministerie van Financiën (aan de eiser) daadwerkelijk een volledig
militair pensioen uitbetaalt; het arbeidsgerecht houdt bij zijn uitspraak rekening met dat
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feit; voor de toepassing van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 en bij de berekening van het werknemerspensioen (van de eiser) hoeft het arbeidsgerecht, om dat resultaat te bereiken, niet daarenboven rekening te houden met de berekeningsmethode van het
ministerie van Financiën";
"De breuk die de militaire loopbaan (van de eiser) vertegenwoordigt, bedraagt
50,5/54sten of 42,08/45sten; de breuk die de werknemersloopbaan (van de eiser) vertegenwoordigt, wordt niet betwist : zij bedraagt 15/45sten; het totaal van de breuken die de
loopbaan (van de eiser) vertegenwoordigen, bedraagt 57,08/45sten (42,08/45sten +
15/45sten); dat totaal moet afgerond worden tot 57/45sten. Het overschrijdt de eenheid
van 45/45sten; de werknemersloopbaan die in aanmerking moet worden genomen voor de
berekening van het werknemerspensioen, wordt dus met zoveel jaren verminderd als
nodig is om het totaal van 57/45sten tot 45/45sten te herleiden; de beroepsloopbaan wordt
verminderd met twaalf jaar (57/45sten -45/45sten); de werknemersloopbaan (van de eiser)
die vijftien jaar bedraagt, wordt aldus verminderd tot drie jaar (15 - 12)".
Grieven
Artikel 10bis, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt dat, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen krachtens dit besluit en op een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens één of meer andere regelingen en
wanneer het totaal van de breuken die voor elk van die pensioenen de belangrijkheid
ervan uitdrukken de eenheid overschrijdt, de beroepsloopbaan die voor de berekening van
het rustpensioen als werknemer in aanmerking wordt genomen met zoveel jaren als nodig
wordt verminderd om het totaal tot de eenheid te herleiden.
Luidens het tweede lid van dat artikel, drukt de breuk waarvan sprake in vorig lid de
verhouding uit tussen de duur van de tijdvakken, het percentage of iedere andere maatstaf,
met uitsluiting van het bedrag die voor de vaststelling van het toegekende pensioen in
aanmerking werd genomen en het maximum van die duur, van dat percentage of van ieder
andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend. Aldus
wordt op de berekening van het rustpensioen van een werknemer het beginsel van eenheid
van loopbaan toegepast, krachtens hetwelk de in aanmerking genomen loopbaan de
eenheid niet mag overschrijden.
Aangezien de loopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het
rustpensioen van de werknemer, voor een man maximum vijfenveertig vijfenveertigste
bedraagt, moet bijgevolg, wanneer in geval van een gemengde loopbaan het totaal van de
breuken die overeenkomen met de dienstjaren die erkend worden in de pensioenregeling
voor werknemers en in een andere pensioenregeling die grens overschrijdt, het aantal
jaren van de loopbaan die in aanmerking wordt genomen in de pensioenregeling van de
werknemer verminderd worden om de eenheid niet te overschrijden.
Voor de berekening van de breuk die overeenkomt met de loopbaan die zowel in de
pensioenregeling voor werknemers als in een andere regeling werd doorlopen, heeft die
breuk als noemer het maximum van de duur van de tijdvakken, van het percentage of van
ieder andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend.
Artikel 2, §3, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel
10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bepaalt dat, onder volledig
pensioen in een andere regeling, het pensioen moet verstaan worden dat, zonder dat rekening wordt gehouden met bijslagen, aanvullingen of prestaties van een andere aard dan
het pensioen, het bedrag bereikt dat kan worden toegekend in de categorie waartoe de
gerechtigde behoort.
Artikel 3 van datzelfde koninklijk besluit van 14 oktober 1983 bepaalt bovendien het
volgende :
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"Elk van de in het eerste lid van voormeld artikel 10bis beoogde breuken wordt vermenigvuldigd met de noemer van de breuk die voor de berekening van het pensioen als
werknemer in aanmerking genomen wordt.
Wanneer dit berekend werd op grond van breuken met verschillende noemers, worden
deze breuken vooraf herleid tot de grootste van deze noemers en samengeteld. Het van de
beroepsloopbaan in mindering te brengen aantal jaren is gelijk aan het positief verschil,
afgerond tot de lagere eenheid, tussen de som van de bij toepassing van voorgaand lid
bekomen producten en de noemer of de grootste van de noemers op grond waarvan het
pensioen als werknemer berekend wordt".
Artikel 4, derde en vierde lid, van de gecoördineerde wetten van 11 augustus 1923 op
de militaire pensioenen bepaalt daarenboven dat er, voor het vaststellen van de pensioenrechten, aan de militairen die vanaf de bekendmaking van die wetten tot het varend personeel van de luchtvaart behoord hebben, een dienstjarentoeslag wordt toegekend, gelijk aan
het bij dat personeel doorgebrachte tijd, die maximum twaalf jaar bedraagt en die als
werkelijke dienst wordt aangerekend, terwijl artikel 51, derde lid, van dezelfde gecoördineerde wetten bepaalt dat de hele tijd die is doorgebracht in het kader van dat varend
personeel van de luchtvaart en die noch op de door de in het derde en het vierde lid voorziene dienstjarentoeslag noch op het voordeel van artikel 51 en van artikel 52 noch op
gelijk welke andere bonificatie recht geeft, dubbel telt in de berekening van de diensten
voor het verkrijgen van het dienstouderdomspensioen.
Krachtens de bij die gecoördineerde wetten gevoegde tabel I, wordt de activiteitswedde
die als annuïteit voor de berekening van het militair pensioen dient, evenwel in zestigsten
bepaald, terwijl blijkens de tabel het maximum van het pensioen dat toegekend wordt aan
de militairen die tot het varend personeel van de luchtmacht behoord hebben, met het
voordeel van artikel 4, derde lid, en van artikel 58, niet meer dan drie vierde van de basiswedde of, met het voordeel van de artikelen 51 en 52 of van gelijk welke andere toeslag,
niet meer dan negen tiende van die wedde mag bedragen.
Eerste onderdeel
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer een beroepsmilitair, die deel heeft uitgemaakt
van het kader van het varend personeel van de luchtmacht, de toepassing van artikel 51
van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen geniet, de breuk die met zijn
loopbaan in die pensioenregeling overeenkomt, als noemer het getal vierenvijftig heeft,
wat overeenkomt met negen tiende van zestig.
Hieruit valt echter ook af te leiden dat, aangezien de militaire loopbaan in zestigsten
wordt berekend, niet alleen de noemer die deze loopbaan in vijfenveertigsten uitdrukt
volgens artikel 51 verminderd moet worden opdat het toegestane maximum van de 9/10de
niet overschreden wordt, maar, volgens het beginsel van de beperking, ook de teller in
dezelfde mate verminderd moet worden. Die teller kan bijgevolg niet gelijk zijn aan de
som van de werkelijke dienstjaren en de bonificatiejaren, maar hij moet ook herleid
worden overeenkomstig het beginsel van de beperking bepaald in artikel 51 van de gecoördineerde wetten en vervolgens omgezet worden in vijfenveerstigen, zoals vereist bij de
artikelen 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 en 2 en 3 van het koninklijk besluit van 14
oktober 1983. Vanuit rekenkundig oogpunt komt dit gewoon neer op de toepassing van de
regel van drie.
Het arrest, dat de militaire loopbaan van de eiser vaststelt op 50,5/54ste, door de werkelijke dienstjaren en de bonificatiejaren onbeperkt op te tellen in de teller van de breuk die
deze loopbaan uitdrukt en tegelijkertijd als noemer van die breuk - ongetwijfeld terecht het cijfer vierenvijftig in aanmerking neemt, wat overeenkomt met de grens die door
artikel 51 van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen is opgelegd aan die
loopbaan die in zestigsten is uitgedrukt, en dat daaruit afleidt dat het werknemerspensioen
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waarop de eiser aanspraak kan maken, wegens het feit dat hij die activiteit vijftien jaar
lang heeft uitgeoefend, hem in die regeling slechts recht geeft op een pensioen dat berekend is op drie jaar, terwijl hij volgens een juiste toepassing van de wettelijke bepalingen
een werknemerspensioen had kunnen genieten dat zou zijn berekend op grond van een
loopbaan van zes jaar, schendt bijgevolg de artikelen 4, 51, 52 van de gecoördineerde
wetten op de militaire pensioenen, miskent de bij die gecoördineerde wetten gevoegde
tabel I en de opmerkingen bij die tabel, schendt de artikelen 10bis van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983.
Tweede onderdeel
Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 1983 tot wijziging van de
wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale sector heeft artikel 10bis in het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 gevoegd. Laatgenoemd artikel 10bis bepaalt
wat volgt :
"Wanneer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen krachtens dit
besluit en op een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens één of meer
andere regelingen en wanneer het totaal van de breuken die voor elk van die pensioenen
de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid overschrijdt, wordt de beroepsloopbaan die
voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking wordt genomen verminderd met
zoveel jaren als nodig om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden.
De breuk waarvan sprake in vorig lid drukt de verhouding uit tussen de duur der tijdvakken, het percentage of iedere andere maatstaf met uitsluiting van het bedrag die voor
de vaststelling van het toegekende pensioen in aanmerking werd genomen en het
maximum van die duur, van dat percentage of van een andere maatstaf op grond waarvan
een volledig pensioen kan worden toegekend.
(...) Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'andere regeling' verstaan iedere
andere Belgische regeling inzake rustpensioenen en overlevingspensioenen, uitgezonderd
die voor de zelfstandigen (...).
De Koning bepaalt :
1° in welke gevallen de vermindering beoogd bij dit artikel niet wordt toegepast;
2° op welke wijze het aantal burgerlijke jaren van de beroepsloopbaan van de werknemer wordt verminderd;
3° welke pensioengedeelten die krachtens andere regelingen worden toegekend, voor
de toepassing van dit artikel buiten beschouwing worden gelaten;
4° wat onder volledig pensioen in een andere regeling wordt verstaan".
Volgens het aan dat besluit voorafgaand verslag aan de Koning, "voert (artikel 2) het
beginsel van de eenheid van loopbaan in dat aldus zijn concrete toepassing zal vinden in
de pensioenregeling voor werknemers. Het is immers deze regeling die als residuair wordt
beschouwd.
Met andere woorden, het is op het ogenblik dat de beslissing inzake toekenning van een
werknemerspensioen moet worden genomen dat de in de andere regelingen, uitgezonderd
in die der zelfstandigen, erkende loopbanen dienen samengesteld te worden en dat de
loopbaan die in de werknemersregeling in aanmerking wordt genomen dient aangepast te
worden zodat de eenheid niet overschreden wordt. Dit beginsel dat reeds wordt toegepast
op de homogene beroepsloopbanen als werknemer wordt uitgebreid tot de gemengde
loopbanen (...).
Gelet op de verscheidenheid van de situaties die zich in de verschillende pensioenregelingen kunnen voordoen, wordt de bevoegdheid om de toepassing van dit beginsel te
concretiseren aan de Koning toevertrouwd".
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Uit die bepalingen, maar ook uit de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit nr. 206
tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met
onvolledige opdracht, uit artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 en uit de artikelen
4 en 51 van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen volgt dat de minister van
Financiën de breuk dient vast te stellen die de belangrijkheid van de militaire loopbaan
uitdrukt en dat noch de verweerder noch het arbeidsgerecht, dat uitspraak moet doen over
een geschil dat over een rustpensioen uit de werknemersregeling is gerezen tussen de
verweerder en een werknemer die een gemengde loopbaan heeft doorlopen, waarbij de
militaire loopbaan in elk geval als de voornaamste factor wordt beschouwd en de regeling
van het werknemerspensioen slechts residuair is, de breuk die de belangrijkheid van de
militaire loopbaan uitdrukt en die door de minister van Financiën is vastgesteld, (kunnen
verwerpen( en die kunnen vervangen door een andere breuk waarvan de andere teller
bestaat uit de som van de werkelijke dienstjaren en de bonificatiejaren, en tegelijkertijd de
door die minister in aanmerking genomen noemer kunnen behouden.
Hieruit volgt dat het arrest, dat de door de minister van Financiën vastgestelde breuk,
die de belangrijkheid van de militaire loopbaan uitdrukt, verwerpt, en die vervangt door
een breuk met een andere teller, die de som is van de werkelijke dienstjaren en de bonificatiejaren, die berekend worden in zestigsten, zijn bevoegdheid overschrijdt, het beginsel
van de scheiding van de machten miskent en alle in het middel bedoelde bepalingen
schendt.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 10bis, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 21 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt dat,
wanneer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen krachtens dit
besluit en op een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel krachtens één
of meer andere regelingen en wanneer het totaal van de breuken die voor elk van
die pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid overschrijdt, de
beroepsloopbaan die voor de berekening van het rustpensioen als werknemer in
aanmerking wordt genomen met zoveel jaren als nodig wordt verminderd om
genoemd totaal tot de eenheid te herleiden.
Luidens het tweede lid van dat artikel, drukt de breuk waarvan sprake is in het
vorige lid de verhouding uit tussen de duur van de tijdvakken, het percentage of
iedere andere maatstaf, met uitsluiting van het bedrag dat voor de vaststelling
van het toegekende pensioen in aanmerking werd genomen en het maximum van
die duur, van dat percentage of van een andere maatstaf op grond waarvan een
volledig pensioen kan worden toegekend.
Voor de berekening die de voormelde bepalingen voorschrijven om het
beginsel van eenheid van loopbaan te eerbiedigen, heeft de breuk die overeenkomt met de loopbaan die zowel in de regeling van het werknemerspensioen als
in een andere regeling is doorlopen, als teller de duur van de tijdvakken, het
percentage of ieder andere maatstaf, met uitsluiting van het bedrag, die voor de
vaststelling van het toegekende pensioen in aanmerking genomen werd, en als
noemer het maximum van de duur, van het percentage of van ieder andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend.
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Op grond van de maatstaven die de teller en de noemer samenstellen, kan de
breuk, in overeenstemming met het doel dat ze volgens de wet moet bereiken, de
belangrijkheid uitdrukken van het pensioen dat ermee overeenstemt.
Die doelstelling zou niet bereikt worden indien regels die de berekening van
de teller of van de noemer bepalen, op analoge wijze het andere bestanddeel van
de verhouding die door de breuk uitgedrukt wordt, zouden bepalen.
Artikel 4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 11 augustus 1923 op
de militaire pensioenen bepaalt dat, voor de vaststelling van de pensioenrechten,
de door alle officieren vervulde werkelijke dienstjaren wegens voorafgaande
opleiding met twee jaar worden verhoogd.
Krachtens het derde en het vierde lid van dat artikel, wordt aan de militairen
die, vanaf de bekendmaking van die gecoördineerde wetten, tot het varend personeel van de luchtvaart hebben behoord, een dienstjarentoeslag verleend, gelijk
aan de bij dat personeel doorgebrachte tijd, die maximum twaalf jaar bedraagt en
als wezenlijke dienst wordt aangerekend.
Luidens artikel 51, derde lid, van dezelfde wetten, wordt heel de tijd die is
doorgebracht in het kader van het varend personeel van de luchtvaart die noch op
de in het derde en het vierde lid voorziene dienstjarentoeslag noch op het voordeel van artikel 51 en van artikel 52 noch op gelijk welke andere bonificatie
recht geeft, dubbel geteld in de berekening van de diensten voor het verkrijgen
van het dienstouderdomspensioen.
Volgens de bij die wetten gevoegde tabel I wordt de breuk van de activiteitswedde die als annuïteit dient voor de berekening van het militair pensioen, in
zestigsten bepaald.
Die tabel wijst er evenwel op dat het maximum van het pensioen dat wordt
toegekend aan militairen die gediend hebben bij het varend personeel van de
luchtvaart, met het voordeel van artikel 4, derde lid, en van artikel 58, niet meer
dan drie vierde van de basiswedde en, met het voordeel van de artikelen 51 en 52
of van alle andere bonificaties, niet meer dan negen tiende mag bedragen.
Wanneer een militair die deel heeft uitgemaakt van het kader van het varend
personeel van de luchtvaart, de toepassing van artikel 51 van de gecoördineerde
wetten op de militaire pensioenen geniet, bedraagt de noemer die zijn loopbaan
in die pensioenregeling uitdrukt, bijgevolg niet zestig of vijfenveertig, wat overeenkomt met drie vierde van zestig, maar vierenvijftig, wat overeenkomt met
negen tiende van zestig.
Het arrest overweegt, zonder bekritiseerd te worden, dat de eiser, die tot het
varend personeel van de luchtvaart heeft behoord, zijn militaire dienstouderdomspensioen heeft verkregen op grond van artikel 51 van de gecoördineerde
wetten van 11 augustus 1923, zodat de noemer van de breuk die dat pensioen
uitdrukt, vierenvijftig bedraagt.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiser, binnen het kader van het varend personeel
van de luchtvaart, aanspraak kan maken op 24,5 jaren werkelijke dienst, twee
jaren voorafgaande opleiding, twaalf bonificatiejaren overeenkomstig artikel 4
en twaalf bonificatiejaren overeenkomstig artikel 51, verantwoordt aldus naar
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recht zijn beslissing om de teller van die breuk te bepalen op 50,5.
Tweede onderdeel
Luidens artikel 159 van de Grondwet, passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe voor
zover zij met de wetten overeenstemmen.
Het arrest, dat op grond van de in antwoord op het eerste onderdeel bedoelde
wettelijke en verordenende bepalingen de hem voorgelegde feiten beoordeelt
teneinde de breuk te bepalen die de belangrijkheid van eisers militaire loopbaan
uitdrukt, zonder rekening te houden met die welke was bepaald door de minister
van Financiën, schendt geen van de in dat onderdeel bedoelde wettelijke bepalingen en miskent al evenmin het aldaar vermelde het algemeen rechtsbeginsel.
Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
(...)
Om die redenen
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de verweerder in de kosten.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten : mrs. T'Kint en Mahieu.

Nr. 735
3° KAMER - 13 december 2010

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
WERKNEMERS - CONCURRENTIEBEDING - ENIGE COMPENSATOIRE VERGOEDING - ONTSTAAN VAN
HET RECHT - AANVANG
Uit de artikelen 65, §2, vijfde lid, 4°, en 86, §1, Arbeidsovereenkomstenwet, die van dwingend recht zijn ten voordele van de werknemer, volgt dat zijn recht op de betaling van de
daarin bepaalde vergoeding, ingeval de werkgever niet afziet van het concurrentiebeding,
pas ontstaat na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen die volgt op het einde
van de overeenkomst. (Artt. 65, §2, vijfde lid, 4°, en 86, §1, Wet 31 juli 1978)
(H. T. LEAF BUSINESS HOLDINGS BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0044.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 januari 2010 gewezen
door het arbeidshof te Luik.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, 4°, en 86, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat de beslissing van de eerste rechter wijzigt, verklaart de rechtsvordering
van de eiser tot het betalen van de vergoeding ten gevolge van het concurrentiebeding die
verschuldigd is krachtens is in artikel 16 van de arbeidsovereenkomst die hij op 3 mei
2004 met de verweerster had gesloten, niet-gegrond om de volgende redenen :
"Aan het (arbeids)hof werd de vraag gesteld of (de eiser), door zijn brief van 10 juli
2006, rechtsgeldig heeft afgezien van de forfaitaire vergoeding die uit dat concurrentiebeding voortvloeit (artikel 16 van de arbeidsovereenkomst tussen de eiser en de
verweerster):
1. Wanneer is (eisers) recht op die vergoeding ontstaan ?
(De eiser) heeft de arbeidsovereenkomst op 10 juli 2006 beëindigd door met ingang van
30 september 2006 ontslag te nemen;
De arbeidsbetrekkingen zijn inderdaad op 30 september 2006 stopgezet;
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de geldigheid van het concurrentiebeding beoordeeld moet worden op het ogenblik waarop het ingaat, dat wil zeggen de dag waarop de
arbeidsbetrekkingen eindigen (...);
Op dat ogenblik ontstaat dus ook het recht. Er kan immers niet redelijkerwijs worden
volgehouden dat de geldigheidsvoorwaarden beoordeeld moeten worden op een latere
datum dan die waarop het recht ontstaat;
Zo is het recht op de vergoeding te dezen ontstaan op 30 september 2006;
2. Kon (de eiser) van dat recht afzien en zo ja, op welk ogenblik?
De bepalingen van de artikelen 65 en 86 van de Arbeidsovereenkomstenwet betreffende de reglementering op het concurrentiebeding zijn van dwingend recht (Cass., 14
mei 1990, AC, 1989-90, nr. 539 en JTT, 1990, 337);
Hieruit volgt dat de werknemer rechtsgeldig van de reglementering op het concurrentiebeding zal kunnen afwijken wanneer deze niet langer in zijn voordeel van dwingend recht
is. De overgang van dwingend naar aanvullend recht vindt plaats op het einde van de
overeenkomst. Zo schrijft Cl. Wantiez in zijn boek 'Les clauses de non-concurrence et le
contrat de travail' (Larcier, 2001, 12) : 'c'est à partir de ce moment que les dispositions
relatives au délai de préavis de licenciement deviennent supplétives'. Het Hof van
Cassatie heeft op 13 oktober 1997 (JTT, 1998, 159) beslist dat de bediende vrijwillig
afstand kan doen van de hem bij artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet geboden
bescherming, nadat hem van de opzegging is kennisgegeven.
Te dezen heeft (de eiser) op 10 juli 2006 ontslag genomen. Vanaf dat ogenblik kan hij
dus afstand doen van de vergoeding waarop het concurrentiebeding recht geeft. De litigieuze afstand die hij diezelfde dag heeft gedaan, was dus rechtsgeldig ratione temporis;
3. Kon (de eiser) op 10 juli 2006 afstand doen van een recht dat slechts zou ontstaan op
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30 september 2006 ?
De heer WANTIEZ schrijft wat dat betreft het volgende : 'Le travailleur peut renoncer au
paiement de l'indemnité compensatoire (..). Si (cette renonciation) doit être certaine, (elle)
ne doit pas être expresse : elle peut, par exemple, résulter de la signature, au moment de la
cessation du contrat, d'une convention contenant une disposition par laquelle les parties
renoncent à faire valoir tous droits, autre que ceux reconnus par la convention, nés ou à
naître, existant ou ayant existé entre elles';
Dat is ook de mening van P. VAN OMMESLAGHE (in 'Rechtsverwerking en afstand van
recht', TPR, 1980, n° 5, p. 740) : 'la renonciation peut aussi porter sur des droits acquis
(...). Chacun reconnaît ensuite qu'elle peut aussi porter sur des droits futurs et sur des
droits éventuels', en van Fr. RIGAUX (in 'Les renonciations au bénéfice de la loi en droit
civil belge', Travaux de l'association Henri Capitant pour la culture française, 1959-1967,
XIII, 411 e.v.);
Zo kon (de eiser) op 10 juli 2006 afstand doen van zijn recht op de compensatoire
vergoeding, dat pas zou ontstaan op 30 september 2006 ".
Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest is om de volgende redenen tegenstrijdig gemotiveerd :
1. hoewel het arrest erkent dat de artikelen 65 en 86 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van dwingend recht zijn, dat de overgang van die bepalingen van dwingend naar aanvullend recht pas aan het einde van de overeenkomst plaatsvindt en dat de
arbeidsbetrekkingen tussen de partijen geëindigd zijn op 30 september 2006, d.i. de datum
waarop het ontslag van de eiser, volgens zijn brief van 10 juli 2006 die de verweerster
voor akkoord had ondertekend, is ingegaan.
2. beslist het niettemin dat de eiser reeds vanaf 10 juli 2006 had kunnen afzien van zijn
recht op de vergoeding dat uit de toepassing van het concurrentiebeding voortvloeide, dat
wil zeggen nog vóór de dag waarop de arbeidsbetrekkingen zijn geëindigd en dus, volgens
de analyse van het arrest zelf, op een ogenblik dat de voormelde wetsbepalingen nog van
dwingend recht waren en de eiser hiervan bijgevolg niet rechtsgeldig kon afzien.
Het arrest schendt wegens die tegenstrijdigheid artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Hoewel, in beginsel, afstand van een recht dat nog moet ontstaan wel degelijk rechtsgeldig is, geldt dat niet voor een recht dat voortvloeit uit een dwingende bepaling.
Zoals de eiser in zijn samenvattende conclusie preciseerde, kan de titularis van een
dergelijk recht er niet van afzien zolang hij de door dat recht geboden bescherming moet
genieten en zolang het dus om een eventueel recht gaat (P. V AN OMMESLAGHE, "Rechtsverwerking en afstand van recht", TPR, 1980, p. 735, inz. nr. 10, p. 749; Cass., 16 november
1990, AC, 1990-91, nr. 154, en verwijzingen in de noten (1) en (2)).
De door het arrest aangehaalde rechtsleer van de heer Wantiez spreekt dat niet tegen;
deze heeft trouwens betrekking op de opzeggingsvergoeding (waarbij het recht van de
werknemer om die te betwisten op het einde van de overeenkomst ontstaat) en niet op de
toepassing van een concurrentiebeding dat, om de hierboven uiteengezette redenen, in
andere bewoordingen is gesteld. De auteur preciseert daarentegen (nr. 67) dat de stopzetting van de overeenkomst samenvalt met het werkelijke einde van de contractuele betrekkingen.
Het arrest beslist dat het recht op de vergoeding pas is ontstaan op 30 september 2006,
d.i. de datum waarop de arbeidsbetrekkingen zijn geëindigd.
De overgang van dwingend naar aanvullend recht heeft op zijn vroegst, zoals het arrest
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trouwens preciseert, op dat ogenblik kunnen plaatsvinden.
Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 65 en 86 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek wanneer het beslist dat (de eiser(
in zijn brief van 10 juli 2006 rechtsgeldig heeft kunnen afzien van het concurrentiebeding.
Overigens was het recht op de vergoeding zelfs op 30 september 2006 nog niet
ontstaan, aangezien de vergoeding pas verschuldigd is wanneer de werkgever, binnen de
vijftien dagen na de werkelijke stopzetting van de contractuele betrekkingen, te kennen
geeft dat hij zich op het concurrentiebeding wil beroepen.
De werknemer kan bijgevolg pas vanaf dat tijdstip aanspraak maken op de contractuele
vergoeding.
De bediende kan in werkelijkheid dus op zijn vroegst na het verstrijken van die termijn
van vijftien dagen afzien van zijn recht op vergoeding. De rechtspraak betreffende de
opzeggingsvergoeding kan op dit geval niet worden toegepast, daar het recht op vergoeding, in dit specifieke geval, ontstaat zodra de overeenkomst ten einde is.
Het arrest, dat beslist dat de eiser vanaf 10 juli 2006 rechtsgeldig heeft kunnen afzien
van de in het concurrentiebeding bepaalde vergoeding, schendt ook om de voormelde
reden de in het middel bedoelde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de
Grondwet.
Het arrest, dat om de voormelde redenen weigert om uitwerking te verlenen aan artikel
16 van de arbeidsovereenkomst van 3 mei 2004, miskent daarenboven de verbindende
kracht van die contractuele bepaling en schendt bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Tweede onderdeel
Over de door de verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het onderdeel voert de miskenning van de rechtsleeer of van
de rechtspraak aan :
Hoewel het onderdeel, tot staving van de daarin uiteengezette grieven, verwijst
naar de rechtspraak en de rechtsleer, voert het niets meer dan de schending van
de wet aan.
Over de door de verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het onderdeel verzuimt de miskenning aan te voeren van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht op beperkende
wijze moet worden uitgelegd en alleen maar kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn :
Het onderdeel verwijt het arrest dat het beslist dat de eiser reeds vooraf heeft
kunnen afzien van een recht dat voorvloeit uit wetsbepalingen van dwingend
recht, maar niet dat het die afstand aanneemt in omstandigheden die strijdig
zouden zijn met het algemeen rechtsbeginsel waarnaar de verweerster verwijst.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
Krachtens de artikelen 65, §2, vijfde lid, 4°, en 86, §1, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is het concurrentiebeding dat in de
arbeidsovereenkomst van een bediende kan voorkomen, pas geldig wanneer het
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voorziet in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding
door de werkgever, tenzij laatstgenoemde binnen een termijn van vijftien dagen
te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst afziet van
de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding.
Uit die bepalingen, die van dwingend recht zijn ten behoeve van de werknemer, volgt dat zijn recht op de betaling van de daarin bepaalde vergoeding,
ingeval de werkgever niet afziet van het concurrentiebeding, pas ontstaat na het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen die volgt op het einde van de overeenkomst.
Hieruit volgt dat de werknemer, vóór dat tijdstip, niet rechtsgeldig kan afzien
van die vergoeding.
Het arrest stelt enerzijds vast dat de partijen op 3 mei 2004 een
arbeidsovereenkomst voor bedienden hebben gesloten en dat artikel 16 van die
overeenkomst een concurrentiebeding bevat, luidens hetwelk "de (verweerster)
een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon zal betalen, tenzij (zij)
schriftelijk afziet van de toepassing van het concurrentiebeding binnen vijftien
dagen te rekenen vanaf de werkelijke stopzetting van de arbeidsbetrekkingen",
en anderzijds, dat de eiser "met ingang van 30 september 2006" ontslag heeft
genomen bij een brief van 10 juli 2006, "die de volgende passage bevat : 'Ik
maak geen aanspraak en, na de werkelijke datum van mijn ontslag, zal ik ook
geen aanspraak maken op enige latere vergoeding die verband houdt met mijn
ontslag (...) of met deze ontslagbrief'", en, ten slotte, dat de verweerster niet heeft
afgezien van de toepassing van het concurrentiebeding.
Het arrest, dat om de in het middel weergegeven en bekritiseerde redenen
overweegt dat de eiser op 10 juli 2006 rechtsgeldig heeft afgezien van het recht
op de vergoeding die uitbetaald moet worden ingeval het concurrentiebeding
toegepast wordt, hoewel dat recht op dat ogenblik nog niet was ontstaan, schendt
derhalve de voormelde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste
middel of van het tweede middel, aangezien die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest 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.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
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caten : mrs. Heenen en van Eeckhoutte.

Nr. 736
3° KAMER - 13 december 2010

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAG - PROCEDURE TOT ERKENNING VAN EEN DRINGENDE REDEN BEËINDIGING - VOORWAARDE
De omstandigheid dat een werkgever voor het arbeidsgerecht de in die wet bepaalde
procedure tot erkenning van een dringende reden van ontslag van een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen instelt, heeft niet tot gevolg dat de rechter, zolang de
procedure loopt, slechts kan beslissen dat de werkgever de overeenkomst heeft
beëindigd, op voorwaarde dat hij vaststelt dat de werkgever de overeenkomst om een
andere dan de aangevoerde dringende reden heeft willen beëindigen. (Art. 2, §1, Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
(CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES vzw T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2009 gewezen
door het arbeidshof te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20, 1° en 3°, 32 en 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, §1, 5, §3, derde lid, 14, 16 en 17 van de wet 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;
- de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt om aan de verweerster een
brutobedrag van 120.647,40 euro te betalen, vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke interesten vanaf 3 juli 2006, trekt de zaak aan zich en veroordeelt de eiseres daarbij
om aan de verweerster een brutobedrag van 64.065,37 euro te betalen, vermeerderd met
de wettelijke en gerechtelijke interest vanaf 3 juli 2006, en haar de loonfiche 281.10
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betreffende de beschermingsvergoedingen te overhandigen, en veroordeelt de eiseres in
de kosten van de twee instanties.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd en inzonderheid, in substantie, om de volgende overwegingen :
"(De eiseres) verwijt het beroepen vonnis dat het 'heeft beslist dat zij op 3 juli 2006 een
daad heeft gesteld die met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkwam,
terwijl de arbeidsovereenkomst, door de terugwerkende kracht van het arrest dat het (...)
(arbeids)hof op 2 februari 2007 had uitgesproken, op die datum als geschorst moest
worden beschouwd';
In werkelijkheid blijkt uit de correspondentie die (de eiseres), enerzijds, en (de
verweerster) of haar vakbond, anderzijds, van 27 juni tot 4 juli 2006 hebben gevoerd,
alsook uit de sociale documenten die (de eiseres) heeft opgemaakt (en inzonderheid uit de
vermeldingen op het C4-formulier volgens welke (de verweerster) wegens ernstige tekortkoming is ontslagen en haar tewerkstelling is geëindigd op 30 juni 2006) dat (de eiseres)
te kennen heeft gegeven dat zij de arbeidsovereenkomst wou beëindigen op 30 juni 2006,
zoals (de verweerster) betoogt, en dat laatstgenoemde daarvan akte heeft genomen bij
brief van 4 juli 2006;
Aangezien (de eiseres) het initiatief nam om de overeenkomst op 30 juni 2006 te beëindigen, zonder te wachten op de afloop van de procedure die zij had ingeleid op 9 maart
2006, had de beslissing om de overeenkomst te schorsen, zoals zij door dit (arbeids)hof
was genomen in zijn arrest van 2 februari 2007 (op het hoger beroep tegen de beschikking
van 14 april 2004), geen uitwerking meer (zonder dat daarom, in tegenstelling tot wat (de
eiseres) betoogt, het gezag of de kracht van gewijsde van dat arrest werd miskend);
De juridische oplossing van het geschil houdt geen verband met de terugwerkende
kracht van de door (de eiseres) aangevoerde beslissing van 2 februari 2007 : zelfs als de
overeenkomst was geschorst bij een beschikking genomen overeenkomstig artikel 5, §3,
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,
had die beschikking niet kunnen voorkomen dat het ontslag, dat daarna was gegeven, op
een ogenblik dat de gerechtelijke procedure nog steeds liep, uitwerking kreeg, welke met
name bestond in de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst;
Door op 30 juni 2006 een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken, heeft (de
eiseres) deze beëindigd zonder de bij de wet van 19 maart 1991 bepaalde voorwaarden en
procedures in acht te nemen. Zij heeft evenmin aanvaard om (de verweerster) te reïntegreren, hoewel laatstgenoemde dat had gevraagd, met name op 20 juli 1996. (De eiseres)
is derhalve de bij de artikelen 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 bepaalde vergoedingen verschuldigd;
De bedragen die uit hoofde daarvan worden gevorderd, lijken juist. De interest is in
beginsel verschuldigd vanaf de datum van de beëindiging, maar (de verweerster) vordert
ze pas met ingang van 3 juli 2006".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 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, bepaalt :
"De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen
slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht
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aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd
paritair orgaan werden erkend.
Voor de toepassing van dit artikel geldt als ontslag :
1° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of
zonder vergoeding, al dan niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt
gebracht gedurende de periode bedoeld in de paragrafen 2 of 3;
2° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die
een reden uitmaken die ten laste van de werkgever kan gelegd worden;
3° het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van
de arbeidsrechtbank, genomen met toepassing van artikel 5, §3 en waarin besloten wordt
tot de voortzetting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure
voor de arbeidsgerechten".
De artikelen 14 tot 19 van de wet van 19 maart 1991 betreffen het geval waarin de
werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder de in de artikelen 2 tot 11 bedoelde
voorwaarden en procedures in acht te nemen. Zij voeren een procedure tot reïntegratie in.
In geval van onrechtmatig ontslag is de werkgever krachtens artikel 16 van de wet van 19
maart 1991 aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het lopende loon,
dat overeenstemt met de duur van vier jaar indien hij twintig of meer dienstjaren in de
onderneming telt. Daarenboven moet de werkgever krachtens artikel 17 van de wet van 19
maart 1991, indien hij de reïntegratie niet heeft aanvaard binnen dertig dagen na de dag
waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd gezonden, aan de werknemer het loon betalen voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van
het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.
De verweerster heeft op 6 september 2006 een aanvraag ingediend die gegrond was op
de artikelen 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991. Hierin voerde de verweerster aan dat
de eiseres haar verplichtingen, met name haar te doen werken en haar loon te betalen
zoals bepaald in artikel 20, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978, niet was nagekomen, als
gevolg van de weigering van de eiseres om een verlenging van de overeenkomst tot vrijstelling van de prestaties na 1 juli 2006 te ondertekenen. Zij leidde uit de tussen de
partijen gevoerde correspondentie en uit de houding van de eiseres af dat laatstgenoemde
hun arbeidsbetrekkingen wou beëindigen. Tevens wees zij erop dat die wil tot beëindiging
ook bleek uit de vermeldingen op het C4-formulier, dat haar op 3 augustus 2006 was
overhandigd. De eiseres betoogde met name dat de tussen de partijen gevoerde correspondentie en de vermeldingen op het C4-formulier verwezen naar de lopende procedure tot
erkenning van de dringende reden.
Het bestreden arrest stelt vast dat uit de correspondentie die de eiseres, enerzijds, en de
verweerster of haar vakbond, anderzijds, van 27 juni tot 4 juli 2006 hebben gevoerd,
alsook uit de sociale documenten die de eiseres heeft opgemaakt, en inzonderheid uit de
vermeldingen op het C4-formulier volgens welke de verweerster wegens ernstige tekortkoming is ontslagen en haar tewerkstelling is geëindigd op 30 juni 2006, dat de eiseres te
kennen heeft gegeven dat zij de arbeidsovereenkomst heeft willen beëindigen op 30 juni
2006. Het beslist dat de eiseres, door op 30 juni 2006 aan de arbeidsovereenkomst een
einde te maken, deze heeft beëindigd zonder de bij de wet van 19 maart 1991 bepaalde
voorwaarden en procedures na te leven.
Uit geen van de vermeldingen van het bestreden arrest blijkt dat de eiseres, door de
verweerster niet toe te staan het werk te hervatten en door te weigeren een nieuwe overeenkomst te ondertekenen die de arbeidsovereenkomst schorste, de overeenkomst om een
andere reden heeft willen beëindigen dan de dringende reden op grond waarvan de
lopende procedure tot erkenning van de dringende reden was ingeleid, zelfs als zij door
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die weigering een voor haar uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet
zou zijn nagekomen. Uit de feiten die het arbeidshof heeft vastgesteld, met name de
correspondentie die de eiseres, enerzijds, en de verweerster of haar vakbond, anderzijds,
van 27 juni tot 4 juli 2006 hebben gevoerd, alsook de vermeldingen op het C4-formulier,
blijkt op zich niet dat de eiseres duidelijk te kennen had gegeven dat zij de
arbeidsovereenkomst op een andere manier wou beëindigen dan om de dringende reden
op grond waarvan zij de procedure tot erkenning van de dringende reden had ingeleid.
Het bestreden arrest verantwoordt derhalve niet naar recht zijn beslissing volgens welke
de eiseres de arbeidsovereenkomst op 30 juni 2006 heeft beëindigd in de omstandigheden
die het vaststelt, zonder de bij de wet van 19 maart 1991 bepaalde voorwaarden en procedures na te leven (schending van de artikelen 20, 1°, 32, 35 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 2, §1 en 2, 5,
§3, derde lid, 14, 16 en 17 van de wet 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).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Luidens artikel 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, kunnen de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden 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.
De omstandigheid dat een werkgever voor het arbeidsgerecht de in die wet
bepaalde procedure tot erkenning van een dringende reden van ontslag voortzet,
heeft niet tot gevolg dat de rechter, zolang de procedure loopt, slechts kan
beslissen dat de werkgever de overeenkomst heeft beëindigd, op voorwaarde dat
hij vaststelt dat de werkgever de overeenkomst om een andere dan de aangevoerde dringende reden heeft willen beëindigen.
Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.
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3° KAMER - 13 december 2010

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI WERKLOOSHEID - OUDERSCHAPSVERLOF - UITKERINGEN VOOR DE ONDERBREKING VAN DE
BEROEPSLOOPBAAN - TERUGVORDERING - BEHARTIGENSWAARDIG GEVAL - UITSLUITING VERSCHILLENDE BEHANDELING - MOTIVERING
2º WERKLOOSHEID — ALGEMEEN - OUDERSCHAPSVERLOF - UITKERINGEN VOOR DE
ONDERBREKING VAN DE BEROEPSLOOPBAAN - TERUGVORDERING - BEHARTIGENSWAARDIG GEVAL UITSLUITING - VERSCHILLENDE BEHANDELING - MOTIVERING
1º en 2º De beslissing volgens welke de verschillende behandeling tussen de begunstigden
van ouderschapsverlofuitkeringen en de begunstigden van andere socialezekerheidsuitkeringen verantwoord is, in zoverre de RVA in het eerste geval kan afzien van de
terugvordering van de betaalde uitkeringen wanneer de begunstigden zich kunnen
beroepen op overmacht, terwijl de RVA in het tweede geval van de terugvordering kan
afzien, niet alleen bij overmacht maar ook in behartigenswaardige gevallen indien de
schuldenaar te goeder trouw is, is naar recht verantwoord wanneer zij overweegt dat de
RVA geen enkel argument voordraagt waaruit zou blijken dat het behartigenswaardig
geval geen reden vormt om af te zien van de terugvordering van een ouderschapsverlofuitkering en de rechter niet inziet welk argument omtrent de specificiteit van
die uitkeringen zulks zou rechtvaardigen. (Art. 2, §1, KB 29 okt. 1997 tot invoering van
een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan; Art. 5, §1, MB 17 dec. 1991)
(RVA T. R.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2009 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan die luiden als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 22, §1 en 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest
van de sociaal verzekerde;
- artikel 7, §1, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning
van onderbrekingsuitkeringen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus
1998;
- de artikelen 2 en 10 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van
een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan,
artikel 2 in de versie volgend op de wijziging door artikel 1 van het koninklijk besluit van
24 januari 2002 maar voor de wijziging ervan bij latere koninklijke besluiten;
- artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van de arti-
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kelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen.
Aangevochten beslissingen:
Het bestreden arrest, na er te hebben opgewezen dat het arrest van 25 oktober 2006 in
casu het bestaan van een geval van overmacht heeft verworpen, verklaart het hoger beroep
van de eiser ongegrond en bevestigt zodoende het (beroepen) vonnis dat de beslissing tot
terugvordering van de door de verweerster onrechtmatig genoten onderbrekingsuitkeringen vernietigde en dit om andere redenen dan de eerste rechter.
Het oordeelt immers dat:
" Het (arbeids)hof is van oordeel dat de interpretatie volgens dewelke wegens het
bestaan van artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen artikel 22, §2, van het "handvest" van (de
sociaal verzekerde) niet kan worden toegepast, meer bepaald dat een behartigenswaardig
geval niet kan worden aangevoerd om afstand te doen van de terugvordering van uitkeringen voor ouderschapsverlof, leidt tot discriminatie die niet redelijk is verantwoord.
Het handvest schrijft in de regel voor dat de Koning moet bepalen dat artikel 22, §1,
niet van toepassing is op bepaalde sectoren. Voor de uitkeringen in het kader van ouderschapsverlof of de uitkeringen in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan
in ruimere zin, is er krachtens artikel 22, §2, geen beslissing genomen.
Het bestaan van een ministeriële bepaling waarbij afstand enkel mogelijk is in een
geval van overmacht biedt niet dezelfde bescherming als die van het Handvest. In tegenstelling tot een geval van overmacht, vereist het begrip behartigenswaardig geval niet het
onvoorziene en onvermijdelijke karakter van de gebeurtenis.
Geen enkel argument van (de eiser) verantwoordt dat het behartigenswaardig geval
geen reden vormt om afstand te doen van de terugvordering van een uitkering voor ouderschapsverlof; het (arbeids)hof ziet niet in welk argument omtrent de specificiteit van die
uitkeringen zulks rechtvaardigt ten overstaan van andere uitkeringen, inzonderheid die
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering (cf. meer bepaald de artikelen 80 en 101 van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994,)".
Grieven
1. De regel van de onderbreking van de beroepsloopbaan, afdeling 5 van hoofdstuk IV
van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985, wil de werknemer
die erom vraagt zogeheten onderbrekingsuitkeringen laten genieten ten laste van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening in geval van algehele onderbreking van zijn beroepsloopbaan of van verminderde arbeidsprestaties onder bepaalde voorwaarden.
De voltijds tewerkgestelde werknemer die voor zijn kind wil zorgen kan op grond van
artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op
ouderschapsverlof, in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, gedurende
een periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties verderzetten in de vorm van een
halftijdse vermindering zoals bepaald in artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari
1985.
Artikel 10 van het voornoemde koninklijk besluit van 29 oktober 1997 (bepaalt) dat de
bepalingen van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing zijn in zoverre
er niet wordt afgeweken van de bepalingen van het voornoemde besluit.
Artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van de artikelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen, hier van toepassing krachtens artikel 10 van het
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koninklijk besluit van 29 oktober 1997, bepaalt, inzake de terugvordering van onrechtmatig genoten onderbrekingsuitkeringen dat, wanneer de in de artikelen 3, 4, 7 en 10 van
het koninklijk besluit bepaalde minimumtermijn niet nageleefd werd, de administrateurgeneraal van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of het door deze laatste aangewezen
personeelslid, in afwijking van bepalingen van artikel 4 van het ministerieel besluit, kan
afzien van de terugvordering, indien het een geval van overmacht betreft in hoofde van de
werknemer en als deze daartoe een verzoekschrift, vergezeld van de nodige bewijsstukken, heeft ingediend.
Krachtens artikel 22, §1, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest
van de sociaal verzekerde, zijn de bepalingen van de paragrafen 2 tot 4 van toepassing op
de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen "onverminderd de wettelijke of
reglementaire bepalingen eigen aan de verschillende sectoren van de sociale zekerheid".
Artikel 22, §2, a), van diezelfde wet bepaalt dat de instelling van sociale zekerheid,
binnen de door zijn beheerscomité bepaalde en door de bevoegde minister goedgekeurde
voorwaarden, kan afzien van de terugvordering van het onverschuldigde in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen en mits de schuldenaar te goeder trouw is.
Artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 is de eigenlijke reglementaire bepaling inzake loopbaanonderbreking wegens ouderschapsverlof en blijft hier dus
van toepassing. Het arrest alvorens recht te doen van 25 oktober 2006 had dit overigens
terecht beslist krachtens artikel 22, §1, van het handvest.
2. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 beperkt weliswaar de
gevallen waarin de eiser kan afzien van de terugvordering van onderbrekingsuitkeringen
tot het geval waarin de begunstigde zich kan beroepen op overmacht, terwijl de eiser, voor
andere uitkeringen die hij heeft betaald, niet alleen in geval van overmacht kan afzien van
de terugvordering ervan maar ook in behartigenswaardige gevallen mits de schuldenaar te
goeder trouw is, zoals artikel 22, §2, a), van het handvest bepaalt.
3. Dat houdt echter niet in dat artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december
1991 het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van niet-discriminatie zoals bepaald in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet miskent.
Die grondwettelijke bepalingen leggen weliswaar op dat alwie zich in dezelfde situatie
bevindt op dezelfde wijze moet worden behandeld, maar sluiten niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën van personen voor zover de
maatstaf van dat onderscheid objectief en redelijk kan worden verantwoord. Het bestaan
van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld in het licht van het doel en de
gevolgen van de genomen maatregel.
De verschillende behandeling tussen de begunstigden van uitkeringen voor de onderbreking van de beroepsloopbaan en de begunstigden van andere sociale zekerheidsuitkeringen wordt echter verklaard door het bijzonder karakter van de onderbrekingsuitkeringen en kan dus geen discriminatie of miskenning van het gelijkheidsbeginsel opleveren.
In tegenstelling tot de andere sociale zekerheidsuitkeringen die de sociaal verzekerde
ontvangt als één van de andere verzekerde risico's zich voordoet (ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ...), worden de uitkeringen voor de onderbreking van de
beroepsloopbaan immers toegekend op uitdrukkelijk verzoek van de sociaal verzekerde
die er bewust vrij voor kiest om zijn loopbaan gedurende een bepaalde periode voor een
minimumtermijn te onderbreken, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is zodat zijn
werkgever het werk gedurende zijn afwezigheid kan organiseren.
Met het opleggen van een minimumtermijn aan de werknemer met onderbreking van de
beroepsloopbaan, wil de wetgever vermijden dat zijn voortijdige terugkeer binnen de
onderneming de organisatie ervan verstoort, die laatste heeft immers in zijn vervanging

Nr. 737

HOF VAN CASSATIE

3017

moeten voorzien.
De omstandigheid dat de belanghebbende vrij kiest voor het genieten van onderbrekingsuitkeringen en de vereiste om de belangen van de betrokken onderneming in acht te
nemen, verantwoorden dat het ministerieel besluit van 17 december 1991 het recht van de
eiser om afstand te doen van de terugvordering van de ouderschapsverlofuitkering beperkt
tot het enkele geval van overmacht en aldus uitsluit dat de ter goeder trouw zijnde begunstigde zich in een behartigenswaardige situatie zou bevinden.
Het bestreden arrest beslist dat het (arbeids)hof niet inziet "welk argument omtrent de
specificiteit van die uitkeringen (...)(die uitsluiting) verantwoordt ten overstaan van
andere uitkeringen" en dat het behartigenswaardig geval bijgevolg dient te worden
beschouwd als een reden die de afstand van de terugvordering van een ouderschapsverlofuitkering verantwoordt, terwijl het bijzonder karakter van die uitkering verantwoordt dat
het recht van de eiser om afstand te doen wordt beperkt tot het geval van overmacht,
schendt aldus :
1° het geheel van de artikelen 7, §1, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991, en 2
en 10 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997, met uitzondering van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet, door te weigeren het bijzonder karakter van de onderbrekingsuitkeringen te erkennen;
2° de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en de andere in het middel aangewezen bepalingen door te oordelen dat artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 "
de toepassing van artikel 22, §2, van het handvest uitsluit, en meer bepaald de mogelijkheid om een behartigenswaardige situatie aan te voeren voor de afstand van de terugvordering van de ouderschapsverlofuitkeringen, hetgeen leidt het tot een discriminatie die
niet redelijk is verantwoord;
3° en weigert bijgevolg op onwettige wijze het voornoemde artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 toe te passen en verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht (schending van het voornoemde artikel 5 van het ministerieel besluit van 17
december 1991 en van de andere in het middel aangewezen bepalingen).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Krachtens artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot
invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking
van de beroepsloopbaan, aangenomen ingevolge de (E.G.) richtlijn nr. 96/64 van
26 april 1997 van de Raad betreffende de door UNICE, het CEEP en het EVV
gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, dat hier van toepassing is,
heeft de werknemer, om voor zijn kind te zorgen, het recht om gedurende een
periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van de
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.
Volgens artikel 10 van dat koninklijk besluit zijn de bepalingen van het
koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringenen en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing, voor zover
er niet afgeweken wordt van de bepalingen van het koninklijk besluit van 29
oktober 1997.
Wat de terugvordering van de onrechtmatig genoten uitkeringen voor de
onderbreking van de beroepsloopbaan betreft bepaalt artikel 5, eerste lid, van het
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ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van de artikelen 13, 15,
20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning
van onderbrekingsuitkeringen dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 4, de
administrateur-generaal van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of het door
deze laatste aangewezen personeelslid, wanneer de minimumtermijn voorzien in
de artikelen 3, 4, 7 en 10 van het koninklijk besluit niet nageleefd werd, kan
afzien van de terugvordering indien het een geval van overmacht betreft in
hoofde van de werknemer en deze daartoe een verzoekschrift, vergezeld van de
nodige bewijsstukken, heeft ingediend.
Krachtens artikel 22, §1, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
handvest van de sociaal verzekerde zijn de bepalingen van de paragrafen 2 tot 4
overigens van toepassing op de terugvordering van het onverschuldigde onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen eigen aan de verschillende
sectoren van de sociale zekerheid.
Krachtens artikel 22, §2, a) van die wet kan de bevoegde instelling van sociale
zekerheid, binnen de voorwaarden bepaald door zijn beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister, afzien van de terugvordering van het onverschuldigde in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen en mits
de schuldenaar te goeder trouw is.
Artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 is een eigen reglementaire bepaling die de terugvordering regelt van de uitkeringen voor de onderbreking van de beroepsloopbaan wegens ouderschapsverlof.
Het middel verwijt het arrest te oordelen dat "de interpretatie volgens dewelke
wegens het bestaan van (dit) artikel 5 (...) artikel 22, §2, van het handvest niet
kan worden toegepast, en meer bepaald dat een behartigenswaardig geval niet
kan worden aangevoerd om afstand te doen van de terugvordering van uitkeringen voor ouderschapsverlof, leidt tot discriminatie".
De regel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, vervat in artikel 10 van de
Grondwet, en dat het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend
zonder discriminatie moet worden verzekerd, vervat in artikel 11 van de
Grondwet, heeft tot gevolg dat iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt op
dezelfde wijze moet worden behandeld en sluit niet uit dat een onderscheid
wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën van personen voor zover de
maatstaf van dit onderscheid objectief en redelijkerwijs kan worden verantwoord. Het bestaan van een dergelijke rechtvaardiging moet worden beoordeeld
in het licht van de bedoeling en de gevolgen van de genomen maatregel. Het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend wanneer vaststaat dat er geen objectieve
proportionaliteit is tussen de aangevoerde middelen en het nagestreefde doel.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, verantwoorden de omstandigheid
dat de betrokkene vrij heeft gekozen voor de uitkeringen voor de onderbreking
van de beroepsloopbaan en de vereiste om rekening te houden met de belangen
van de desbetreffende onderneming, noch enig ander gegeven, redelijk, de
verschillende behandeling van de begunstigden van die uitkeringen voor ouderschapsverlof, en de begunstigden van andere sociale zekerheidsuitkeringen,
aangezien de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wanneer de eersten over-
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macht aanvoeren, afstand kan doen van de terugvordering van de betaalde uitkeringen, terwijl hij voor de anderen, niet alleen in geval van overmacht afstand
kan doen van de terugvordering maar ook in behartigenswaardige gevallen mits
de schuldenaar te goeder trouw is.
Het arrest dat oordeelt dat "geen enkel argument van de eiser verantwoordt dat
het behartigenswaardig geval geen reden vormt om afstand te doen van de terugvordering van een ouderschapsverlofuitkering" en dat "het (arbeids)hof niet
inziet welk argument omtrent de specificiteit van die uitkeringen (zulks) rechtvaardigt ten overstaan van andere uitkeringen, inzonderheid die inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering," verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit de bewoordingen van het arrest blijkt dat de eiser niet is nagegaan of de
verweerster zich in een behartigenswaardig geval bevond en of zij te goeder
trouw was.
Die vaststelling volstaat als verantwoording voor de beslissing van het arrest
om de beslissing van de eiser over te gaan tot de terugvordering van de door de
verweerster ontvangen bestreden uitkeringen, te vernietigen en bijgevolg te
beslissen dat die terugvordering niet verantwoord is.
Het middel dat, ook al was het gegrond, niet tot cassatie zou kunnen leiden,
heeft geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: mr. Foriers.

Nr. 738
3° KAMER - 13 december 2010

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - SOCIALE
ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJDRAGE - VERMINDERING - WERKGEVER - VERPLICHTING VERSCHILLENDE BEHANDELING - MOTIVERING
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGE - VERMINDERING WERKGEVER - VERPLICHTING - VERSCHIL IN BEHANDELING - MOTIVERING
1º en 2º De beslissing volgens welke artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december
1994 leidt tot een ongerechtvaardigde verschillende behandeling tussen de werkgevers
die de banenkaart naar het werkloosheidsbureau binnen de zestig dagen na de
aanwerving van de werknemer versturen en de werkgevers die deze verplichting niet
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nakomen, is naar recht verantwoord wanneer zij rekening houdt met de algemene doelstelling van de verordenende bepaling. (Art. 2, K.B. 23 dec. 1994)
(RSZ T. FRIGISTAR INDUSTRIES nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0053.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 januari 2010 gewezen door
het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- artikel 63, §1, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot uitvoering van
hoofdstuk II van titel VI van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de indienstneming van mevrouw V., op 23 april 1996, voldeed aan
alle voorwaarden bepaald in artikel 63, §1, van de wet van 21 december 1994, om de
vermindering van de sociale bijdragen te kunnen genieten, hoewel de banenkaart niet naar
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening was gestuurd binnen de termijn vastgesteld in
artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot uitvoering van de wet van
21 december 1994, bevestigt het beroepen vonnis en verwerpt de vordering van de eiser
tot betaling van een bedrag van 13.139,67 euro, dat overeenkomt met de verschuldigde
bijdragen, vermeerderd met de bijdrageopslagen en de wettelijke interest vanaf 7 juni
2001 en met de kosten, om de volgende redenen :
"Niettegenstaande de vraag die gesteld werd in het arrest van 14 januari 2009, geeft (de
eiser) geen uitleg over het evenredig karakter van de maatregel (dat wil zeggen de
gevolgen die verbonden zijn aan het niet terugsturen van de banenkaart naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening binnen de termijn van zestig dagen).
Die gevolgen zijn onevenredig wanneer blijkt dat de grondvoorwaarden van het banenplan vervuld zijn omdat de werknemer die - zoals dat normaal gezien het geval is - sedert
meer dan twee jaar werkloosheidsuitkeringen genoot op de datum van de banenkaart, die
nog steeds geniet bij zijn indiensttreding, waarbij dat feit moeiteloos kan worden aangetoond tot na de termijn van zestig dagen (de werkgever heeft in dit geval het attest van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in november 2009, dertien jaar na de feiten,
verkregen; de inlichtingen worden normaal gezien bewaard gedurende de gehele loopbaan
van de werknemer, met name om zijn pensioen te berekenen).
Er wordt geen acht geslagen op de - in 1996 niet ter zake dienende - vraag of de administratieve procedure en haar zware gevolgen wel nodig waren, terwijl er gemakkelijkere
procedures mogelijk waren, zoals bijvoorbeeld de kruispuntbank van de sociale zekerheid.
In elk geval had het koninklijk besluit, zelfs in 1996, andere maatregelen kunnen
treffen ten aanzien van werkgevers die voldeden aan de grondvoorwaarden van het banen-
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plan maar nalieten het nodige te doen om dat aan te tonen (te bewijzen dat ze dat wel
hadden gedaan). Het koninklijk besluit had het voordeel kunnen verminderen, de datum
van toekenning van het voordeel kunnen uitstellen tot de banenkaart was verstuurd, een
administratieve geldboete of een bijdrageopslag kunnen opleggen, toestaan dat er rekening werd gehouden met bijzondere omstandigheden om de maatregel te verzachten, enz.
Het doel van de wetgever (het bewijs) en van de verordenende overheid (de procedure
bespoedigen, de werkgever in de mogelijkheid stellen vlug na te gaan of hij aan de grondvoorwaarden voldeed, (de eiser) de mogelijkheid bieden snel en eenvoudig na te gaan of
die voorwaarden waren vervuld), had ook bereikt kunnen worden door die andere maatregelen in het kader van de algemene doelstelling van het banenplan (het scheppen van
banen en de terugdringing van de werkloosheid, maar niet het uitzetten van valstrikken
voor werkgevers).
De onevenredige maatregel leidt tot een ongerechtvaardigde verschillende behandeling
tussen de werkgevers die aan de grondvoorwaarden van het banenplan voldoen, naargelang zij de banenkaart al dan niet binnen de vastgestelde termijn hebben teruggestuurd (of
die handeling hebben aangetoond). Die werkgevers verkeren weliswaar in een situatie die
objectief gezien verschillend is : de enen zijn hun verplichting nagekomen, de anderen
niet. De gevolgen voor laatstgenoemden zijn echter te zwaar, het verschil tussen de beide
categorieën van werkgevers verantwoordt die gevolgen niet.
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot uitvoering van hoofdstuk
II van titel VI van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen is strijdig
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, wordt dat artikel niet toegepast".
Grieven
Eerste onderdeel
Zoals het arrest in herinnering brengt, heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op
12 april 1996 aan mevrouw V. een kaart overhandigd die attesteerde dat zij voldeed aan
de voorwaarden van de artikelen 60 tot en met 64 van de wet van 21 december 1994, en
meer bepaald van artikel 63,
om in dienst te treden onder het stelsel van de verminderde sociale bijdragen.
Artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 december 1994 bepaalt wat volgt
: "De banenkaart blijft drie maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van aflevering, in
de situaties bedoeld in het eerste lid en het tweede lid, 2°. De geldigheid van de banenkaart is verlengbaar met periodes van drie maanden voor zover de werkzoekende aantoont
nog steeds te voldoen aan de gestelde voorwaarden. De geldigheid van de banenkaart
vervalt na de indiensttreding bij de werkgever die van het voordeel van de kaart gebruik
maakt. De werkzoekende kan slechts opnieuw een banenkaart bekomen, indien hij
aantoont nog steeds te voldoen aan de gestelde voorwaarden".
Artikel 2 bepaalt wat volgt :
"Om van de voordelen, bedoeld in de bovenvermelde wet van 21 december 1994, te
kunnen genieten, is de werkgever verplicht de banenkaart, behoorlijk ingevuld, te sturen
naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, ten
laatste de zestigste dag die volgt op de dag van het begin van de tewerkstelling.
Voor de berekening van de termijn, bedoeld in het vorige lid, wordt rekening gehouden
met de postdatum".
Uit die bepalingen blijkt dat de verplichting om de behoorlijk ingevulde banenkaart
naar het werkloosheidsbureau te sturen binnen een termijn van zestig dagen na de
indienstneming, in tegenstelling tot wat het arrest beweert, niet louter een vormvereiste is
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maar wel een grondregel, in die zin dat het werkloosheidsbureau moet kunnen nagaan of
de werkzoekende, op het tijdstip van zijn indiensttreding, een geldige banenkaart had.
Het doel van de banenkaart van beperkte duur en van de verplichting, voor de werkgever, om die kaart binnen de zestig dagen na de indienstneming naar het werkloosheidsbureau te sturen, bestaat er immers in, zoals artikel 1 van het koninklijk besluit van 23
december 1994 aangeeft, de hertewerkstelling te bespoedigen en na te gaan of de werknemer nog voldoet aan alle voorwaarden om in dienst te treden onder de voorwaarden van
artikel 63, §1, van de wet van 21 december 1994.
Het criterium waarbij een onderscheid tussen werkgevers wordt gemaakt naargelang zij
de banenkaart al dan niet binnen de termijn van zestig dagen naar de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening hebben gestuurd, is dus een grondvoorwaarde die objectief en redelijk verantwoord is ten aanzien van de inkomstenderving die de eiser lijdt wegens de
aanzienlijke vermindering van de bijdragen.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen om artikel 2 van het koninklijk
besluit van 23 december 1994 niet toe te passen, op grond dat het strijdig zou zijn met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, omdat voormeld artikel, krachtens hetwelk de banenkaart binnen een termijn van zestig dagen verstuurd moet worden, aldus zou leiden tot een
ongerechtvaardigde verschillende behandeling van de werkgever die deze verplichting
nakomt en degene, zoals de verweerder, die deze verplichting niet is nagekomen maar,
volgens het arrest, niettemin voldoet aan de grondvoorwaarden van het banenplan (schending van de in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen, inzonderheid
artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994, met uitzondering van artikel
149 van de Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 december
1994 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel IV van de wet van 21 december
1994 houdende sociale bepalingen, blijft de banenkaart drie maanden geldig, te
rekenen vanaf de datum van aflevering, in de situaties bedoeld in het eerste lid en
het tweede lid, 2°, en is de geldigheid van de banenkaart verlengbaar met periodes van drie maanden voor zover de werkzoekende aantoont nog steeds te
voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Artikel 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat de
werkgever, om de in de wet van 21 december 1994 bedoelde voordelen te
kunnen genieten, verplicht is de behoorlijk ingevulde banenkaart naar het
bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te
sturen, ten laatste de zestigste dag die volgt op de dag van het begin van de
tewerkstelling en dat voor de berekening van die termijn rekening wordt
gehouden met de postdatum.
Het bestreden arrest preciseert dat artikel 2 van het voormelde koninklijk
besluit " de werkgevers het voordeel van de vermindering van socialezekerheidsbijdragen ontzegt wanneer zij wel voldoen aan de grondvoorwaarden van het
banenplan (te dezen, een werknemer in dienst nemen die sinds ten minste twee
jaar werkloosheidsuitkeringen geniet) maar verzuimen de banenkaart binnen de
vastgestelde termijn terug te sturen of dat te bewijzen; (dat dit artikel) de behandeling van de dossiers wil bespoedigen, daar de bijdragevermindering toegepast
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wordt zodra de werknemer in dienst is genomen, (dat) (het) volgens artikel 63,
§1, van de wet, de werkgever de mogelijkheid moet bieden te bewijzen dat de
werknemer aan de gestelde voorwaarden voldoet, (dat), op grond van artikel 2,
de werkgever enerzijds vlot kan nagaan of de werknemer aan de gestelde voorwaarden voldoet (en anderzijds de eiser) snel en eenvoudig kan controleren of
die voorwaarden zijn vervuld".
Het overweegt dat "het verzuim om de banenkaart binnen de zestig dagen naar
de RVA te sturen of het gebrek aan bewijs daarvan zeer zware gevolgen heeft",
dat "het gevolg ervan is dat de werkgever elke kans op verminderde bijdragen
misloopt, zonder dat er hiervoor enige oplossing of verzachtende maatregel
bestaat", dat "die gevolgen onevenredig zijn wanneer blijkt dat de grondvoorwaarden van het banenplan vervuld zijn", dat "het koninklijk besluit het voordeel
had kunnen verminderen, de datum van toekenning van het voordeel kunnen
uitstellen tot de banenkaart was verstuurd, een administratieve geldboete of een
bijdrageopslag kunnen opleggen, toestaan dat er rekening werd gehouden met
bijzondere omstandigheden om de maatregel te verzachten, enz.", en dat "het
doel van de wetgever (het bewijs) en van de verordenende overheid (de procedure bespoedigen, de werkgever in de mogelijkheid stellen vlug na te gaan of hij
aan de grondvoorwaarden voldeed, (de eiser) de mogelijkheid bieden snel en
eenvoudig na te gaan of die voorwaarden waren vervuld), ook bereikt had
kunnen worden door die andere maatregelen in het kader van de algemene doelstelling van het banenplan (het scheppen van banen en de terugdringing van de
werkloosheid, maar niet het uitzetten van valstrikken voor werkgevers)".
Het bestreden arrest verantwoordt om die redenen, waaruit kan worden afgeleid dat de appelrechters rekening hebben gehouden met de doelstelling van het
voormelde artikel 2, naar recht zijn beslissing dat die verordenende bepaling
leidt tot een ongerechtvaardigde verschillende behandeling tussen de werkgevers
die de banenkaart naar het werkloosheidsbureau sturen binnen de zestig dagen na
de aanwerving van de werknemer en de werkgevers die deze verplichting niet
nakomen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Foriers.
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2° KAMER - 14 december 2010

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - STRAFZAKEN
- BESLISSING BIJ VERSTEK - BETEKENING BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF - AARD
De gerechtsdeurwaarder die in strafzaken ten aanzien van hen die in België geen gekende
woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, het afschrift van de te
betekenen akte bij een ter post aangetekende brief, gebeurlijk met de luchtpost, stuurt
aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland, betekent aldus niet aan
de persoon1. (Art. 40, Gerechtelijk Wetboek)
(V. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(AR P.10.0548.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 februari 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 artikel 149 Grondwet, artikel 187
Wetboek van Strafvordering, artikel 55 Gerechtelijk Wetboek en artikel 3
koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936 tot wijziging van de termijnen van
rechtspleging, en van de wet van 28 juni 1889 betreffende de exploten in strafzaken en in fiscale zaken te betekenen aan personen die niet hun woonplaats in
België hebben: de appelrechters oordelen dat het genoegzaam bewezen is dat de
eiser die geen woon- of verblijfplaats in België heeft, kennis heeft genomen van
de akte van betekening van het door hem bestreden verstekarrest op 10 oktober
2008, datum waarop de gerechtsdeurwaarder het bestreden verstekarrest betekend heeft door middel van een aangetekende zending per luchtpost; nochtans
wordt de betekening die met toepassing van artikel 40, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek is gebeurd ten aanzien van hen die in België geen gekende woon- of
verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, niet geacht aan de persoon te zijn
geschied en blijkt uit geen enkel stuk van het dossier wanneer de eiser kennis
heeft gekregen van de betekening; de appelrechters oordelen dan ook onterecht
dat, zelfs rekening houdend met de verlenging van de verzettermijn met tachtig
dagen, het op 30 maart 2009 aangetekende verzet niet ontvankelijk is wegens
laattijdigheid.
2. In zoverre het middel een schending van artikel 149 Grondwet aanvoert,
1 Cass., 18 okt. 1994, AR P.92.6402.N en P.92.6784.N, AC, 1994, nr. 436; Cass., 16 mei 2001, AR
P.01.0269.F, AC, 2001, nr. 287; Cass., 8 mei 2002, AR P.02.0364.N, AC, 2002, nr. 322; Cass., 21
okt. 2009, AR P.09.0576.F, AC, 2009, nr. 598.
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preciseert het niet waarin het motiveringsgebrek bestaat.
In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
3. Ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats,
of gekozen woonplaats hebben, maar wel een woonplaats of verblijfplaats in het
buitenland, stuurt de gerechtsdeurwaarder, met toepassing van artikel 40 Gerechtelijk Wetboek, het afschrift van de te betekenen akte bij een ter post aangetekende brief, gebeurlijk met de luchtpost, aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland. Volgens het eerste lid, in fine, van dit artikel wordt de
betekening geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst
tegen ontvangstbewijs. De gerechtsdeurwaarder betekent aldus niet aan persoon,
wat blijkt uit de in dit artikel gebruikte aanwijzing "aan hun woonplaats of aan
hun verblijfplaats" en uit het derde lid van dit artikel volgens welk de betekening
altijd aan de persoon mag gedaan worden indien deze in België wordt aangetroffen.
Overeenkomstig artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan de
beklaagde, indien de betekening van het vonnis niet aan hem in persoon is
gedaan, wat de veroordeling tot straf betreft in verzet komen binnen een termijn
van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft
genomen.
Wanneer de beklaagde in België geen woon- of verblijfplaats heeft, wordt die
termijn van artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering verlengd zoals
bepaald in artikel 55 Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 koninklijk besluit nr. 301
van 10 maart 1936.
4. Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de
feitenrechter in strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de gegevens
waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak
hebben kunnen voeren. Hij oordeelt onaantastbaar of de beklaagde die verzet
doet tegen de beslissing waarbij hij bij verstek is veroordeeld, kennis heeft
gekregen van de betekening van de bij verstek gewezen beslissing en op welke
datum.
In zoverre het middel opkomt tegen dit oordeel in feite van de rechter of het
Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, is het
niet ontvankelijk.
5. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:
- de eiser in België geen woon- of verblijfplaats heeft, maar volgens onder
meer een uittreksel uit het rijksregister woont op het adres in het buitenland waar
het verstekarrest betekend werd;
- de eiser bovendien vertegenwoordiger, zaakvoerder of bestuurder is van drie
vennootschappen en uit hun jaarrekeningen eveneens blijkt dat de eiser woonachtig is op het adres van betekening;
- een eerder verstekvonnis van 3 december 2007 op 2 januari 2008 aan
hetzelfde adres betekend werd, maar de poststukken terugbezorgd werden, niet
omdat zij onbesteld waren maar omdat de geadresseerde, te weten de eiser, ze
weigerde in ontvangst te nemen;
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- het verstekarrest van 4 september 2008 op 10 oktober 2008 op dezelfde wijze
werd betekend;
- dit poststuk dat zonder twijfel verzonden werd, niet werd terugbezorgd.
De appelrechters mochten op die gronden oordelen dat de eiser kennis heeft
gekregen van de op 10 oktober 2008 uitgevoerde betekening van het verstekarrest en verantwoorden aldus hun beslissing naar recht dat het door hem slechts
op 30 maart 2009 aangetekende verzet wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. G. Warson, Brussel en De Bruyn.
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2° KAMER - 14 december 2010

TUSSENKOMST - VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN TUSSENKOMST - STRAFZAKEN ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN
Het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen
welke partijen een vordering kunnen instellen of tegen wie voor de strafrechter een
vordering kan worden ingesteld; daaruit volgt dat de vrijwillige of gedwongen
tussenkomst van een derde voor de strafrechter alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat
een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de strafrechter uitzonderlijk
bevoegd maakt om een veroordeling, sanctie of enige andere maatregel tegen een derde
uit te spreken1.
(V. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 2 maart 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
1 Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0281.F, AC, 2006, nr. 266.
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aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Is geen eindbeslissing de beslissing waarbij de appelrechters hun oordeel
over de rechtsplegingvergoeding hebben aangehouden.
Het cassatieberoep is in zoverre niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 5ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 42, 3°, 43bis, 43quater en 505
Strafwetboek: G. B. is definitief veroordeeld wegens inbreuk op artikel 505
Strafwetboek; overeenkomstig artikel 5ter Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering kan elke belanghebbende tussenkomen in de procedure; de appelrechters verklaren ten onrechte eisers tussenkomst onontvankelijk.
3. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 42, 3°, 43bis,
43quater en 505 Strafwetboek zonder nauwkeurig aan te geven hoe en waardoor
de bestreden beslissing die bepalingen schendt, is het wegens onduidelijkheid
niet ontvankelijk.
4. Het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen instellen of tegen wie voor de
strafrechter een vordering kan worden ingesteld.
Daaruit volgt dat de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor
de strafrechter alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks
uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt
om een veroordeling, sanctie of enige andere maatregel tegen een derde uit te
spreken.
Krachtens artikel 5ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering wordt
elke belanghebbende derde die volgens de door de rechtspleging verschafte
aanwijzingen krachtens zijn rechtmatig bezit rechten kan doen gelden op de
vermogensvoordelen bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43bis en 43quater Strafwetboek of die rechten kan doen gelden op de zaken bedoeld in artikel 42, 1°, of op
de zaken bedoeld in artikel 505 Strafwetboek, op de hoogte gebracht van de
rechtsdag voor het gerecht dat zal vonnissen over de grond van de zaak.
Diegene die krachtens zijn wettig bezit beweert recht te hebben op zaken die in
aanmerking komen om te worden verbeurd verklaard, kan vrijwillig voor het
bodemgerecht tussenkomen om zijn rechten te doen gelden.
5. Uit het bestreden arrest blijkt dat:
- de vordering van de eiser in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij tegen de
beklaagde G. B. bij vonnis van de correctionele rechtbank van Antwerpen van 7
januari 2009 dat deze laatste op strafgebied veroordeelde, ontvankelijk en
gegrond werd verklaard voor een voorschot van 1 euro;
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- de vordering van de burgerlijke partij bvba Baels tegen de beklaagde onontvankelijk werd verklaard;
- tegen dit vonnis enkel door de burgerlijke partij bvba Baels hoger beroep
werd ingesteld.
6. Eisers tussenkomst in hoger beroep strekt ertoe op grond van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 813 en 1034bis tot
1034sexies Gerechtelijk Wetboek het hoger beroep van de burgerlijke partij bvba
Baels ongegrond te horen verklaren en deze laatste te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 100.000 euro aan de eiser.
7. Op grond van de thans niet-bekritiseerde reden dat de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de tussenkomst van derden waarop de eiser
zich steunt, niet van toepassing zijn in strafzaken, verklaart het bestreden arrest
eisers vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk.
In zoverre is het middel dat niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk.
8. Vermits eisers tussenkomst niet gesteund was op artikel 5ter Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering en niet erop gericht was rechten te doen
gelden op zaken die in aanmerking komen om te worden verbeurd verklaard,
hebben de appelrechters hierover geen uitspraak gedaan en aldus dit artikel niet
geschonden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal.

Nr. 741
2° KAMER - 14 december 2010

1º RECHTSWEIGERING - VERPLICHTING RECHT TE SPREKEN - DRAAGWIJDTE
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING DIE DE UITOEFENING
VAN DE STRAFVORDERING BELEMMERT - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ONTVANKELIJKHEID
3º OPENBAAR MINISTERIE - BESLISSING DIE DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING
BELEMMERT - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID
4º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE - GEDEELTELIJKE VRIJSPRAAK - MATE
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ONAANTASTBARE BEOORDELING
5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - GERECHTSKOSTEN - GEDEELTELIJKE VRIJSPRAAK - BEOORDELING VAN DE MATE
WAARIN DE KOSTEN ZIJN VEROORZAAKT DOOR DE BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJVEN

6º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - VRIJSPRAAK VOOR BEPAALDE TELASTLEGGINGEN VEROORDELING VOOR ANDERE MISDRIJVEN - VEROORDELING TOT ALLE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING - VOORWAARDE
1º Behoudens in de gevallen waarin de rechter zich wettelijk moet onthouden, mag hij niet
weigeren recht te spreken over de geschillen die hem worden voorgelegd en mag hij
evenmin de normale loop van het geding op onrechtmatige wijze onderbreken. (Art. 5,
Gerechtelijk Wetboek)
2º en 3º Ongeacht de bepaling van artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, kan het openbaar
ministerie hoger beroep instellen tegen elke beslissing die de uitoefening van de
strafvordering belemmert1.
4º en 5º Wanneer de rechter een beklaagde vrijspreekt voor bepaalde telastleggingen en
wegens andere feiten veroordeelt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze de mate waarin
de kosten van de vervolging zijn veroorzaakt door de in aanmerking genomen feiten2.
(Artt. 162 en 176, Wetboek van Strafvordering)
6º De regel dat de beklaagde niet wordt veroordeeld tot de kosten van de telastlegging
waarvoor hij wordt vrijgesproken, sluit niet uit dat hij tot alle kosten wordt veroordeeld
mits de rechter vaststelt dat zij allen door het bewezen verklaarde misdrijf werden
veroorzaakt3. (Artt. 162 en 176, Wetboek van Strafvordering)
(R. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0671.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 3 maart 2010.
De eisers P. R. en D. G. voeren geen middelen aan.
De eiser J. C. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser G. d. L. 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
1 Cass., 2 juni 1998, AR P.96.1587.N, AC, 1998, nr. 283.
2 Cass., 7 jan. 2004, AR P.03.1092.F, AC, 2004, nr. 4.
3 Cass. 5 juni 2001, AR P.99.1474.N, AC, 2001, nr. 332.
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(...)
Eerste middel van de eiser J. C.
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 5, 1046 en 1050 Gerechtelijk Wetboek en artikel 215 Wetboek van Strafvordering: (1) door in zijn arrest
van 5 mei 2009 (lees: 3 maart 2010) te oordelen dat het beroepen vonnis van 18
november 2008 dat de heropening van het debat beveelt, rechtsweigering
uitmaakt, schendt het hof van beroep artikel 5 Gerechtelijk Wetboek; (2) door in
hetzelfde arrest te oordelen dat het vonnis van 18 november 2008 vatbaar was
voor hoger beroep, schendt het hof van beroep de artikelen 1046 en 1050
Gerechtelijk Wetboek; (3) door ten slotte in hetzelfde arrest het beroepen vonnis
te vernietigen, de zaak tot zich te trekken en er zelf uitspraak over te doen,
schendt het hof van beroep artikel 215 Wetboek van Strafvordering.
3. Artikel 5 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat er rechtsweigering bestaat
wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van
het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.
Behoudens in de gevallen waarin de rechter zich wettelijk moet onthouden,
mag de rechter niet weigeren recht te spreken over de geschillen die hem worden
voorgelegd. Hij mag evenmin de normale loop van het geding op onrechtmatige
wijze onderbreken.
4. Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de zaak voor de eerste rechter gepleit werd op de rechtszitting van 14 oktober
2008, nadat zij al het voorwerp had uitgemaakt van een debat op eerdere rechtszittingen en van een tussenvonnis van 13 maart 2007 waarbij een bijkomend
deskundigenonderzoek was bevolen;
- de zaak op 14 oktober 2008 hernomen werd in de staat waarin zij zich
bevond, gelet op de gewijzigde zetelsamenstelling;
- de eerste rechter in het beroepen vonnis de heropening van het debat heeft
bevolen "teneinde de magistraat, die kennis genomen heeft van het dossier op de
zitting voorafgaandelijk aan het tussenvonnis de dato 13 maart 2007, toe te laten
verder tot de beoordeling van dit dossier over te gaan", omdat een medebeklaagde van de eiser had ingeroepen dat er zich een onregelmatigheid had voorgedaan op rechtszittingen die dateren van vóór dat tussenvonnis en dat deze
onregelmatigheid samenhangt met diens verzoek om de zaak toe te bedelen aan
een kamer met drie rechters.
5. Het bestreden arrest oordeelt dat de rechter, aan wie de zaak te dezen regelmatig was toebedeeld en voor wie de zaak in zijn geheel werd behandeld, de
verplichting had om uitspraak te doen over de gevorderde zaken, met inbegrip
van de procedurebetwistingen die voor hem werden opgeworpen en die hetzij
voorkwamen op procedurestukken waarop hij diende acht te slaan, hetzij het
voorwerp uitmaakten van mondelinge discussies die voor hem werden gevoerd,
en dat het niet vereist was dat hij kennis zou hebben van de mondelinge
gezegden die op vorige rechtszittingen zouden geuit zijn.
Aldus verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing naar recht dat de eerste
rechter geweigerd heeft recht te spreken.
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Krachtens artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals bepaling van de rechtsdag, uitstel, weglating van
de rol en doorhaling, alsmede vonnissen waarbij wordt bevolen dat partijen in
persoon moeten verschijnen, niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.
Krachtens artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan in alle zaken
hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit
een beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis.
Ongeacht de bepaling van artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, kan het openbaar ministerie hoger beroep instellen tegen elke beslissing die de uitoefening
van de strafvordering belemmert.
7. Het bestreden arrest oordeelt dat het openbaar ministerie met het oog op een
goede rechtsbedeling te dezen belang heeft hoger beroep in te stellen tegen het
beroepen vonnis waarbij geweigerd werd uitspraak te doen over de gevorderde
zaak vermits de feiten die aan de strafvordering ten grondslag liggen, dateren van
de periode tussen 31 december 1996 en 15 februari 2000, zodat de verjaring van
de strafvordering dreigt en de redelijke termijn voor de berechting in het gedrang
komt.
Aldus oordelen de appelrechters dat de uitoefening van de strafvordering in
gevaar wordt gebracht en dat het beroepen vonnis niet louter een maatregel van
inwendige aard inhield en verantwoorden zij naar recht hun beslissing dat het
hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk is.
In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen.
8. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 215 Wetboek van
Strafvordering, is het volledig afgeleid uit de beweerde en hierboven verworpen
schending van de artikelen 5, 1046 en 1050 Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het middel dat niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk.
(...)
Middel van de eiser G. d. L.
12. Het middel voert schending aan van artikel 50 Strafwetboek en artikel 162
Wetboek van Strafvordering: de eiser wordt veroordeeld tot één vijfde van de
gerechtskosten daar waar hij slechts voor één telastlegging wordt veroordeeld en
voor dertien telastleggingen wordt vrijgesproken in verhouding tot een totale
hoeveelheid van vierendertig telastleggingen voor alle beklaagden samen; aldus
werd geen verdeling van de kosten gemaakt op grond van de bewezen verklaarde
misdrijven maar op grond van het aantal beklaagden en de Staat.
13.Wanneer de rechter een beklaagde vrijspreekt voor bepaalde telastleggingen en wegens andere feiten veroordeelt, beoordeelt hij op onaantastbare
wijze de mate waarin de kosten van de vervolging zijn veroorzaakt door de in
aanmerking genomen feiten.
De regel dat de beklaagde niet wordt veroordeeld tot de kosten van de telastlegging waarvoor hij wordt vrijgesproken, sluit niet uit dat hij tot alle kosten
wordt veroordeeld mits de rechter vaststelt dat zij allen door het bewezen
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verklaarde misdrijf werden veroorzaakt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
14. De appelrechters verklaren de eiser schuldig aan het feit van de telastlegging Cl. Zij veroordelen vervolgens vier beklaagden, waaronder de eiser, ieder
tot één vijfde van de kosten van de strafvordering, met de vaststelling "dat deze
kosten ondeelbaar veroorzaakt werden door de thans nog aangehouden feiten".
Aldus verantwoorden zij hun beslissing over de gerechtskosten naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
14 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Coopman, Brussel en K. Van Daele, Turnhout.

Nr. 742
2° KAMER - 14 december 2010

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE BEGRIP
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE AARD - GEVOLG
3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - AFLOPEND MISDRIJF - VALSHEID IN GESCHRIFTE - GEVOLG
1º Er is geen valsheid in geschrifte wanneer het geschrift slechts bewijswaarde heeft na
aanvaarding ervan door de geadresseerde; dit is niet het geval wanneer controle van de
in het geschrift voorkomende vermeldingen door de bestemmeling onmogelijk is of deze
controle door toedoen van de uitreiker onmogelijk werd gemaakt1. (Artt. 193 en 196,
Strafwetboek)
2º en 3º Valsheid in geschrifte is een aflopend misdrijf; de latere aanvaarding of weigering
van een factuur heeft niet tot gevolg dat zulk geschrift, dat op het moment van de
eventuele waarheidsvermomming, te weten vóór de controle ervan, geen maatschappelijke bewijswaarde had, alsnog een strafrechtelijk beschermd geschrift wordt. (Artt. 193
en 196, Strafwetboek)
1 Cass., 25 okt. 1988, AR 2183, AC, 1988(89), nr.112; Cass., 19 sept. 1995, AR P.94.0377.N, AC,
1995, nr.388.
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(V. T. G.)

ARREST

(AR P.10.1079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 12 mei 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 196 Strafwetboek: valsheid in
geschrifte is een aflopend misdrijf; of een geschrift beschermd is, moet vaststaan
op het ogenblik van de vervalsing ervan en is niet afhankelijk van de beslissing
van de bestemmeling om de factuur te aanvaarden dan wel te weigeren; te dezen
moet de factuur in elk geval als een beschermd geschrift worden beschouwd
omdat zij zowel aan de eiser als aan derde schade heeft aangericht.
2. Er is geen valsheid in geschrifte wanneer het geschrift slechts bewijswaarde
heeft na aanvaarding ervan door de geadresseerde. Dit is evenwel niet het geval
wanneer controle van de in het geschrift voorkomende vermeldingen door de
bestemmeling onmogelijk is of deze controle door toedoen van de uitreiker
onmogelijk werd gemaakt.
Een aan de schuldenaar gerichte factuur kan bijgevolg niet worden aangemerkt
als een strafbare valsheid, wanneer de bestemmeling de juistheid van de daarin
vermelde gegevens kan nagaan.
3. Valsheid in geschrifte is een aflopend misdrijf. De latere aanvaarding of
weigering van de factuur heeft niet tot gevolg dat zulk geschrift dat op het
moment van de eventuele waarheidsvermomming, te weten vóór de controle
ervan, geen maatschappelijke bewijswaarde had, alsnog een strafrechtelijk
beschermd geschrift wordt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat de eiser niet geloofde dat de
litigieuze factuur zich zou opdringen aan het openbaar vertrouwen, wat "blijkt uit
het feit dat de eiser nazicht deed of de inhoud van de factuur overeenstemde met
de waarheid, ze als onwaar of vals beschouwde en ze daarom tijdig protesteerde
en niet betaalde".
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Voor het overige verplicht het middel het Hof tot een onderzoek van feiten
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waarvoor het niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal – Advocaat : mr. L. Savelkoul, Hasselt.

Nr. 743
2° KAMER - 15 december 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK EERSTE VERHOOR VAN DE VERDACHTE DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
- ARTIKEL 20, §1, WET VOORLOPIGE HECHTENIS - VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 6,
E.V.R.M.
3º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - EERSTE VERHOOR VAN DE VERDACHTE DOOR DE POLITIE - RECHT OP
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - ARTIKEL 20, §1, WET VOORLOPIGE HECHTENIS VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 6, E.V.R.M.
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - EERSTE VERHOOR VAN DE
VERDACHTE DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - ARTIKEL 20, §1, WET VOORLOPIGE HECHTENIS VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 6, E.V.R.M.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK BEOORDELING - ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJS - INVLOED
6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEOORDELING - ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJS - INVLOED
7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEOORDELING - ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJS - INVLOED
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 - ZELFBESCHULDIGENDE
VERKLARINGEN - IN AANMERKING GENOMEN DOOR DE BODEMRECHTER - GEVOLG - RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
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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 ZELFBESCHULDIGENDE VERKLARINGEN - IN AANMERKING GENOMEN DOOR DE BODEMRECHTER GEVOLG
10º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN
VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - ZELFBESCHULDIGENDE
VERKLARINGEN - IN AANMERKING GENOMEN DOOR DE BODEMRECHTER - GEVOLG - RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

11º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEKENTENIS - EERSTE VERHOREN VAN DE
VERDACHTE TIJDENS DE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT ZELFBESCHULDIGENDE VERKLARINGEN - IN AANMERKING GENOMEN DOOR DE BODEMRECHTER GEVOLG - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
1º Als de eiser pas bij de lezing van het arrest waarop hij kritiek uitoefent, de argumenten
ontdekt waarop het middel steunt, kan het geen nieuw middel zijn1.
2º, 3º en 4º Het in artikel 6.1 Verdrag Rechten van de Mens vastgelegde recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, houdt in dat de persoon die is aangehouden en die ter
beschikking van het gerecht is gesteld, over de daadwerkelijke bijstand beschikt van een
advocaat tijdens het verhoor door de politie in de eerste vierentwintig uren van zijn
vrijheidsberoving, tenzij wordt aangetoond dat er, gelet op de bijzondere omstandigheden
van de zaak, dwingende redenen zijn om dat recht te beperken; in zoverre artikel 20, §1,
Wet Voorlopige Hechtenis dat contact met de advocaat pas na het eerste verhoor door
de onderzoeksrechter toestaat, moet het beschouwd worden als in strijd met artikel 6 van
het Verdrag2.
5º, 6º en 7º De eerlijke behandeling van een strafzaak wordt beoordeeld in het licht van de
rechtspleging in haar geheel, door na te gaan of het recht van verdediging werd geëerbiedigd, te onderzoeken of de vervolgde persoon de mogelijkheid werd geboden de
geloofwaardigheid van de bewijzen te betwisten en zich tegen de aanwending ervan te
verzetten, na te gaan of de omstandigheden waarin de elementen à charge werden
vergaard twijfel zaaien over de geloofwaardigheid of de juistheid van dat bewijsmateriaal,
en de invloed te beoordelen van het onregelmatig verkregen bewijselement op de afloop
van de strafvordering. (Art. 6.1, EVRM)
8º, 9º, 10º en 11º De appelrechters die, om te besluiten tot de geloofwaardigheid van de
klacht en vervolgens tot de gegrondheid van de vervolging, zelfbeschuldigende verklaringen in aanmerking nemen die een verdachte aan de politie tijdens de vierentwintig
uren vrijheidsberoving heeft afgelegd, terwijl hij bij gebrek aan bijstand door een
raadsman de juridische gevolgen van zijn uitlatingen eventueel niet juist heeft ingeschat,
schenden artikel 6 Verdrag Rechten van de Mens.
(B. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0914.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Het openbaar ministerie had geconcludeerd dat het een nieuw middel betrof, aangezien de eiser
voor de appelrechters het middel niet had aangevoerd dat gegrond is op het gebrek aan contact met
een advocaat tijdens zijn verhoren tijdens de periode van de vrijheidsberoving.
2 Zie Cass., 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC, 2010, nr.690, met concl. adv.-gen. P. DUINSLAEGER.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 21 april 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
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Over de door het openbaar ministerie tegen het middel aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel nieuw is
Als de eiser pas bij de lezing van het arrest waarop hij kritiek uitoefent, de
argumenten ontdekt waarop het middel steunt, kan het geen nieuw middel zijn.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
De eiser verwijt het arrest dat het hem veroordeelt door met name te verwijzen
naar de verklaringen die hij tijdens zijn verhoren door de speurders en de onderzoeksrechter binnen de termijn van vierentwintig uur volgend op zijn vrijheidsberoving heeft afgelegd.
Het in artikel 6.1 EVRM vastgelegde recht op een eerlijke behandeling van de
zaak, houdt in dat de persoon die is aangehouden of die ter beschikking van het
gerecht is gesteld, over de daadwerkelijke bijstand beschikt van een advocaat
tijdens het verhoor door de politie in de eerste vierentwintig uren van zijn vrijheidsberoving, tenzij wordt aangetoond dat er, gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak, dwingende redenen zijn om dat recht te beperken.
In zoverre artikel 20, §1, Voorlopige Hechteniswet dat contact met de advocaat pas na het eerste verhoor door de onderzoeksrechter toestaat, moet het
beschouwd worden als in strijd met artikel 6 EVRM.
De eerlijke behandeling van een strafzaak wordt beoordeeld in het licht van de
rechtspleging in haar geheel, door na te gaan of het recht van verdediging werd
geëerbiedigd, te onderzoeken of de vervolgde persoon de mogelijkheid werd
geboden de geloofwaardigheid van de bewijzen te betwisten en zich tegen de
aanwending ervan te verzetten, na te gaan of de omstandigheden waarin de
elementen à charge werden vergaard twijfel zaaien over de geloofwaardigheid of
de juistheid van dat bewijsmateriaal, en de invloed te beoordelen van het onregelmatig verkregen bewijselement op de afloop van de strafvordering.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser voor de bodemrechters
de hem ten laste gelegde verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid
heeft betwist. Hierbij voerde de eerste verweerder aan dat hij daarvan het slachtoffer is geweest terwijl hij als minderjarige niet wettig met de aldus omschreven
seksuele handelingen kon instemmen.
Tot staving van hun overtuiging inzake de schuld van de eiser wijzen de appelrechters onder meer erop dat de verdachte, tot zijn invrijheidstelling door de
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onderzoeksrechter, beetje bij beetje de door de klager beschreven feiten had
bekend, alvorens alles weer in te trekken en voor het vonnisgerecht zijn vrijspraak te vorderen.
Het arrest legt die ommezwaai uit door te oordelen (bladzijde 12, §20, tweede
lid) dat de eiser waarschijnlijk niet de strafrechtelijke draagwijdte van de door
hem toegegeven handelingen heeft beseft omdat hij niet wist dat de kwalificatie
verkrachting ook van toepassing is op orale penetratie.
Het betreft hier bijgevolg een verklaring van een verdachte die tijdens zijn
vrijheidsberoving zonder bijstand van een advocaat, zichzelf beschuldigt omdat
hij niet over de juridische kennis beschikt die hem in staat zou hebben gesteld
zijn verklaringen anders in te schatten.
De bekentenissen van de eiser en de reden waarom hij ze intrekt, rechtvaardigen volgens het arrest dat geen geloof mag worden gehecht aan zijn beweringen dat de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen louter verzinsels zijn.
Bijgevolg werden, om te besluiten tot de geloofwaardigheid van de klacht en
vervolgens tot de gegrondheid van de vervolging, zelfbeschuldigende verklaringen in aanmerking genomen die een verdachte aan de politie tijdens de vierentwintig uren vanaf zijn vrijheidsberoving heeft afgelegd, terwijl hij, volgens de
appelrechters, bij gebrek aan bijstand door een raadsman de juridische gevolgen
van zijn uitlatingen eventueel niet juist heeft ingeschat.
Met een dergelijke motivering schendt de beslissing artikel 6 EVRM.
Het middel is gegrond.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders
De hierna op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser uit te spreken vernietiging van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de
vernietiging met zich mee van de beslissingen op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen die uit de eerstgenoemde beslissing volgen.
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 Bergen.
15 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Steffens – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. de Béco, Brussel en R. Menschaert, Brussel.
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2° KAMER - 15 december 2010

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST - UITBREIDING VAN
DE DEKKING - VOORWAARDEN - RIJTUIG VAN DE DERDE - NIET INGESCHREVEN - TOEPASSING
Uit artikel 4, 1°, b, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die als bijlage gehecht is aan het koninklijk besluit van 14
december 1992, volgt niet dat de uitbreiding van de daarin bepaalde dekking uitgesloten
is wanneer het rijtuig van de derde niet is ingeschreven1. (Art. 4, 1°, b, KB 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. GENERALI BELGIUM nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1269.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel van 16 april 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
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 4, 1°, b, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
die als bijlage is gehecht aan het koninklijk besluit van 14 december 1992. De
eiser verwijt het vonnis dat het hem tot vergoeding van de burgerlijke partijen
veroordeelt, terwijl de schade had moeten gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij, verweerster, waartegen hij zijn vordering heeft gericht.
Krachtens het voormelde artikel strekt de dekking van de verzekeringsovereenkomst zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling is vereist, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een
motorrijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder van
een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs
wanneer het omschreven rijtuig in gebruik is.
Uit die bepaling volgt niet dat de uitbreiding van de daarin bepaalde dekking
uitgesloten is wanneer het rijtuig van de derde niet is ingeschreven.
Het vonnis stelt vast dat de persoon die de schade heeft veroorzaakt achttien
jaar oud was en bij zijn vader woonde, die verzekeringnemer is bij de verweerster voor een hem toebehorend rijtuig van het merk Citroën, dat die persoon een
Mercedes bestuurde die onlangs door een derde is aangekocht, hij daarop het
1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr. 744.
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nummerbord van de Citroën heeft aangebracht en die persoon aansprakelijk werd
gesteld voor het ongeval met de Mercedes.
Doordat het vonnis weigert de dekking van de verzekering uit te breiden alleen
omdat het in het ongeval betrokken voertuig niet was ingeschreven, voegt het
vonnis aan artikel 4, 1°, b, van de modelovereenkomst een voorwaarde toe die er
niet in staat en schendt het bijgevolg die bepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders in een vierde van de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting houdende in
hoger beroep.
15 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Mahieu en D. Dohet, Brussel.
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2° KAMER - 15 december 2010

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN
EEN ANDERE LIDSTAAT - VEROORDELING BIJ VERSTEK - UITVAARDIGENDE STAAT - PERSOONLIJK
GEDAGVAARDE OF OVER DE DATUM VAN DE RECHTSZITTING INGELICHTE JUSTITIABELE - AL DAN NIET
VERZET - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN
2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN
EEN ANDERE LIDSTAAT - VEROORDELING BIJ VERSTEK - UITVAARDIGENDE STAAT - NIET
PERSOONLIJK GEDAGVAARDE OF PERSOONLIJK OVER DE DATUM VAN DE RECHTSZITTING INGELICHTE
JUSTITIABLE

- TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN

1º De artikelen 4, 5°, en 7, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel zijn niet van toepassing, ongeacht of tegen de tenuitvoerlegging van
de veroordeling al dan niet verzet kan worden gedaan, aangezien tot de in artikel 6 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegde fundamentele rechten niet het
recht behoort van de beklaagde, die persoonlijk is gedagvaard of op een andere wijze in
kennis is gesteld van de datum van de rechtszitting, om, wanneer hij niet verschenen is,
tegen het gewezen vonnis verzet aan te tekenen. (Artt. 4, 5°, en 7, Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel)
2º Indien het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel, uitgesproken bij een bij verstek
gewezen vonnis, en de betrokken persoon niet persoonlijk is gedagvaard of op een
andere wijze in kennis is gesteld van de datum en de plaats van de rechtszitting waarop
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voornoemd verstekvonnis is gewezen, kan de overlevering afhankelijk worden gesteld
van de voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit voldoende waarborgen
biedt om de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft, ervan te
verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en
in zijn aanwezigheid wordt berecht. (Art. 7, eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel)
(N.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1876.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling van 30 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het de bewijskracht van het Europees aanhoudingsbevel miskent door het aldus te interpreteren dat tegen de in de uitvaardigende Lidstaat uitgesproken veroordeling verzet kan worden gedaan, terwijl de
gegevens van het bevel alleen uitgelegd kunnen worden dat het niet mogelijk is
dat rechtsmiddel aan te wenden.
Het arrest vermeldt, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat uit het
Europees aanhoudingsbevel blijkt dat de eiser persoonlijk was gedagvaard of op
andere wijze in kennis was gesteld van de datum en de plaats van de rechtszitting
waarop de in zijn afwezigheid genomen beslissing is gewezen.
De artikelen 4, 5°, en 7 Wet Europees Aanhoudingsbevel zijn bijgevolg niet
van toepassing, ongeacht of tegen de tenuitvoerlegging van de veroordeling al
dan niet verzet kan worden gedaan.
Tot de in artikel 6 EU-Verdrag vastgelegde fundamentele rechten behoort
immers niet het recht van de beklaagde, die persoonlijk is gedagvaard of op een
andere wijze in kennis is gesteld van de datum van de rechtszitting, om, wanneer
hij niet verschenen is, verzet aan te tekenen tegen het gewezen vonnis.
De waarborgen die de uitvaardigende Staat moet bieden om een nieuwe
vonnisprocedure te kunnen vragen, hebben betrekking op de beklaagde die niet
persoonlijk is gedagvaard of op een andere wijze in kennis is gesteld van de
rechtszitting, wat niet de toestand van de eiser is.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede middel
Het middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij niet geantwoord heeft op de conclusie van de eiser, volgens welke zijn overlevering aan de
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Roemeense autoriteiten diende geweigerd te worden op grond dat het ontbreken
van de mogelijkheid tot het instellen van een rechtsmiddel tegen zijn
veroordeling bij verstek, het recht van verdediging en het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak miskennen.
Het arrest wijst dat middel af door te oordelen dat de dwingende weigeringsgrond die bij artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel is bepaald, volledig
is afgeleid uit de foutieve opvatting dat tegen het vonnis van 19 juli 2001 geen
rechtsmiddel kan worden ingesteld.
Met die overweging omkleden de appelrechters hun beslissing regelmatig met
redenen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Volgens artikel 7, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel, kan, indien het
Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging
van een straf of van een veiligheidsmaatregel, uitgesproken bij een bij verstek
gewezen vonnis, en de betrokken persoon niet persoonlijk is gedagvaard of op
een andere wijze in kennis is gesteld van de datum en de plaats van de rechtszitting waarop voornoemd verstekvonnis is gewezen, de overlevering afhankelijk
worden gesteld van de voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit
waarborgen biedt die als toereikend worden beschouwd om de persoon op wie
het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in
de uitvaardigende Staat een nieuwe vonnisprocedure kan vragen en in zijn
aanwezigheid wordt berecht.
In strijd met wat het middel aanvoert, oordeelt het arrest niet dat dit artikel op
de toestand van de eiser toepasselijk is. Het vermeldt immers dat er geen grond is
om gebruik te maken van de in die bepaling bedoelde mogelijkheid, vermits het
Europees aanhoudingsbevel vermeldt dat de eiser persoonlijk is gedagvaard of
op een andere wijze in kennis is gesteld van de datum en de plaats van de rechtszitting waarop de verstekbeslissing is gewezen en dat het voormelde aanhoudingsbevel de mogelijkheid vermeldt om een nieuwe vonnisprocedure te vragen
in geval van overlevering aan de verzoekende Staat.
Het middel dat op een verkeerde uitlegging van het arrest berust, mist feitelijke
grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-
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generaal – Advocaat: mr. N. Gallant, Brussel.

Nr. 746
2° KAMER - 15 december 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - HECHTENIS VAN
MEER DAN ZES MAANDEN - TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136TER WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - DAAROPVOLGEND ARREST DAT DE HECHTENIS HANDHAAFT - NIEUWE TITEL VAN
VRIJHEIDSBENEMING - UITWERKING
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - HECHTENIS VAN MEER DAN ZES MAANDEN TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING DAAROPVOLGEND ARREST DAT DE HECHTENIS HANDHAAFT - NIEUWE TITEL VAN VRIJHEIDSBENEMING
- UITWERKING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - HECHTENIS VAN
MEER DAN ZES MAANDEN - TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ARTIKEL 136TER WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - DAAROPVOLGEND ARREST DAT DE HECHTENIS HANDHAAFT - NIEUWE TITEL VAN
VRIJHEIDSBENEMING - UITWERKING
1º, 2º en 3º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, in het kader van de in
artikel 136ter, §1, 3 en 4, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering omschreven
rechtspleging, beveelt dat de hechtenis een maand langer gehandhaafd blijft, maakt een
nieuwe titel van vrijheidsbeneming uit, die de bestaansreden ontneemt aan het
cassatieberoep tegen het vorig arrest tot handhaving dat met toepassing van artikel 30
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is gewezen1. (Art.
136ter, §§1, 3 en 4, Wetboek van Strafvordering; Art. 30, Voorlopige Hechteniswet)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1899.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 november 2010.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
1 Te dezen was het cassatieberoep gericht tegen het arrest van 30 november 2010, waarbij de voorlopige hechtenis, met toepassing van artikel 30 van de wet van 20 juli 1990, werd gehandhaafd,
terwijl het daaropvolgend arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat met toepassing van
artikel 136ter van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, op 2 december 2010 werd
gewezen.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser stelt cassatieberoep in tegen het arrest dat bij de uitspraak over zijn
hoger beroep, zijn voorlopige hechtenis handhaafde.
Bij het daaropvolgend arrest van 2 december 2010 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 136ter, §1, 3 en 4, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, evenwel beslist dat die hechtenis een
maand langer gehandhaafd blijft .
Die nieuwe titel van vrijheidsbeneming ontneemt de bestaansreden aan het
cassatieberoep tegen het arrest dat op 30 november 2010 met toepassing van
artikel 30 Voorlopige Hechteniswet is gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h.
Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 747
1° KAMER - 16 december 2010

1º BEZIT - GESTOLEN OF VERLOREN ZAAK - BEZIT TE GOEDER TROUW - GOEDE TROUW - BEGRIP
2º HELING - BESTANDDELEN - KENNIS - MISDAAD OF WANBEDRIJF - BEPALING
1º De goede trouw van de bezitter van de gestolen of verloren zaak die deze zaak gekocht
heeft in de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek,
onderstelt dat de bezitter heeft kunnen geloven dat degene die hem de zaak heeft overhandigd de eigenaar ervan was; de goede trouw kan worden uitgesloten wanneer de
bezitter dat niet heeft kunnen geloven, ook al had hij geen kennis van de wederrechtelijke
herkomst van de zaak1. (Art. 2280, BW)
2º Een veroordeling wegens heling is naar recht verantwoord op voorwaarde dat de
rechter, althans op impliciete maar vaststaande wijze, het bestaan vaststelt van de
bestanddelen van de heling, met name de omstandigheid dat de beklaagde wist dat het
voorwerp dat hij in bezit of detentie had, verkregen was door misdaad of wanbedrijf; het
is evenwel niet vereist dat de beslissing tot veroordeling die misdaad of dat wanbedrijf
nader bepaalt2. (Art. 505, eerste lid, 1°, Strafwetboek)
(B. T. S.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 21 maart 2003, AR C.01.0134.N, AC, 2003, nr. 190.
2 Cass., 9 juni 1999, AR P.99.0231.F, AC, 1999, nr. 340.
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(AR C.09.0538.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 juni 2009 gewezen door het
hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 505, inzonderheid 1°, van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast:
a) dat de auto van het merk Mercedes, eigendom van de eiser, gestolen werd op 21
september 1993, en dat de dief of de dieven nooit kon(den) worden geïdentificeerd;
b) dat de verweerder die auto gekocht heeft op 26 september 1993, naar zijn zeggen, op
de markt van Anderlecht, dat de auto hem werd geleverd op 30 september 1993 met alle
boorddocumenten en een set van drie sleutels, en dat hij hem op zijn naam heeft ingeschreven;
c) dat de verweerder vervolgd werd voor heling van de auto maar werd vrijgesproken
bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, uitspraak doende in correctionele
zaken op 28 juni 1999 en, in hoger beroep, bij arrest van het hof van beroep te Bergen van
11 december 2002, dat de burgerlijkepartijstelling van de eiser heeft afgewezen;
d) dat de eiser de verweerder gedagvaard heeft tot vergoeding van de kosten voor de
vervanging van het cilinderslot en van de alarminstallatie, alsook tot teruggave van de
toegangscode tot de autoradio, en zulks op straffe van een dwangsom; dat de verweerder
daarop een tegenvordering heeft ingesteld en de terugbetaling van de aankoopprijs
vorderde, namelijk 1.196.000 frank, en daarbovenop 30.000 frank, zijnde de prijs van de
alarminstallatie (die hij had laten installeren) en zulks op grond van artikel 2280 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden arrest beslist dat het bewijs dat (de verweerder) de auto wel degelijk op
de markt van Anderlecht had gekocht, geleverd is, verwerpt de vorderingen van de eiser,
verklaart verweerders tegenvordering gegrond en veroordeelt de eiser tot betaling van
30.366,95 euro in hoofdsom, vermeerderd met de interest vanaf 14 juli 1994; het beslist
aldus om alle redenen die geacht worden hieronder te zijn weergegeven en inzonderheid
om de onderstaande redenen:
"De goede trouw (van de verweerder) wordt vermoed en thans beslissen dat hij in
werkelijkheid te kwader trouw was zou indruisen tegen het gezag van het strafrechtelijk
gewijsde van voornoemd arrest van 11 december 2002;
Immers:
- de bestanddelen van de telastlegging heling waarvan (de verweerder) definitief werd
vrijgesproken bestaan in het bezit of de detentie van een door misdaad of wanbedrijf
verkregen voorwerp en in de aan de inbezitneming voorafgaande of gelijktijdige wetenschap van de wederrechtelijke herkomst van dat voorwerp;
- het arrest van 11 december 2002, waarvan de dragende redenen kracht van gewijsde
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hebben gekregen en gelden ten aanzien (van de eiser), burgerlijke partij, heeft beslist dat:
• noch de twijfelachtige oorsprong van de (aan de verweerder) overhandigde factuur,
noch het feit dat het voertuig op een openbare markt werd gekocht, voldoende aantonen
dat laatstgenoemde op de hoogte was of moest zijn van de wederrechtelijke herkomst van
de Mercedes op het ogenblik van de aankoop ervan;
• de aankoopprijs op de factuur van aankoop van het voertuig vermeld door (de
verweerder) geenszins ongewoon is, aangezien hij maar 13,4 pct. lager is dan de prijs van
een nieuw voertuig, en de neergelegde bankdocumenten bevestigen dat laatstgenoemde
1.050.000 frank afgehaald heeft van de bankrekening van zijn echtgenote op het ogenblik
van de transactie, zonder dat enig gegeven de uitleg kan uitsluiten over de eerste geldafhaling, twee weken vóór de aankoop;
• het voertuig zowel op de technische controle als voor de inschrijving met zijn
oorspronkelijk chassisnummer werd aangeboden zonder dat zulks bij die diensten enige
reactie, en bijgevolg, enige twijfel over de herkomst van het voertuig heeft uitgelokt ten
aanzien (van de verweerder);,
• laatstgenoemde over een set van drie blijkbaar oorspronkelijke sleutels en twee
afstandsbedieningen beschikte, evenals over de gebruiksaanwijzing en de toegangscode
van de radio.
(De eiser) kan niet gevolgd worden in zijn betoog dat uit de vrijspraak van heling niet
noodzakelijk volgt dat de (verweerder) niet te kwader trouw was, op grond dat 'degene die
een voorwerp ontvangt waarvan hij gewoon weet dat het niet op een eerlijke wijze werd
verkregen, zich niet aan heling schuldig maakt, aangezien elk op die wijze verkregen
voorwerp niet per se verkregen werd door misdaad of wanbedrijf': men kan zich immers
tevergeefs afvragen hoe de kwade trouw die (de eiser) (aan de verweerder) toeschrijft, in
dit geval uit iets anders zou kunnen voortvloeien dan uit de wetenschap die laatstgenoemde had of had moeten hebben van de wederrechtelijke herkomst - diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen - van het litigieuze voertuig;
De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn
vervuld, zodat de oorspronkelijke tegenvordering van de (verweerder) gegrond moet
worden verklaard en hij recht heeft op terugbetaling van de aankoopprijs van het voertuig
alsook van alle noodzakelijke uitgaven die hij gedaan heeft, namelijk de prijs van de
alarminstallatie in het litigieuze voertuig; aldus komt (de verweerder) het bedrag toe van
1.225.000 frank, ofwel 30.366,95 euro in hoofdsom".
Grieven
De veroordeling wegens heling impliceert dat de heler wist dat het geheelde goed door
misdaad of wanbedrijf van een derde verkregen was.
Die wetenschap is een bestanddeel van het in artikel 505, 1°, van het Strafwetboek
bedoelde wanbedrijf.
Daarentegen zal de bezitter van een "gestolen of verloren zaak" die "deze gekocht heeft
op een jaarmarkt of op een andere markt, of op een openbare verkoping, of van een
koopman die dergelijke zaken verkoopt" het hem door artikel 2280 van het Burgerlijk
Wetboek erkende recht op terugbetaling door de oorspronkelijke eigenaar van de prijs die
zij hem gekost heeft, ontnomen worden, ook al werd de zaak door hem in die omstandigheden aangekocht, indien hij te kwader trouw is. En de bezitter is te kwader trouw
wanneer hij twijfelde of, wegens de omstandigheden, wel eraan moest twijfelen of de
overdrager wel wettelijke rechten kon doen gelden op de zaak.
Hieruit volgt het feit dat het arrest van het hof van beroep te Bergen van 11 december
2002, om de dragende beweegredenen die de bestreden beslissing vermeldt, de
verweerder vrijspreekt van de telastlegging heling, impliceert dat de verweerder niet op de

3046

HOF VAN CASSATIE

Nr. 747

hoogte was van de wederrechtelijke verkrijging van de auto door de verkoper ervan. Het
sluit dienaangaande echter niet noodzakelijk elke twijfel jegens hem uit - die twijfel is
weliswaar geen voldoende reden om de verweerder strafrechtelijk te veroordelen wegens
heling, maar wel om de eiser te ontslaan van de verplichting om hem op grond van artikel
2280 van het Burgerlijk Wetboek te vergoeden.
Het arrest dat het tegendeel beslist en de eiser veroordeelt om aan de verweerder de
prijs voor de aankoop van het litigieuze voertuig terug te betalen, miskent bijgevolg het
gezag van gewijsde van het arrest van het hof van beroep te Bergen van 11 december
2002 (schending van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het miskent ook, juist daardoor, het begrip heling (schending van artikel 505, inzonderheid 1°, van het Strafwetboek) en recht op de terugbetaling, ten laste van de oorspronkelijke eigenaar, van de bezitter te goeder trouw die op een markt een gestolen zaak heeft
gekocht (schending van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
De goede trouw van de bezitter van de gestolen of verloren zaak die deze zaak
heeft gekocht in de in artikel 2280 Burgerlijk Wetboek bedoelde omstandigheden onderstelt dat de bezitter in de overtuiging kon verkeren dat degene die
hem de zaak heeft overhandigd de eigenaar ervan was. De goede trouw kan
worden uitgesloten wanneer de bezitter dat niet heeft kunnen geloven, ook al
droeg hij geen kennis van de wederrechtelijke herkomst van de zaak.
Heling, in de zin van artikel 505, eerste lid, 1°, Strafwetboek onderstelt dat de
rechter op ondubbelzinnige wijze vaststelt dat de beklaagde wist dat het voorwerp door misdaad of wanbedrijf werd verkregen.
De beslissing die de bezitter vrijspreekt van de telastlegging heling, op grond
dat hij niet op de hoogte was van de wederrechtelijke herkomst van de zaak,
impliceert niet noodzakelijk dat die bezitter te goeder trouw is in de zin van
artikel 2280 Burgerlijk Wetboek.
Het arrest dat zijn beslissing grondt op de overweging dat "de voorwaarden
voor de toepassing van artikel 2280 Burgerlijk Wetboek vervuld (zijn)", dat de
eiser "niet gevolgd (kan) worden in zijn betoog dat uit zijn vrijspraak van heling
niet noodzakelijk volgt dat het bewijs geleverd is dat (de verweerder) niet te
kwader trouw was" en dat "men (...) zich immers tevergeefs (kan) afvragen hoe
de kwade trouw die (de eiser) (aan de verweerder) toeschrijft, in dit geval uit iets
anders zou kunnen voortvloeien dan uit de wetenschap die laatstgenoemde had
of had moeten hebben van de wederrechtelijke herkomst - diefstal, oplichting,
misbruik van vertrouwen - van het litigieuze voertuig", schendt artikel 2280
Burgerlijk Wetboek.
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;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
16 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Delange – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 748
1° KAMER - 16 december 2010

1º WRAKING - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - STRAFRECHTER - VERSLAG TER
ZITTING - RECHT VAN VERDEDIGING
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - WRAKING - GEWETTIGDE
VERDENKING - STRAFRECHTER - VERSLAG TER ZITTING
1º en 2º Wanneer de strafrechter, in een verslag dat hij op de zitting uitbrengt, de aandacht
vestigt op gegevens die de verwijzing van een partij naar de correctionele rechtbank
hebben gewettigd en de partijen uitnodigt "om te reageren", miskent hij het recht van
verdediging niet; er bestaat geen grond tot wraking wegens gewettigde verdenking. (Art.
828, 1°, Gerechtelijk Wetboek)
(HUSQVARNA BELGIUM nv, verzoekster tot wraking e.a. T. O.M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0710.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 30 november 2010 ter griffie van het hof van beroep te Bergen
neergelegde akte die voor elke raadsman van de eiseres is ondertekend door mr.
François Koning, advocaat bij de balie van Brussel, vordert die partij de wraking
van Jean-François Jonckheere, kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen.
Die magistraat heeft op 1 december 2010 de bij artikel 836, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd, volgens welke hij om
bepaalde redenen weigert zich van de zaak te onthouden.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De vordering tot wraking is gegrond, zowel op artikel 828, 1°, Gerechtelijk
Wetboek, luidens hetwelk iedere rechter kan worden gewraakt wegens gewettigde verdenking, als op artikel 828, 12°, van dat wetboek dat dezelfde mogelijkheid biedt indien er tussen de rechter en een van de partijen een hoge graad van
vijandschap bestaat.
2. De eiseres preciseert niet uit welke feiten zij de hoge graad van vijandschap
afleidt die zij ten laste legt aan de rechter die zij gewraakt wil zien.
Noch samen noch apart beschouwd blijkt uit de omstandigheden die zij
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vermeldt, een dergelijke vijandschap zelfs indien die feiten bewezen zouden zijn.
3. Dat de magistraat tegen wie de wraking is gericht, in zijn antwoord de
ontvankelijkheid van het verzoekschrift in twijfel heeft getrokken, bewijst niet
dat hij niet meer sereen genoeg is om de zaak onpartijdig te berechten.
4. Volgens de eiseres bestaat er grond tot gewettigde verdenking wat betreft de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van kamervoorzitter Jonckheere, wegens
de inhoud van het verslag dat hij over de zaak, wat haar betreft, heeft uitgebracht
op de rechtszitting die het hof van beroep op 29 november 2010 's ochtends heeft
gehouden en in de namiddag heeft voortgezet.
5. Hoewel die akte van rechtspleging niet langer wettelijk vereist is, staat het
de voorzitter of een lid van een correctionele kamer vrij over de zaak een verslag
uit te brengen. Dit verslag mag wel niet gelijkgesteld worden met een akte van
inbeschuldigingstelling of met een vordering. Dit verslag kan wel, objectief
gezien en in het belang van de partijen en dus ook dat van de beklaagde, de
aandacht van de partijen en van de andere rechters, indien zij samen rechtszitting
houden, vestigen op aspecten van het geschil die in het daaropvolgende debat,
zonder uitzondering, opgehelderd zullen moeten worden.
Toen kamervoorzitter Jonckheere in zijn antwoord preciseerde dat hij niet
"geheimzinnig wou doen" maar "degene die voor een beschuldiging moet
terechtstaan of als getuige moet optreden, soms voor een voldongen feit wou
stellen", heeft hij aldus willen verduidelijken dat hij geen enkele vraag uit de
weg wou gaan die, gelet op zijn huidige kennis van het dossier, volgens hem
door dat dossier werd opgeroepen.
Die wil tast het vermoeden van onschuld niet aan, maar waarborgt de volle
uitoefening van het recht van verdediging.
6. Kamervoorzitter Jonckheere heeft bij de verklaring die hij krachtens artikel
836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek heeft afgelegd, een getypt document
gevoegd met de titel "verslag" en de datumvermelding "Bergen, 29 november
2010", dat de "persoonlijke notities" bevat op grond waarvan hij zijn schriftelijk
verslag op de rechtszitting heeft uitgebracht.
Nergens in die notities drukt hij zijn persoonlijke overtuiging over de daarin
behandelde onderwerpen uit.
Hieruit blijkt niet dat hij tussen de verschillende beklaagden enig ander onderscheid heeft gemaakt dan dat welk volgens hem uit hun respectieve positie in het
proces voortvloeide.
Ze bewijzen niet dat, toen hij zijn verslag uitbracht, hij zich zou hebben
onttrokken aan zijn plicht tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid, waaraan een
rechter steeds moet voldoen.
7. Uit de omstandigheid dat kamervoorzitter Jonckheere meende in zijn
verslag niet de redenen te moeten opgeven waarom de eerste rechter de eiseres
vrijgesproken had van een aantal haar ten laste gelegde feiten, maar de voorkeur
eraan heeft gegeven, aangezien het openbaar ministerie aangekondigd had dat
het zinnens was de veroordeling te blijven vorderen voor die telastleggingen, de
aandacht te vestigen op gegevens die de verwijzing van die partij naar de correc-
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tionele rechtbank wettigden, kan noch enig vooroordeel noch enige partijdigheid
worden afgeleid.
Uit de omstandigheid dat kamervoorzitter Jonckheere geweigerd heeft dat er in
dat verband akte werd genomen van wat de eiseres als een tussengeschil
beschouwt, maar wat hij, gelet op het feit dat de voormelde partij in een later
debat de kans heeft gekregen al haar verweermiddelen aan te voeren, zelf niet als
zodanig heeft opgevat, blijkt evenmin dat hij zijn plicht tot onafhankelijkheid en
onpartijdigheid zou hebben verzuimd.
Wanneer kamervoorzitter Jonckheere, zoals de eiseres beweert, zijn verslag
afsluit met het aan de partijen gerichte verzoek "om te reageren", dan drukt hij
hiermee zijn bezorgheid uit om het recht van verdediging te eerbiedigen.
8. Daar kamervoorzitter Jonckheere in zijn verslag vermeld heeft dat een
andere partij de eerste rechter verzocht had het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wat hij geweigerd had, maar nagelaten heeft daarin te
vermelden dat de eiseres ook prejudiciële vragen had gesteld, heeft hij in zijn
verslag dat, gelet op de omvang van onderhavige zaak, onmogelijk volledig kan
zijn, alleen een gegeven over die andere partij belicht dat hem belangrijk scheen,
zonder van enige partijdigheid blijk te geven.
9. Er bestaat geen grond tot wraking.
De vordering is niet gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het verzoek tot wraking;
Wijst gerechtsdeurwaarder Chantal De Muyter, Gentsesteenweg 1122 te SintAgatha-Berchem aan, om op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te betekenen;
Veroordeelt de verzoekster in de kosten, met inbegrip van de kosten van de
betekening van dit arrest.
16 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. P.
Hofströssler, Brussel en F. Koning, Brussel.

Nr. 749
1° KAMER - 16 december 2010

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - GEWETTIGDE
VERDENKING - VERWIJTEN - OPENBAAR MINISTERIE - VOORLOPIGE BEWINDVOERDERS
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - GEWETTIGDE
VERDENKING - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - SOMMIGE RECHTERS IN STAAT OM UITSPRAAK TE
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3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - GEWETTIGDE
VERDENKING - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID - GRENZEN - WETTIGHEID VAN DE GEWEZEN
BESLISSINGEN

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - GRENZEN VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN - ONTTREKKING VAN
DE ZAAK AAN DE RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - WETTIGHEID VAN DE GEWEZEN
BESLISSINGEN

1º Verwijten aan het adres van het openbaar ministerie of van voorlopige bewindvoerders
van een naamloze vennootschap kunnen geen grond opleveren voor een gewettigde
verdenking van een rechtbank. (Artt. 648, 2° en 650, Gerechtelijk Wetboek)
2º Wanneer uit de door de verzoekers aangevoerde verklaringen, ook al kon de
nauwkeurigheid ervan worden nagegaan en ook al hadden ze de draagwijdte die zij
eraan toekennen, niet kan worden afgeleid dat alle rechters die samen die rechtbank van
koophandel vormen niet in staat zouden zijn om op onafhankelijke en onpartijdige wijze
in de zaak uitspraak te doen of dat zij bij de publieke opinie een gewettigde twijfel zouden
doen ontstaan over hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen, verwerpt het Hof
als kennelijk niet ontvankelijk het verzoek tot onttrekking van een zaak wegens gewettigde verdenking 1. (Artt. 648, 2° en 650, Gerechtelijk Wetboek)
3º en 4º Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om naar aanleiding van een vordering tot
verwijzing van de ene rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, te
oordelen over de wettigheid van de beslissingen van het gerecht waaraan men de zaken
wil doen onttrekken. (Artt. 648, 2° en 650, Gerechtelijk Wetboek)
(BRINKS BELGIUM nv e.a. T. Mr. ZENNER en dhr. DELVAUX q.q. voorlopige bewindvoerders van BRINKS BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0714.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met reden omklede en door mr. Christian Van Buggenhout en mr. Ilse
Van de Mierop, advocaten bij de balie van Brussel, ondertekende akte die op 8
december 2010 op de griffie van het Hof werd neergelegd, vragen de verzoekers
dat de zaken die op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Brussel
ingeschreven zijn, nummers A/10/10293, G/10/4497 en G/10/4498, en waarin zij
partij zijn tegen mr. Alain Zenner en Gérard Delvaux, wegens gewettigde
verdenking aan die rechtbank worden onttrokken.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De verzoekers zetten uiteen dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, nadat de verzoekster op 12 november 2010 aangifte van haar
faillissement had gedaan, haar op 15 november 2010, met toepassing van artikel
8 Faillissementswet 1997, ambtshalve het beheer van al haar goederen heeft
1 Zie Cass., 20 mei 1999, AR C.99.0197.F, AC, 1999, nr. 300.
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ontnomen en twee door hem aangewezen voorlopige bewindvoerders met dat
beheer heeft belast, dat de vierde kamer van die rechtbank op 17 november 2010
verzoeksters aangifte van faillissement niet-ontvankelijk heeft verklaard en dat
de zesde kamer op 25 november 2010 op eenzijdig verzoekschrift van de voorheen aangestelde voorlopige bewindvoerders, de procedure van gerechtelijke
reorganisatie van de verzoekster heeft geopend, de duur van de opschorting op
drie maanden heeft vastgesteld en die bewindvoerders opnieuw heeft aangesteld
met toepassing van artikel 28 van de wet betreffende de continuïteit van de
ondernemingen.
Zij zeggen te vrezen dat de rechtbank van koophandel te Brussel, wegens de
animositeit ten aanzien van de verzoekerster, die in stand wordt gehouden door
verklaringen van het openbaar ministerie en van de voorlopige bewindvoerders
en in de publieke opinie nog aangewakkerd wordt door de pers, niet met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak zal kunnen doen op de
rechtsmiddelen van derdenverzet tegen de beslissingen die zij gewezen heeft, te
meer daar zij van plan zijn de regelmatigheid van die beslissingen aan te vechten
en daartoe in het bijzonder aanvoeren dat de toepassingsvoorwaarden van
sommige wetsbepalingen volstrekt uit de lucht gegrepen zijn een steunen op
gegevens die niet gebruikt hadden mogen worden.
2. Verwijten aan het adres van het openbaar ministerie of van voorlopige
bewindvoerders kunnen geen grond opleveren voor een gewettigde verdenking
ten aanzien van een rechtbank.
Uit de door de verzoekers aangevoerde verklaringen, ook al kon de nauwkeurigheid ervan worden nagegaan en ook al hadden ze de draagwijdte die zij eraan
toekennen, kan niet worden afgeleid dat alle rechters die samen de rechtbank van
koophandel te Brussel vormen, niet in staat zouden zijn om op onafhankelijke en
onpartijdige wijze in de zaak uitspraak te doen of dat zij bij de publieke opinie
een gewettigde twijfel zouden doen ontstaan over hun geschiktheid om op die
wijze uitspraak te doen.
Voor het overige is het Hof niet bevoegd om naar aanleiding van een vordering tot verwijzing van de ene rechtbank naar een andere, te oordelen over de
wettigheid van de beslissingen van het gerecht waaraan men de zaken wil doen
onttrekken.
Het verzoekschrift is kennelijk niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt de verzoekers in de kosten.
16 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Ch.
Van Buggenhout, Brussel en I. Van de Mierop, Brussel.
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Nr. 750
1° KAMER - 17 december 2010

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - STAAT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING - VIJFJARIGE TERMIJN - AANVANG
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALLERLEI - STAAT - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERJARING - TERMIJNEN VIJFJARIGE TERMIJN - AANVANG
3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - DAGVAARDING - STAAT - VERSCHILLENDE MINISTERIËLE DEPARTEMENTEN
- ONDERSCHEIDEN PARTIJEN - GEVOLG
1º en 2º De rechter die vaststelt dat een vordering tot schadevergoeding tegen de
Belgische Staat op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid werd ingesteld bij
dagvaarding meer dan vijf jaar na de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop
waarvan de schade is ontstaan, dat de eiser voor het verstrijken van die termijn kennis
had van de identiteit van de aansprakelijke, en, op grond van deze vaststellingen en
redenen oordeelt dat de vordering verjaard is, verantwoordt zijn beslissing naar recht1.
(Art. 100, eerste lid, 1°, KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit)
3º Wanneer de Staat in de persoon van verschillende ministeriële departementen wordt
gedagvaard om reden dat de eiser van oordeel is dat het geschil tot de bevoegdheid van
die verschillende departementen behoort, dienen deze departementen, niettegenstaande
de eenheid en ondeelbaarheid van de Staat, als te onderscheiden partijen te worden
beschouwd in de zin van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 1017,
Gerechtelijk Wetboek)
(IMMO ANTVERPIA nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Justitie en Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST

(AR C.10.0074.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2009 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1 Zie GwH 14 feb. 2008, nr. 17/2008, AGwH 2008, p. 241.
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1. Krachtens artikel 100, eerste lid, 1°, van de Wet Rijkscomptabiliteit verjaren
de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde
overlegging niet is geschied binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de
eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.
2. Zoals door de appelrechters wordt vastgesteld, oordeelde het Grondwettelijk
Hof in zijn arrest van 14 februari 2008 (nr. 17/2008) dat artikel 100, eerste lid,
1°, van de Wet Rijkscomptabiliteit, in zoverre het voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn voor een vordering tot schadevergoeding op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid die een aanvang neemt op de eerste januari van het
begrotingsjaar in de loop waarvan zij is ontstaan - en bijgevolg daadwerkelijk
bijna steeds voordat de vordering is ontstaan - de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet schendt en dat die berekeningswijze die een concrete verjaringstermijn oplevert van ten minste vier jaar na het ontstaan van de schuldvordering,
dat wil zeggen vanaf het ogenblik dat alle constitutieve elementen aanwezig zijn,
namelijk een fout, een schade en het oorzakelijke verband tussen beide, en voor
zover de schade of de identiteit van de aansprakelijke vóór het verstrijken van de
verjaringstermijn kunnen worden vastgesteld, geen onevenredige gevolgen heeft.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- de schade ontstond in februari-maart 1998;
- de eiseres tenminste op 6 of 7 februari 2001 kennis had van de identiteit van
de aansprakelijke;
- de eiseres de verweerders heeft gedagvaard op 3 februari 2006.
4. Door op grond van deze vaststellingen en deze redenen te oordelen dat de
vordering van de eiseres ingesteld bij dagvaarding van 3 februari 2006 verjaard
is, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht en verwerpen en
beantwoorden zij het bedoelde verweer.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. De appelrechters weigeren de in het onderdeel aangewezen prejudiciële
vraag te stellen omdat "het Grondwettelijk Hof ook reeds (werd) ondervraagd
over de bestaanbaarheid van artikel 100, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde
wetten op de Rijkscomptabiliteit met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet" en
omdat "het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag ontkennend (beantwoordde) in zijn arrest nr. 97/2008 van 3 juli 2008", zodat "het dan ook overbodig (is) deze vraag nogmaals te stellen op verzoek van (de eiseres)".
6. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat het bestreden arrest artikel 149
van de Grondwet en artikel 29, §2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989
schendt omdat het de voorgestelde prejudiciële vraag niet stelt zonder enige
motivering van deze weigering, mist het feitelijke grondslag.
7. In het voornoemd arrest van 14 februari 2008 heeft het Grondwettelijk Hof
geoordeeld dat de maatregel die er in bestaat dat de verjaringstermijn van de
schuldvorderingen tegen de Staat reeds een aanvang neemt op de eerste januari
van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan, geen onevenredige
gevolgen heeft voor zover de schade of de identiteit van de aansprakelijke vóór
het verstrijken van de verjaringstermijn kunnen worden vastgesteld.
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Aldus heeft het Grondwettelijk Hof reeds geoordeeld dat de door de eiseres
voorgehouden discriminatie niet bestaat, zodat het Hof overeenkomstig artikel
26, §2, 2°, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 ter zake geen prejudiciële
vraag meer dient te stellen.
Tweede onderdeel
8. De appelrechters verwerpen en beantwoorden het in het onderdeel bedoelde
verweer met de redenen in de randnummers 2.1.4 en 2.1.7 van het bestreden
arrest.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
9. Artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de Staat wordt gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van
het geschil behoort of aan het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar.
10. Krachtens artikel 1017, eerste lid, van dit wetboek, verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.
11. Wanneer de Staat in de persoon van verschillende ministeriële departementen wordt gedagvaard om reden dat de eiser van oordeel is dat het geschil tot
de bevoegdheid van die verschillende departementen behoort, dienen deze departementen, niettegenstaande de eenheid en de ondeelbaarheid van de Staat, als te
onderscheiden partijen te worden beschouwd in de zin van artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek.
12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres de
Staat heeft gedagvaard in de persoon van twee verschillende ministeriële departementen, de veroordeling heeft gevorderd van de gedaagde partijen solidair, in
solidum of de ene bij gebreke van de andere en dat elk departement afzonderlijk
werd vertegenwoordigd door een advocaat.
13. Door te oordelen dat de verweerders elk aanspraak konden maken op
rechtsplegingvergoeding, schendt het arrest geen der in het middel als
geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep
Veroordeelt de eiseres in de kosten
17 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.
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1º SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDE
2º VERBINTENIS - TENIETGAAN - SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDE
1º en 2º Schuldvergelijking kan enkel plaatsvinden indien dezelfde partijen zowel elkaars
schuldeiser als elkaars schuldenaar zijn; een schuldeiser kan bijgevolg zijn schuldvordering op zijn schuldenaar niet compenseren met een schuldvordering die deze
laatste op een derde heeft1. (Art. 1289, BW)
(VERSTEELE KAREL, in hoedanigheid van curator van het faillissement van T.V.D. PLASTICS nv T. INOX CONSTRUCT
nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0146.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2008 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
(...)
Tweede middel
4. Krachtens artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek kan schuldvergelijking
enkel plaatsvinden indien dezelfde partijen zowel elkaars schuldeiser als elkaars
schuldenaar zijn.
Een schuldeiser kan bijgevolg zijn schuldvordering op zijn schuldenaar niet
compenseren met een schuldvordering die deze laatste op een derde heeft.
5. Door te oordelen dat de eerste verweerster haar schuldvordering op T.V.D.
Plastics nv kan compenseren met de schuldvordering die T.V.D. Plastics nv op
de tweede verweerder heeft, schendt het arrest artikel 1289 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet omtrent de vordering van de eiser qq. tot volstorting van de aandelen van TVD Plastics nv gericht
tegen de tweede verweerder.
1 Het OM concludeerde tot ruimere cassatie gezien het van oordeel was dat ook het eerste middel
gegrond was.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart het arrest gemeen aan de in bindendverklaring opgeroepen partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
17 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Verbist.
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1º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN - INZAMELING EN
OPHALING - GEMEENTE - OPDRACHT - AFWEZIGHEID VAN REGLEMENTERING - GEVOLG - OPHALING
DOOR ANDERE PERSONEN

2º GEMEENTE - OPDRACHT - AFVALSTOFFEN - HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN - INZAMELING
EN OPHALING - AFWEZIGHEID VAN REGLEMENTERING - GEVOLG - OPHALING DOOR ANDERE
PERSONEN

3º ECONOMIE - VRIJHEID VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID - AFVALSTOFFEN - HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN - INZAMELING EN OPHALING - GEMEENTE - OPDRACHT - AFWEZIGHEID VAN
REGLEMENTERING - GEVOLG - OPHALING DOOR ANDERE PERSONEN
1º, 2º en 3º Uit de wettelijke bepalingen ter zake volgt dat de gemeente verantwoordelijk is
voor het inzamelen en het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en dat zij deze
ophaling kan reguleren; deze bepalingen sluiten echter niet uit dat, in zoverre de
gemeente het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen niet heeft gereglementeerd,
andere personen huishoudelijke afvalstoffen mogen ophalen met inachtneming van de
bepalingen van het Afvalstoffendecreet. (Art. 7, Decr. 2-17 maart 1791; Art. 135, §2,
Nieuwe Gemeentewet; Artt. 14, §2, en 15, §1, Afvalstoffendecreet)
(VHS EUROP nv T. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ, intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid)

ARREST

(AR C.10.0148.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2009 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
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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 7 van het decreet van 2/17 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen (decreet d'Allarde) waarborgt de vrijheid van handel. Deze vrijheid van
handel en nijverheid is evenwel niet onbeperkt en kan door de overheid worden
gereglementeerd. Deze beperkingen mogen echter niet verder reiken dan voor
het bereiken van het gestelde doel noodzakelijk is.
2. Artikel 135, §2, Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de gemeenten ook tot
taak hebben, het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie,
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid
van de gemeenten is gehouden, worden onder meer de volgende zaken van
politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: (1°)
alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen,
straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het
verbod aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat
door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking
heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van
dit artikel, (5°) het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals
brand, epidemieën en epizootieën te voorkomen en het verstrekken van de
nodige hulp om ze te doen ophouden en (7°) het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van
openbare overlast.
3. Krachtens artikel 14, §2, Afvalstoffendecreet zijn de natuurlijke personen of
rechtspersonen die afvalstoffen inzamelen of ophalen, huishoudelijke afvalstoffen die door de gemeente huis aan huis worden opgehaald uitgezonderd, en
handelaars of makelaars die ten behoeve van anderen regelingen treffen voor de
verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen, onderworpen aan een door
de Vlaamse regering te verlenen erkenning.
Artikel 15, §1, van hetzelfde decreet bepaalt dat elke gemeente, al dan niet in
samenwerking met andere gemeenten, ervoor zorgt dat de huishoudelijke afvalstoffen maximaal worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen
worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en worden
verwerkt overeenkomstig de artikelen 14 en 16, §1 en §2.
4. Uit voormelde bepalingen volgt dat de gemeente verantwoordelijk is voor
het inzamelen en het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en dat zij deze
ophaling kan reguleren. Deze bepalingen sluiten echter niet uit dat, in zoverre de
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gemeente het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen niet heeft gereglementeerd, andere personen huishoudelijke afvalstoffen mogen ophalen met inachtneming van de bepalingen van het Afvalstoffendecreet.
Het is derhalve in die omstandigheden niet verboden aan andere erkende
natuurlijke personen of rechtspersonen dan die waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten of aan wie zij toelating heeft verleend, om huishoudelijke afvalstoffen op te halen door middel van inzamelpunten op private
eigendom.
5. De appelrechters oordelen dat het ophalen en inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen een uitsluitende bevoegdheid van de gemeente is zodat ondernemingen die zich met deze activiteiten bezighouden verplicht zijn aan te tonen dat
zij handelen in samenspraak of minstens met toestemming van de gemeente, en
dit ongeacht of deze inzameling gebeurt met containers op gemeentelijk grondgebied, dan wel op private terreinen.
6. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de vrijheid van handel en
nijverheid zoals gewaarborgd door artikel 7 van het decreet van 2/17 maart 1791.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard.
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 over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
17 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.
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1° KAMER - 17 december 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL - ARTIKEL 1 - EERBIEDIGING VAN HET
EIGENDOMSRECHT - AANTASTING - VERMOGEN - BEHEER - ONTTREKKING - FAILLISSEMENT INTREKKING - GEVOLG
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) VERMOGEN - BEHEER - ONTTREKKING - FAILLISSEMENT - INTREKKING - GEVOLG
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3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - STAAT - RECHTERLIJKE UITSPRAAK - FAILLISSEMENT - INTREKKING GEVOLG - BEHEER - ONTTREKKING - VORDERING - SCHADEVERGOEDING
1º, 2º en 3º Wanneer de appelrechters, bij het beoordelen van de vordering van eiseres tot
het bekomen van schadevergoeding wegens foutieve aantasting van haar eigendomsrecht ten gevolge van de onttrekking van het beheer van haar vermogen, zonder hierin
te worden bekritiseerd, oordelen dat aan de rechtbank geen onzorgvuldigheid kan
worden verweten door eiseres failliet te verklaren, dat deze rechtbank niet heeft gehandeld op een wijze strijdig met het handelen van een normaal en omzichtig magistraat die
in dezelfde omstandigheden verkeert, en dat er gedurende de periode dat de eiseres
door het faillissement het beheer over haar vermogen niet kon uitoefenen geen fout van
de curators in de uitoefening van hun beheer is vastgesteld, verantwoorden zij naar recht
hun beslissing dat er geen schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij
het EVRM voorhanden is1. (Art. 1, Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M.,
ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955)
(VULSTOFFEN EXPLOITATIE bvba T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE)

ARREST

(AR C.10.0275.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 7 januari 2010, op verwijzing door een arrest van dit Hof van 5
juni 2008.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Het Hof slaat geen acht op de memorie van antwoord die, zoals de eiseres
opwerpt, gedeeltelijk in het Frans in gesteld.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Uit het bestreden arrest blijkt dat de eiseres bij vonnis van 8 juni 1983 van
de rechtbank van koophandel te Tongeren failliet werd verklaard en deze faillietverklaring werd ingetrokken bij arrest van 11 januari 1989 gewezen door het hof
van beroep te Brussel op verwijzing door een arrest van dit Hof van 6 februari
1987.
De eiseres maakt aanspraak op de vergoeding voor de schade wegens de
foutieve aantasting van haar eigendomsrecht ten gevolge van de onttrekking van
het beheer van haar vermogen in de periode tussen 1983 en 1989 op grond van
de schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM.
1 Zie Cass., 19 dec. 1991, AR 8970, AC, 1991-92, nr. 215, met concl. van procureur-generaal VELU,
toen eerste advocaat-generaal, in Pas. 1992, I, nr. 215, en Cass., 5 juni 2008, AR C.07.0073.N, AC,.
2008, nr. 349.
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2. De appelrechters oordelen, zonder hierin te worden bekritiseerd, dat aan de
rechtbank te Tongeren geen onzorgvuldigheid kan worden verweten, door de
eiseres failliet te verklaren, dat deze rechtbank niet heeft gehandeld op een wijze
"strijdig met het handelen van een normaal en omzichtig magistraat die in
dezelfde omstandigheden verkeert" en dat er gedurende de periode dat de eiseres
door het faillissement, het beheer over haar vermogen niet kon uitoefenen geen
fout van de curators in de uitoefening van hun beheer is vastgesteld. Op grond
hiervan oordelen zij dat er geen schending van het artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het EVRM voorhanden is en geven aldus te kennen dat
het feit dat de eiseres failliet werd verklaard waardoor haar vermogen onbeschikbaar werd en dit faillissement ten gevolge van het instellen van rechtsmiddelen
werd ingetrokken, terwijl deze rechterlijke beslissingen niet werden gewezen op
een onzorgvuldige wijze en het beheer van de curators evenmin onzorgvuldig
was, aan de eiseres in de gegeven omstandigheden geen onwettige, willekeurige
of onevenredige aantasting oplevert van het recht op eerbiediging van haar
eigendomsrecht.
Door aldus te oordelen is hun beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten behalve die met betrekking tot de memorie
van antwoord die ten laste blijven van de verweerder.
17 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 754
1° KAMER - 17 december 2010

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT OPENBARE WEG - SLACHTOFFER KENT DE PLAATSELIJKE TOESTAND
De rechter kan de beslissing dat de rijbaan geen gebrek vertoonde niet afleiden uit de
omstandigheid dat het slachtoffer wist of moest weten dat er op die rijbaan putten of
oneffenheden waren1. (Art. 1384, eerste lid, BW)
(R. T. STAD NAMEN)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0193.F)
1 Zie Cass., 21 nov. 2003, AR C.02.0619.F, AC, 2003, nr. 590.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 2009 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij
dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk
Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij, in bepaalde
omstandigheden, schade kan veroorzaken.
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten beoordeelt waaruit hij
afleidt of de zaak al dan niet een gebrek vertoont, gaat het Hof toch na of de
rechter uit zijn vaststellingen die beslissing heeft kunnen afleiden.
Het arrest stelt vast dat de eiser gevallen is op een oneffen en verijzeld wegdek
en "dat het niet wordt betwist dat er op het parkeerterrein putten en kuilen
waren".
Het arrest beslist dat de rijbaan geen enkel gebrek vertoonde, op grond dat de
eiser "die dicht bij de plaats van het ongeval woont, via het parkeerterrein is
gegaan en wel degelijk wist of moest weten dat de oneffenheden van de rijbaan
door de sneeuw of de ijzel niet langer zichtbaar konden zijn".
Door de beslissing dat de rijbaan geen gebrek vertoonde af te leiden uit de
omstandigheid dat het slachtoffer wist of moest weten dat er op die rijbaan
putten of oneffenheden waren, schendt het arrest artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
17 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelings
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
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– Advocaat : mr. T'Kint.

Nr. 755
3° KAMER - 20 december 2010

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERGOEDINGSKWIJTING - KWITANTIE TER
FINALE AFREKENING - VORDERING TOT VERGOEDING VAN SCHADE - OMVANG
2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERGOEDINGSKWIJTING - KWITANTIE TER
FINALE AFREKENING - KWALIFICATIE - VASTSTELLINGSOVEREENKOMST - GEVOLG
1º Uit de dwingende bepalingen van het eerste en het tweede lid van artikel 84 van de Wet
Landverzekeringsovereenkomst volgt dat een kwitantie ter finale afrekening aan de
benadeelde niet het recht ontneemt om vergoeding te vorderen voor andere elementen
van de schade dan die waarop de kwitantie betrekking heeft1. (Art. 84, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2º Dat een kwitantie ter finale afrekening aan de benadeelde niet het recht ontneemt om
vergoeding te vorderen voor andere elementen van de schade dan die waarop de
kwitantie betrekking heeft geldt ongeacht de kwalificatie van de kwitantie ter finale
afrekening als een vaststellingsovereenkomst2. (Art. 84, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(C.M. TRANSPORTS SARL, vennootschap naar Luxemburgs recht e.a. T. BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS vzw)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier:
1. Een kwitantie, kwijting of vergoedingskwijtschrift is een ontvangstbewijs van
betaling van schadevergoeding. Het is een eenzijdige rechtshandeling en heeft een loutere
bewijsfunctie ten aanzien van de effectieve ontvangst van de betaling.
Een kwijting kan opgenomen zijn in een ander document, zoals een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst beoogt ook een einde te maken aan
een geschil maar dit zonder wederzijdse toegevingen. Dit is geen eenzijdige rechtshandeling meer maar een overeenkomst tussen partijen.
Wanneer, zoals in dit geval, het kwijtschrift andere vermeldingen of bepalingen bevat,
zoals de vermelding "tot slot van alle rekeningen" of "voor toekomstige, onbekende,
onvoorziene en onvoorzienbare gevolgen", gaat het kwijtschrift zijn loutere functie als
ontvangstbewijs te buiten3.
2. Een kwitantie "ter finale afrekening" en een vaststellingsovereenkomst vertonen dus
niet echt een wezenlijk verschil, zodat de kwalificatie op zich van een stuk in de ene of de
andere zin dan ook niet bepalend kan zijn voor de eraan gekoppelde gevolgen.
Artikel 84 van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst, krachtens dewelke een
kwitantie ter finale afrekening niet betekent dat de benadeelde van zijn rechten afziet en
deze de elementen van de schade waarop de afrekening slaat moet vermelden, was er
immers juist op gericht misbruiken tegen te gaan door het ontvangstbewijs van onbetwist1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 K. BERNAUW, Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars, in
Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Kluwer,
492.
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baar verschuldigde schade te laten doorgaan als een afstand van elke verdere aanspraak,
met andere woorden door een vermenging van een vaststellingsovereenkomst met een
kwijting voor ontvangst van betaling, met een ongunstig effect ervan voor de schadelijder4.
3. Bij arrest van 19 april 20075 oordeelde Uw Hof dat uit artikel 84 van de wet van 25
juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst volgt dat een verzekerde, ook al tekent
hij een kwitantie ter finale afrekening toch een bijkomende vergoeding kan vorderen voor
de posten die niet in de kwitantie vermeld staan6.
Indien de beoogde schade-elementen dus niet of niet op toereikende wijze zijn vermeld,
kan er in de zin van artikel 84, tweede lid geen sprake zijn van een kwitantie ter finale
afrekening en blijft de eventuele vermelding in die zin in het document zonder uitwerking.
De benadeelde kan dan nog vergoeding vragen voor de schadeposten die niet op
duidelijke wijze in de kwitantie zijn opgenomen.
3. Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter dus niet wettig afleiden dat er afstand
van vordering gedaan is wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop
die kwitantie betrekking heeft, de posten bevat die het voorwerp van die vordering
uitmaken.
En dat is nu net wat de appelrechters wel gedaan hebben. Na vooreerst de hoedanigheid
van verweerster als (vertegenwoordiger van de Nederlandse) aansprakelijkheidsverzekeraar te hebben vastgesteld, wat de toepasselijkheid van artikel 84 impliceert, verklaren zij
de vorderingen van eiseressen ontoelaatbaar zonder vast te stellen dat de schade waarop
de kwitantie betrekking heeft de schadeposten bevat die het voorwerp van de vordering
uitmaken.
Anders dan verweerster aanvoert heeft dit verweer dat in het tweede onderdeel wordt
aangevoerd geen betrekking op een feitelijke beoordeling en kan het middel van nietontvankelijkheid niet aangenomen worden.
Het tweede onderdeel is gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING
ARREST

(AR C.10.0270.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 januari 2009 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 oktober 2010
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
4 K. BERNAUW , o.c., 493.
5 Cass. 19 april 2007, AR C.06.0565.F; zie jaarverslag Hof van Cassatie, 2007, p.52.
6 Bij arrest van 19 sept. 2001 (P.01.0617.F) oordeelde Uw Hof dat deze bepaling niet van toepassing
is op een dading, die een wederzijdse overeenkomst is tussen partijen die wederzijds toegevingen
doen om een geschil te beëindigen of te voorkomen.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het
opkomt tegen een feitelijke beoordeling van de appelrechters.
2. Het onderdeel voert aan dat het vonnis artikel 84 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst schendt door de vordering van de eiseressen ontoelaatbaar te
verklaren ingevolge de door de eerste eiseres ondertekende vergoedingskwitantie.
3. Het onderdeel komt niet op tegen een feitelijke beoordeling.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
4. Artikel 84 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt in het eerste
lid dat een kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening
voor de benadeelde niet betekent dat hij van zijn rechten afziet, en in het tweede
lid, dat een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de schade moet
vermelden waarop die afrekening slaat.
Uit die dwingende wetsbepalingen volgt dat een kwitantie ter finale afrekening
aan de benadeelde niet het recht ontneemt om vergoeding te vorderen voor
andere elementen van de schade dan die waarop de kwitantie betrekking heeft.
Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de kwitantie ter finale afrekening als
een vaststellingsovereenkomst.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseressen
vergoeding vorderden voor onder meer schade aan de trekker toebehorend aan de
eerste eiseres en voor sleepkosten.
6. De appelrechters stellen vast dat, hoewel de door de eerste eiseres ondertekende vergoedingskwitantie "tot slot van alle rekeningen" opgesteld is in algemene bewoordingen, uit het begeleidend schrijven waarmee de kwitantie werd
bezorgd, blijkt dat zij betrekking heeft op schade aan de oplegger en gebruiksderving. Zij oordelen dat de vergoedingskwitantie een vaststellings-overeenkomst betreft, die de partijen tot wet strekt en die tot gevolg heeft dat de vorderingen van de eerste eiseres en van de in haar rechten gesubrogeerde tweede
eiseres ontoelaatbaar zijn.
7. Door de vorderingen van de eiseressen ontoelaatbaar te verklaren zonder
vast te stellen dat de schade waarop de kwitantie betrekking heeft, de schadeposten bevat die het voorwerp van die vorderingen uitmaken, schenden de appelrechters artikel 84 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
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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 Turnhout, zitting
houdende in hoger beroep.
20 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelings voorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 756
3° KAMER - 20 december 2010

1º RECHTSBIJSTAND - JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND - AANVRAAG TOT GEDEELTELIJKE
OF VOLLEDIGE KOSTELOOSHEID INZAKE DE JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND - BEOORDELING VAN
DE AANVRAAG - ZAAK MET REDELIJKE KANS OP SUCCES - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER GRENZEN
2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTSBIJSTAND - JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND
- AANVRAAG TOT GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE KOSTELOOSHEID INZAKE DE JURIDISCHE
TWEEDELIJNSBIJSTAND - BEOORDELING VAN DE AANVRAAG - ZAAK MET REDELIJKE KANS OP SUCCES
- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN
1º en 2º De arbeidsrechtbank die het beroep tegen de weigeringsbeslissing van het bureau
voor juridische bijstand beoordeelt en in hoger beroep het arbeidshof, dient na te gaan of
de beslissing tot weigering tot de tweedelijnsbijstand, binnen de bij de wet en het
E.V.R.M. gestelde perken, de effectieve toegang tot de rechtbanken voor zaken met een
redelijke kans op succes niet heeft geschonden; deze kansen dienen manifest niet
voorhanden te zijn, waarbij het de arbeidsrechtbank en in hoger beroep het arbeidshof
niet toekomt om bij de beoordeling van de tweedelijnsbijstand zelf ten gronde in de
beoordeling van de aangevoerde middelen te treden. (Art. 508/14 in fine, Gerechtelijk
Wetboek)
(K. T. ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE IEPER, BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND)

ARREST

(AR S.10.0040.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 januari 2010 gewezen door
het arbeidshof te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna EVRM);
- artikel 16 van het Verdrag betreffende de status van vluchteling, opgemaakt te Genève
op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna Vluchtelingen-verdrag);
- de artikelen 508/13 en 508/14 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 51/3, §1, 4°, en §2, 1°, 51/8, 51/10, lid 1, 52, §2, 2°, en 63 van de Wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet)
- artikel 1, 10° van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de
voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand (hierna K.B. van 18 december 2003).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en verwerpt diens
verzoek tot kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, aangevraagd met het oog op zijn
verdediging in de asielprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en dit
op grond van de volgende motieven:
"5.1. Eerst en vooral wenst het arbeidshof op te merken dat de (eiser) nog altijd niet
bewijst dat hij de genaamde I.K. zou zijn. Het stuk dat neerlegt hij zijn verzoekschrift tot
heropening der debatten bewijst geenszins zijn identiteit.
5.2. Voor de toekenning van de kosteloosheid voor de juridische tweedelijnsbijstand
zijn er krachtens de samenlezing van de artikelen 508/13 en 508/14, vijfde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek twee voorwaarden vereist. De eerste voorwaarde gaat over de
inkomsten. Aan deze voorwaarde is door de (eiser) zeker voldaan. De tweede voorwaarde
is dat de aanvraag niet kennelijk ongegrond mag zijn.
5.3. Wanneer een aanvraag kennelijk ongegrond is, wordt door de wet nergens geëxpliciteerd. Het Bureau voor juridische bijstand zal marginaal de aanvraag tot kosteloze juridische bijstand toetsen aan de aard en de omvang van het juridisch probleem (en dus het
voorwerp voor de tussenkomst van een advocaat) beoordelen of de tussenkomst van de
advocaat nodig is (zie S. GIBENS, Juridische bijstand, APR-reeks E. Story-Scientia,
Mechelen, 2008, 150, nr. 208). Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met het
feit dat de juridische bijstand voor een deel wordt gefinancierd door de Staat, zijnde met
middelen van de gemeenschap.
5.4. De (eiser) kan niet gevolgd worden in zijn grief dat het recht op rechtsbijstand
absoluut zou zijn. Er kunnen grenzen worden gesteld aan dit recht, voor zover dit berust
op objectieve criteria en deze redelijk zijn, en getoetst aan internationale geldende
normen, zoals het recht op toegang tot een rechter.
5.5. Uit de gegevens van het dossier, zoals voorgelegd door de (verweerder), blijkt dat
de (eiser) onder een valse naam, namelijk E.A., reeds verschillende malen asiel heeft
aangevraagd in België. De (eiser) heeft daarbij niet alleen een valse identiteit doch tevens
een vals paspoort en valse diploma's gebruikt.
5.6. Het is pas naar aanleiding van een vierde asielaanvraag dat de (eiser) plots op de
proppen komt met de naam I.K. . Het arbeidshof beaamt volmondig het advies van het
openbaar ministerie waarin wordt gesteld dat de (eiser) op geen enkele wijze er in slaagt
aan te tonen dat hij in werkelijkheid de genaamde I.K. is.
5.7. Het is duidelijk dat de (eiser) op alle mogelijke manieren poogt asiel te bekomen
doch daarbij er niet voor schuwt valse verklaringen, attesten en documenten voor te
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leggen. Dergelijke aanvragen tot asiel kunnen uiteraard nooit leiden tot een gunstige
beslissing.
5.8. In de gegeven omstandigheden heeft de Orde van advocaten te Ieper, bureau voor
juridische bijstand, op datum van 15 oktober 2007 terecht de aanvraag tot kosteloze tweedelijnsbijstand afgewezen als kennelijk ongegrond."
Grieven
Artikel 6 EVRM waarborgt het recht op toegang tot de rechter, terwijl artikel 13
EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel bij schending
van diens fundamentele rechten.
Artikel 16 van het Vluchtelingenverdrag waarborgt voor elke vluchteling het genot van
rechtsingang. Overeenkomstig artikel 63 van de Vreemdelingenwet staat beroep open
tegen een beslissing tot weigering van asielaanvraag bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Tot waarborg van die rechten is voor de onvermogende rechtzoekende voorzien in een
systeem van kosteloze juridische bijstand, waarvan de voorwaarden bepaald zijn in de
artikelen 508/13 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek en in het koninklijk besluit van 18
december 2003.
Het systeem van de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand staat evenzeer open voor
de onvermogende asielaanvrager die bijstand van een advocaat wenst onder meer in het
kader van zijn beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
De toegangsvoorwaarden tot de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand mogen niet op
zulke wijze worden uitgelegd en toegepast dat zij neerkomen op het uitschakelen van het
recht op toegang tot de rechter en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.
Als eerste voorwaarde voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand bepaalt artikel
508/13 van het Gerechtelijk Wetboek dat de aanvrager over onvoldoende inkomsten moet
beschikken of een daarmee gelijkgestelde persoon moet zijn. Tot bewijs hiervan dient de
aanvrager alle hiertoe nuttige stukken over te leggen.
De enige andere voorwaarde voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand is vervat in
het laatste lid van artikel 508/14 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat kennelijk
ongegronde aanvragen geweigerd worden. Die voorwaarde heeft betrekking op de onderliggende vordering waarvoor de kosteloze rechtsbijstand wordt aangevraagd.
Eerste onderdeel
Een gelijkgestelde persoon zoals bedoeld in artikel 508/13 van het Gerechtelijk
Wetboek is onder meer de asielaanvrager. Krachtens artikel 1, 10°, van het koninklijk
besluit van 18 december 2003 geniet de asielaanvrager de volledige kosteloze tweedelijnsbijstand, op voorlegging van bewijsstukken. Hieronder worden bedoeld bewijsstukken over zijn asielaanvraag.
Om de vluchtelingenstatus te kunnen krijgen, moet de asielaanvrager voldoen aan een
aantal inhoudelijke en formele voorwaarden. De formele voorwaarden omvatten niet de
verplichting tot voorlegging van identiteitsdocumenten.
Precies omdat het bezit van identiteitsdocumenten voor een asielzoeker geen evidentie
is, bepaalt artikel 51/3, §1, 4°, van de Vreemdelingenwet dat wanneer de identiteit van de
asielzoeker onzeker is, hij aan het nemen van vingerafdrukken kan worden onderworpen.
Artikel 51/3, §2, 1°, bepaalt uitdrukkelijk dat de vingerafdrukken slechts mogen gebruikt
worden in de mate ze nodig zijn om de identiteit van de vreemdeling vast te stellen.
Nog om de identiteit van de asielzoeker te kunnen bepalen, voorziet artikel 51/10, lid 1,
dat de bevoegde overheid een verklaring van de betrokken asielzoeker afneemt onder
meer met betrekking tot diens identiteit.
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Uit het voorgaande volgt dat de asielzoeker, om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te kunnen komen, niet verplicht is een document voor te leggen dat zijn identiteit
onomstotelijk bewijst.
Hieruit vloeit a fortiori voort dat de asielaanvrager die met het oog op zijn beroep bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand
aanvraagt, evenmin een identiteitsbewijs moet voorleggen.
Na de heropening der debatten te hebben geweigerd omdat het ingediende document
afkomstig van het consulaat van Oekraine niet het bewijs zou inhouden dat eiser wel
degelijk de in dat document vermelde I.K. zou zijn, vangt het bestreden arrest de beoordeling van de gegrondheid van het verzoek tot rechtsbijstand aan met de vaststelling dat
eiser "nog altijd niet bewijst dat hij de genaamde I.K. zou zijn" en dat "het stuk dat hij
neerlegt bij zijn verzoekschrift tot heropening der debatten geenszins zijn identiteit
bewijst".
In zoverre het bestreden arrest het bewijs van identiteit door voorlegging van een
daartoe geëigend document vereist als voorwaarde voor het toekennen van kosteloze juridische tweedelijnsbijstand aan eiser als asielaanvrager, legt het bestreden arrest een niet
door de wet voorziene toelaatbaarheidsvoorwaarde op (schending van de artikelen 508/13
en 508/14 van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 1, 10°, van het koninklijk besluit van
18 december 2003, en van de artikelen 51/3, §1, 4°, en §2, 1°, en 51/10, lid 1, van de
Vreemdelingenwet), waardoor het ook op onwettige wijze het recht van eiser op toegang
tot de rechter en op een daadwerkelijk rechtsmiddel bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beperkt (schending van de artikelen 6 en 13 EVRM, van artikel 16 van het
Vluchtelingenverdrag, en van artikel 63 van de Vreemdelingenwet).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 508/14, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden kennelijk
ongegronde aanvragen verworpen. Kennelijk ongegronde aanvragen zijn aanvragen
waarvan de onderliggende vordering manifest niet kan slagen.
Zo voormelde bepaling het Bureau voor rechtsbijstand toelaat kennis te nemen van de
grond van de onderliggende vordering waarvoor de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wordt aangevraagd, kan het Bureau zich niet in de plaats stellen van de instantie die
het onderliggende geschil moet beslechten.
Aldus behoort het aan de bevoegde overheden en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de identiteit van de asielaanvrager na te gaan (artikel 51/3, §1, 4°, en §2, 1°, en
51/10, lid 1, Vreemdelingenwet) en om na te gaan of zijn aanvraag bedrieglijk is (artikel
52, §2, 2°, a, Vreemdelingenwet). Bovendien verbiedt geen enkele bepaling dat de asielaanvrager een nieuwe aanvraag indient wanneer een eerdere asielaanvraag wegens bedrog
werd verworpen (artikel 51/8 Vreemdelingenwet).
Tenzij het Bureau voor rechtsbijstand manifeste tekenen van valsheid van de nieuwe
documenten en verklaringen vaststelt, behoort het bijgevolg niet tot de bevoegdheid van
het Bureau om over te gaan tot een onderzoek ten gronde van de oprechtheid van de
aanvrager om diens slaagkansen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te beoordelen.
Na het nieuwe document afkomstig van het Consulaat van Oekraine te hebben
verworpen als bewijs van de identiteit van eiser, beoordeelt het bestreden arrest de slaagkansen van de eiser voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarna het de
beslissing van kennelijke ongegrondheid van de vordering van het Bureau voor rechtsbijstand bevestigt.
Bij de beoordeling van de slaagkansen van de onderliggende vordering, stelt het
bestreden arrest eerst vast dat de eiser reeds verschillende malen asiel vroeg onder een
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valse naam met gebruik van valse documenten, om vervolgens te overwegen dat "het pas
naar aanleiding van een vierde asielaanvraag is dat de (eiser) plots op de proppen komt
met de naam I.K. " en dat "het arbeidshof volmondig het advies van het openbaar ministerie beaamt waarin wordt gesteld dat de (eiser) op geen enkele wijze erin slaagt aan te
tonen dat hij in werkelijkheid de genaamde I.K. is".
Opnieuw verwijzend naar zijn eerdere asielaanvragen, overweegt het bestreden arrest
dat "het duidelijk is dat de (eiser) op alle mogelijke manieren poogt asiel te bekomen doch
daarbij er niet voor schuwt valse verklaringen, attesten en documenten voor te leggen" om
te besluiten dat "dergelijke aanvragen tot asiel uiteraard nooit kunnen leiden tot een
gunstige beslissing".
Uit de hoger vermelde overwegingen blijkt dat de appelrechters, om tot de kennelijke
ongegrondheid van de onderliggende vordering van de eiser te besluiten, zijn overgegaan
tot een beoordeling van de bewijswaarde van het nieuwe door de eiser neergelegde document en van de geloofwaardigheid van de verklaringen van de eiser, op het vlak van zijn
identiteit, waarbij de documenten en verklaringen die de eiser bij zijn nieuwe aanvraag
aanwendt werden getoetst aan de houding van de eiser in vorige asiel-aanvragen.
Dergelijke toetsing gaat veel verder dan het vaststellen van manifeste redenen van
ongegrondheid en impliceert een daadwerkelijke beoordeling van de geloofwaardigheid
van de eiser en van de door hem neergelegde documenten, en dus een beoordeling van de
grond van de zaak waarvoor enkel de bevoegde overheden en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevoegd zijn.
In zoverre het bestreden arrest het verzoek tot kosteloze juridische tweedelijnsbijstand
verwerpt op grond van een daadwerkelijke beoordeling ten gronde van de geloofwaardigheid van de door de eiser aangevoerde documenten en verklaringen, gaat het verder dan
de toegelaten toetsing van de kennelijke ongegrondheid van de aanvraag (schending van
artikel 508/14, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 51/3, §1, 4°,
en §2, 1°, 51/8, 51/10, lid 1, en 52, §2, 2°, van de Vreemdelingenwet), waardoor het ook
op onwettige wijze het recht van eiser op toegang tot de rechter en op een daadwerkelijk
rechtsmiddel bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beperkt (schending van de
artikelen 6 en 13 EVRM, van artikel 16 van het Vluchtelingenverdrag, en van artikel 63
van de Vreemdelingenwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 508/14, in fine, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de
kennelijk ongegronde aanvragen tot gedeeltelijke of volledige kosteloosheid
inzake de juridische tweedelijnsbijstand geweigerd.
De arbeidsrechtbank die het beroep tegen de weigeringsbeslissing van het
bureau voor juridische bijstand beoordeelt en in hoger beroep het arbeidshof,
dient na te gaan of de beslissing tot weigering tot de tweedelijnsbijstand, binnen
de bij de wet en het EVRM gestelde perken, de effectieve toegang tot de rechtbanken voor zaken met een redelijke kans op succes niet heeft geschonden.
Deze kansen dienen manifest niet voorhanden te zijn, waarbij het de voormelde instanties niet toekomt om bij de beoordeling van de tweedelijnsbijstand
zelf ten gronde in de beoordeling van de aangevoerde middelen te treden.
2. Het bestreden arrest neemt het "kennelijk ongegrond" karakter van de
vordering aan, op de volgende gronden:
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- de eiser bewijst nog steeds niet dat hij de genaamde I.K. zou zijn; het stuk dat
hij neerlegt bij zijn verzoek tot heropening van het debat bewijst geenszins zijn
identiteit;
- uit de gegevens van het dossier, zoals voorgelegd door de verweerder, blijkt
dat de eiser onder een valse naam reeds verschillende malen asiel heeft aangevraagd in België; hij heeft daarbij niet alleen een valse identiteit, doch tevens een
vals paspoort en valse diploma's gebruikt;
- het is pas naar aanleiding van een vierde asielaanvraag dat de eiser plots op
de proppen komt met de naam I. K., terwijl de eiser op geen enkele wijze er in
slaagt aan te tonen dat hij in werkelijkheid deze laatste is;
- het is duidelijk dat de eiser op alle mogelijke manieren poogt asiel te
bekomen doch daarbij er niet voor schuwt valse verklaringen, attesten en documenten voor te leggen.
Op de vermelde gronden vermochten de appelrechters niet tot de kennelijke
ongegrondheid van de aanvraag te beslissen en verantwoorden zij hun beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel 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
vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
20 december 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal
– Advocaat : mr. De Baets.

Nr. 757
2° KAMER - 21 december 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF MISDRIJVEN VAN ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJKE DODING OMVANG VAN DE BURGERLIJKE VORDERINGEN
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN OMVANG VAN DE BURGERLIJKE VORDERINGEN
1º en 2º De vrijwillige verschijning voor de strafrechter voor inbreuk op de artikelen 418 en
420 Strafwetboek, met name slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een gebrek
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aan voorzichtigheid of voorzorg, brengt de strafvordering op gang voor alle gevallen van
doding en slagen of verwondingen welke door dat gebrek zijn veroorzaakt, wie de
slachtoffers ook mogen zijn; daaruit volgt dat personen die beweren door dit misdrijf te
zijn benadeeld, een burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter mochten instellen
wegens dat gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg; de burgerlijke rechtsvorderingen tot
vergoeding van lichamelijke schade of tot vergoeding van schade ingevolge het overlijden van andere personen dan deze ten aanzien van wie de telastlegging uit hoofde van
de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek bewezen werden verklaard, zijn op dit misdrijf
gegrond1.
(R. T. T.)

ARREST

(AR P.10.0213.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel van 17 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Uit de stukken blijkt dat de eiser naar aanleiding van een verkeersongeval dat
op 18 juni 1999 te Overijse plaatsvond, werd gedagvaard voor de politierechtbank te Halle wegens onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt van A. C.
(telastlegging A) en onopzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht
aan de verweerder (telastlegging B).
De eiser heeft de verweerder rechtstreeks gedagvaard voor de politierechtbank
wegens overtreding van de artikelen 8.3, 10.1.1° en 10.1.3° Wegverkeersreglement (telastleggingen C, D en E). De verweerder is tevens vrijwillig verschenen
wegens inbreuk op de artikelen 418-420 Strafwetboek (telastlegging F).
Het vonnis van 8 oktober 2001 van de politierechtbank te Halle heeft de eiser
veroordeeld wegens de hem ten laste gelegde feiten. Het heeft de strafvordering
lastens de verweerder vervallen verklaard wegens verjaring wat de telastleggingen C, D en E betreft. Het heeft de verweerder vrijgesproken voor telastlegging F.
Het openbaar ministerie en de eiser zijn van dit vonnis in hoger beroep
gekomen.
Het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel van 28
april 2005 heeft de eiser vrijgesproken. Het heeft de verweerder veroordeeld
wegens de telastlegging F. Het heeft het beroepen vonnis bevestigd in zoverre dit
de strafvordering vervallen heeft verklaard door verjaring met betrekking tot de
telastleggingen C, D en E.
Het thans bestreden vonnis heeft de verweerder veroordeeld om aan de eiser te
1 Zie Cass., 6 okt. 1982, AR nr. 2192, AC, 1982-1983, nr. 95; Cass., 3 nov. 1993, AR nr. 373, AC,
1993, nr. 443.
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betalen:
- 3.595,41 euro wegens voertuigschade, verplaatsings- en administratiekosten,
kledijschade, medische kosten en schade ten gevolge van het overlijden van het
hondje;
- 750 euro voor lichamelijke schade.
Het bestreden vonnis heeft de vordering tot vergoeding van de morele en
materiële schade tengevolge van het overlijden van A. C. afgewezen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 418,
419 en 420 Strafwetboek, de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en de
artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: uit het vonnis
van de correctionele rechtbank te Brussel van 28 april 2005 blijkt dat de
verweerder is veroordeeld wegens onopzettelijke slagen of verwondingen
gepleegd bij het verkeersongeval van 18 juni 1999; dit verkeersongeval heeft niet
alleen slagen en verwondingen aan de eiser veroorzaakt, maar heeft tevens de
dood van A. C. veroorzaakt; het bestreden vonnis beslist dan ook onterecht dat
de appelrechters niet bevoegd zijn kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering betreffende schadeposten die betrekking hebben op het overlijden van A.
C.; minstens hadden de appelrechters moeten onderzoeken of de schade die de
eiser lijdt tengevolge van dit overlijden, al dan niet voortvloeit uit het misdrijf
waarvoor de verweerder is veroordeeld; daar het bestreden vonnis niet vaststelt
dat de schade die de eiser lijdt door het overlijden van A. C., al dan niet voortvloeit uit het misdrijf waarvoor de verweerder is veroordeeld, is geen wettigheidtoezicht mogelijk; het bestreden vonnis beslist onterecht dat, wanneer een
persoon bij een verkeersongeval een fout begaat in oorzakelijk verband met dit
ongeval, waarbij slagen en verwondingen aan een persoon worden toegebracht
en waarbij een andere persoon om het leven komt, het onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen aan de eerste persoon en het onopzettelijk doden
van de andere persoon niet één en hetzelfde feit betreffen; het bestreden vonnis
beslist dan ook onterecht dat de strafrechter in hoger beroep die de verweerder
heeft veroordeeld wegens bij het verkeersongeval onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen aan de eiser, de verweerder niet tevens strafrechtelijk
kon veroordelen wegens onopzettelijke doding van A. C. bij dit verkeersongeval,
zodat hij onbevoegd is om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering
van de eiser, die ertoe strekt vergoeding te krijgen voor de schade veroorzaakt
door het overlijden van A. C..
2. De misdrijven bedoeld in de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek bestaan in
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dat zowel dood, slagen of verwondingen als schade aan goederen kan veroorzaken.
3. De vrijwillige verschijning van de verweerder voor inbreuk op de artikelen
418 en 420 Strafwetboek, met name slagen of verwondingen die het gevolg zijn
van een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, brengt de strafvordering op
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gang voor alle gevallen van doding en slagen of verwondingen welke door dat
gebrek zijn veroorzaakt, wie de slachtoffers ook mogen zijn. Daaruit volgt dat
personen die beweren door dit misdrijf te zijn benadeeld, tegen de verweerder
een burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter mochten instellen wegens
dat gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. De burgerlijke rechtsvorderingen tot
vergoeding van lichamelijke schade of tot vergoeding van schade ingevolge het
overlijden van andere personen dan deze ten aanzien van wie de telastlegging uit
hoofde van de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek bewezen werden verklaard,
zijn op dit misdrijf gegrond.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis
van de correctionele rechtbank te Brussel van 28 april 2005:
- de verweerder heeft veroordeeld wegens de telastlegging F, met name
inbreuk op de artikelen 418 en 420 Strafwetboek, hetzij onopzettelijke slagen of
verwondingen;
- heeft geoordeeld dat A. C. ingevolge die aanrijding is overleden;
- heeft geoordeeld dat enkel de verweerder een fout beging die in oorzakelijk
verband staat met het ongeval.
5. Daar de correctionele rechtbank de telastlegging onopzettelijke slagen of
verwondingen in hoofde van de verweerder bewezen heeft verklaard, staat het
dus vast dat de verweerder een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg beging in
oorzakelijk verband met het ongeval dat leidde tot het overlijden van A. C..
Hierdoor kon het bestreden vonnis niet zonder schending van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen oordelen dat de appelrechters onbevoegd zijn
kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering voor schadeposten die
betrekking hebben op het overlijden van A. C..
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zich onbevoegd verklaart kennis
te nemen van de burgerlijke rechtsvordering voor schadeposten die betrekking
hebben op het overlijden van A. C..
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten en de eiser in de overige
helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Leuven,
rechtszitting houdend in hoger beroep.
21 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.
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2° KAMER - 21 december 2010

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - FOUTIEVE EVOCATIE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP - GEVOLG
De omstandigheid dat de appelrechters na het beroepen vonnis vernietigd te hebben ten
onrechte de zaak aan zich trekken, heeft geen nietigheid tot gevolg, tast de wettelijkheid
van hun beslissing niet aan en kan evenmin eisers belang schaden1. (Art. 215, Wetboek
van Strafvordering)
(T.)

ARREST

(AR P.10.0965.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 21 april 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser is voor het hem ten laste gelegde feit C vrijgesproken "voor wat
betreft de periode tussen 22 september 2002 en 31 december 2004".
Eisers cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest beantwoordt eisers verweer niet dat evocatie niet mogelijk is met betrekking tot een
vonnis over de grond van de zaak.
3. De verplichting van artikel 149 Grondwet elk vonnis met redenen te
omkleden houdt niet in dat de rechter moet antwoorden op argumenten die tot
staving van een middel zijn aangevoerd, maar geen afzonderlijk middel vormen.
Eisers verweer had uitsluitend betrekking op de niet-toepasselijkheid van de
evocatie.
4. Met de redenen die zij vermelden (arrest, p. 5-6, rubriek 1), beantwoorden
de appelrechters eisers verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
1 Cass., 15 mei 2001, AR P.01.0050.N, AC, 2001, nr. 285.
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5. Het middel voert schending aan van artikel 215 Wetboek van Strafvordering: evocatie is slechts mogelijk voor tussenvonnissen, vonnissen over de
bevoegdheid en voorbereidende vonnissen; het beroepen vonnis was een eindbeslissing; de appelrechters vernietigen het beroepen vonnis en trekken de zaak
onterecht aan zich.
6. Het bestreden arrest vernietigt het beroepen vonnis dat ten gronde uitspraak
deed.
7. Ingevolge de devolutieve kracht van de hogere beroepen van de eiser en het
openbaar ministerie konden en dienden de appelrechters ten gronde uitspraak te
doen over de zaak.
De omstandigheid dat de appelrechters na het beroepen vonnis vernietigd te
hebben ten onrechte de zaak aan zich trekken, heeft geen nietigheid tot gevolg,
tast de wettelijkheid van hun beslissing niet aan en kan evenmin eisers belang
schaden.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen onwettigheid die de eiser kan
grieven.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h.. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Sergeant, Brugge.
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1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - INTREKKING VAN EEN ARREST VOORWAARDEN
2º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — ALLERLEI - INTREKKING VAN EEN ARREST VOORWAARDEN
1º en 2º Het Hof kan zijn arresten enkel intrekken wanneer die vraag tot intrekking berust
op een kennelijke misslag in het bedoelde arrest, maar niet op een beweerde verkeerde
interpretatie van het cassatiemiddel1. (Art. 1113, Gerechtelijk Wetboek)
1 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, Vijfde herwerkte editie 2010, nrs.
4346 e.v.
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(V. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST)

ARREST

(AR P.10.1742.N)

I. VOORWERP VAN DE RECHTSPLEGING
De vordering van de verzoeker strekt tot intrekking van het arrest van de
tweede kamer van het Hof van 7 september 2010 in de zaak die is ingeschreven
op de algemene rol nummer P.09.1839.N. Dit arrest is gewezen op het cassatieberoep van de verzoeker tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
correctionele kamer, van 18 november 2009.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het Hof kan zijn arresten enkel intrekken wanneer die vraag tot intrekking
berust op een kennelijke misslag in het bedoelde arrest.
2. De vordering van de verzoeker stoelt niet op een kennelijke misslag, maar
gaat ervan uit dat het Hof zijn oorspronkelijk middel verkeerd heeft geïnterpreteerd. Een beweerde verkeerde interpretatie is geen kennelijke misslag.
3. De vordering van de verzoeker is dan ook in werkelijkheid een niet-toegelaten rechtsmiddel tegen het bekritiseerde arrest van het Hof.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.
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1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STRAFZAKEN - AANVANG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STRAFZAKEN - VONNISGERECHT BEOORDELING
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - WAALS GEWEST - MISDRIJF - VEROORDELING HERSTELVORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR OF VAN DE GEMEENTERAAD - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER - GRENZEN
4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - WAALS GEWEST - MISDRIJF
- VEROORDELING - HERSTELVORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR OF VAN DE
GEMEENTERAAD - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
1º De redelijke termijn kan niet ingaan vooraleer het misdrijf wordt gepleegd en evenmin
gedurende het tijdvak waarbinnen het voortduurt, totdat de dader van het misdrijf wordt
beschuldigd1. (Art. 6.1, EVRM)
2º Het arrest dat met name verwijst naar de ingewikkeldheid van de materie, die blijkt uit de
wetswijzigingen ter zake, naar de verschillende administratieve procedures die de
uitkomst van de strafvordering kunnen beïnvloeden, naar de inspecties de de verschillende diensten ter plaatse dienden te verrichten, naar de lengte en het technische
karakter van de gewisselde conclusies, naar het voortdurend karakter van de gepleegde
misdrijven en naar de verschillende beroepen die zijn ingesteld, verantwoordt naar recht
de beslissing dat de redelijke termijn niet overschreden is2. (Art. 6.1, EVRM)
3º en 4º Het staat niet aan de strafrechter om de opportuniteit van de herstelvordering te
beoordelen die de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen voor hem kunnen instellen; de keuze van de wijze van herstel houdt een
beoordeling van de ruimtelijke ordening in en behoort als dusdanig tot de discretionaire
bevoegdheid van de bestuurlijke overheid3. (Artt. 155, §§1 en 2, WWROSP)
(W. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1243.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 2009, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 19 april 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De echtgenoten S. B. en M. W. hebben op 1 maart 1984 een stuk grond
gekocht in Bertogne-Béthoumont, dat op het sectorplan als landbouwzone staat
aangeduid.
Op 23 januari 1985 heeft S. B. van de gemeente een vergunning gekregen om
op dat perceel een loods te bouwen.
Een proces-verbaal van de provinciale afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw van 13 november 1989, in zake S. B, heeft vastgesteld dat aldaar, zonder
1 Zie Cass., 8 feb. 2005, AR P.04.1317.N, AC, 2005, nr. 77.
2 Zie Cass, 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC, 2000, nr. 249.
3 Zie Cass., 6 sept. 2000, AR P.00.0505.F, AC, 2000, nr. 444.
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voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen, een
gebouw met woonfunctie en twee loodsen werden opgetrokken.
Bij eindvonnis van de correctionele rechtbank te Neufchâteau van 25 februari
1992 werd aan S. B., die vervolgd werd wegens de in de artikelen 41, 1°, 66 en
67 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium als misdrijven omschreven feiten, gepleegd te Bertogne in 1986, het voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling verleend. De rechtbank heeft het herstel van de plaats in de vorige staat binnen een termijn van één
jaar bevolen.
In een proces-verbaal van 7 juni 2001, gericht aan de procureur des Konings,
heeft de gemachtigde ambtenaar de niet-uitvoering van het vonnis van 25
februari 1992 vastgesteld, alsook de niet-naleving van het plan dat in bijlage
gevoegd is bij de op 23 januari 1985 verleende bouwvergunning, de vergroting
van de in die vergunning bedoelde loods en de aanleg van een terras.
De echtgenoten B.-W. werden voor de correctionele rechtbank te Neufchâteau
vervolgd en op 7 maart 2005 werd tegen hen een vonnis uitgesproken.
Bij arrest van 25 oktober 2005 heeft het hof van beroep te Luik uitspraak
gedaan over het hoger beroep dat door de verweerders en het openbaar ministerie
tegen die beslissing was ingesteld.
Het Hof heeft op 19 april 2006, op de cassatieberoepen van S. B. en de eiseres,
het voormelde arrest van het hof van beroep te Luik vernietigd in zoverre het
uitspraak deed over de tegen de eiseres M. W. ingestelde strafvordering en
burgerlijke rechtsvordering. Het cassatieberoep van S. B. werd verworpen.
Het hof van beroep te Brussel heeft in het bestreden arrest, dat op verwijzing is
gewezen, de verjaring van de strafvordering vastgesteld voor de oprichting van
niet-conforme gebouwen (telastlegging 1), alsook voor het vergroten van de
loods (telastlegging 2) en het heeft die telastleggingen beperkt tot de instandhouding van de bouwwerken. Het heeft de eiseres daarvoor als dader of mededader
veroordeeld, alsook voor de aanleg van het litigieuze terras (telastlegging 3). Het
wijst de vordering van de eerste verweerder toe en beveelt het herstel van de
plaats in de vorige staat, binnen een termijn van een jaar.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke
veroordeling van de eiseres en tegen de beslissing waarbij haar wordt bevolen
om de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen
Eerste middel
1. De eiseres herhaalt voor het Hof het verweer dat de redelijke termijn een
aanvang heeft genomen op 13 november 1989, dag waarop een eerste procesverbaal werd opgemaakt, waarin het wederrechtelijk optrekken van een gebouw
en twee loodsen wordt vastgesteld op een stuk grond waarvan zij samen met haar
echtgenoot mede-eigenaar is.
Het middel verwijt het arrest dat het de exceptie, afgeleid uit de overschrijding
van de redelijke termijn, verwerpt door deze termijn eerst te doen ingaan vanaf
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het proces-verbaal van 7 juni 2001.
Het arrest verklaart de strafvordering wegens het optrekken van de gebouwen
die in het proces-verbaal van 13 november 1989 zijn beschreven, vervallen door
verjaring.
Zelfs al was het middel gegrond, dan kan het, bij gebrek aan belang, niet tot
cassatie leiden, in zoverre het arrest uitspraak doet over dat gedeelte van de
eerste telastlegging.
De eiseres werd voor het overige alleen schuldig verklaard wegens de instandhouding van de wederrechtelijke constructies, van 23 oktober 1997 tot 4
november 2002, en wegens de instandhouding van een terras sedert het jaar
2000.
De redelijke termijn kan niet ingaan vooraleer het misdrijf werd gepleegd en
evenmin gedurende het tijdvak waarbinnen het misdrijf voortduurt, totdat de
dader van het misdrijf wordt beschuldigd. Bijgevolg beslist het arrest naar recht,
wat het tijdvak betreft waarbinnen het misdrijf is gepleegd, dat de redelijke
termijn niet beginnen lopen is vóór de betekening van de dagvaarding betreffende de daarin omschreven feiten.
2. Ter verantwoording van hun beslissing dat de redelijke termijn niet overschreden was, verwijzen de appelrechters met name naar de ingewikkeldheid van
de materie, die blijkt uit de wetswijzigingen ter zake, naar de verschillende administratieve procedures die de uitkomst van de strafvordering kunnen beïnvloeden, naar de inspecties die de verschillende diensten ter plaatse dienden te
verrichten, naar de lengte en het technische karakter van de gewisselde conclusies, naar het voortdurend karakter van de gepleegde misdrijven en naar de
verschillende beroepen die zijn ingesteld.
3. Op grond van de voormelde overwegingen sluiten de appelrechters naar
recht uit dat de redelijke termijn is overschreden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. De eiseres verwijt het hof van beroep dat het niet met volle rechtsmacht
toezicht heeft uitgeoefend op het verzoek van de stedenbouwkundige inspecteur
om een herstelmaatregel op te leggen. Zij voert aan dat de feitenrechters ten
onrechte het hun opgedragen toezicht op de evenredigheid van de maatregel
hebben beperkt tot een toezicht op machtsoverschrijding of kennelijke dwaling.
5. Het arrest beslist dat het niet aan de rechter staat om de opportuniteit van de
herstelvordering te beoordelen die de gemachtigde ambtenaar en het college van
burgemeester en schepenen voor de strafrechter kunnen instellen. Het arrest
verantwoordt dat met de precisering dat de keuze van de wijze van herstel een
beoordeling van de ruimtelijke ordening inhoudt en in zoverre tot de discretionaire bevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoort.
Die beslissing schendt artikel 155, §1 en §2 van het Waalse Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium niet, en miskent evenmin
het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten.
6. Het arrest weigert niet de evenredigheid van de maatregel te onderzoeken
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maar beslist integendeel dat dit onderzoek deel uitmaakt van het wettigheidstoezicht op het gevorderde herstel. Het hof van beroep heeft dat onderzoek verricht
en erop gewezen dat alle bestuurlijke regularisatieprocedures waren verworpen,
dat het onjuist was te beweren dat de litigieuze panden in het verleden waren
gedoogd, dat de in een landbouwzone illegaal opgetrokken en instandgehouden
gebouwen niet konden worden geregulariseerd en dat de eiseres daar niet was
gedomicilieerd.
De appelrechters hebben daaruit kunnen afleiden dat het herstel van de plaats
in de oorspronkelijke staat de enige maatregel was die een einde kon maken aan
de aangeklaagde wederrechtelijke toestand en tevens niet gepaard ging met een
onevenredige inmenging in de fundamentele rechten van de eiseres.
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 beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en De Bruyn.
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WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL
62 - MATERIËLE BEWIJZEN DIE DOOR AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN ZIJN GELEVERD IN
AANWEZIGHEID VAN EEN BEVOEGDE AMBTENAAR - RESULTAAT OPGELEVERD DOOR EEN NIETREGLEMENTAIR TOESTEL - BEWIJSWAARDE
Het resultaat dat wordt opgeleverd door een niet-reglementair automatisch werkend toestel
dat gebruikt wordt om toezicht te houden op de naleving van de Wegverkeerswet en de
ter uitvoering ervan genomen besluiten, heeft geen bewijswaarde. (Artt. 62, tweede en
vierde lid, Wegverkeerswet; KB 11 okt. 1997)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1567.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Namen van 15 september 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde middel
De eiser voert aan dat de appelrechters hem niet wettig hebben kunnen veroordelen wegens de telastlegging rijden in een bebouwde kom aan een gemeten
snelheid van 104 km/uur, of 98 km/uur na correctie, ofschoon die snelheid werd
vastgesteld door een automatisch werkend controletoestel waarvan zij aannemen
dat het aangegeven meetresultaat geen bewijskracht had.
Krachtens artikel 62, tweede lid, van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, hebben de vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die
door bemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht
zolang het tegendeel niet is bewezen, wanneer het gaat om overtredingen van
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. Krachtens het vierde lid van dat artikel
veronderstelt die bewijskracht dat het toestel is goedgekeurd overeenkomstig de
bepalingen die, op het ogenblik van de feiten, zijn vastgesteld bij koninklijk
besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de
automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving
van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten.
Daaruit volgt dat het meetresultaat van een niet-reglementair toestel geen
bewijswaarde heeft.
Nadat de appelrechters hebben vermeld dat het proces-verbaal houdende de
vaststelling van de overtreding geen melding maakte van het serienummer van
het gebruikte toestel, de goedkeuring van het model en de opleiding van de
betrokken ambtenaar, oordelen zij dat de gegevens die door dat toestel worden
opgeleverd bewijskracht missen en slechts de waarde hebben van een gewone
inlichting.
De appelrechters beslissen evenwel om voor de snelheidsmeting het resultaat
aan te nemen van het automatisch werkende toestel en kennen aldus aan de
gebruikte methode een bewijskracht toe die de wet, volgens henzelf, er niet aan
toekende.
De appelrechters verklaren de voormelde telastlegging bijgevolg niet naar
recht bewezen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
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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 correctionele rechtbank te Dinant, rechtszitting
houdende in hoger beroep.
22 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h.. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Baudoin, Neufchâteau.
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GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - DRUGSMISDRIJVEN - VEROORDELING - VEROORDEELDE IS NOCH EIGENAAR
NOCH UITBATER VAN DE INRICHTING WAAR DE MISDRIJVEN WERDEN GEPLEEGD - TIJDELIJKE SLUITING
VAN DE INRICHTING - VOORWAARDEN
De tijdelijke sluiting als bedoeld in artikel 4, §4bis, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
psychotrope stoffen ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen
gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope
stoffen, is een beveiligingsmaatregel die toepasselijk is op de inrichtingen waarvan de
eigenaars en uitbaters geen daders, mededaders of medeplichtingen zijn van de aldaar
gepleegde overtredingen van de voormelde wet; een dergelijke maatregel moet gemotiveerd worden door het gevaar dat de inrichting uitmaakt voor de maatschappij, waarbij
de rechter moet nagaan of het ermee verbonden risico, op het ogenblik van zijn
uitspraak, wel degelijk het sluitingsbevel verantwoordt dat aan een derde is gegeven.
(Art. 4, §4bis, Drugswet)
(D. T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1296.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, correctionele kamer, van 9 juni 2010.
De eisers P. D. en M. F.voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. De cassatieberoepen van P. D. en M. F.
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De appelrechters hebben, met toepassing van artikel 4, §4bis, van de wet van
24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, psychotrope stoffen en antiseptica, de tijdelijke sluiting
bevolen van de inrichting van de eisers. Het middel verwijt het arrest dat het, ter
motivering van die beslissing, verwijst naar de ernst van de feiten die aan het hof
van beroep zijn voorgelegd, veeleer dan naar de concrete en ernstige omstandigheden die op het ogenblik van zijn uitspraak zouden hebben bestaan.
De tijdelijke sluiting als bedoeld in artikel 4, §4bis, van de wet van 24 februari
1921, is een beveiligingsmaatregel die toepasselijk is op inrichtingen waarvan de
eigenaars en uitbaters geen daders, mededaders of medeplichtigen zijn van de
aldaar gepleegde overtredingen van de voormelde wet.
Dergelijke maatregel moet gemotiveerd worden door het gevaar dat de inrichting uitmaakt voor de maatschappij. De rechter moet nagaan of het risico dat
ermee verbonden is, op het ogenblik van zijn uitspraak, wel degelijk het sluitingsbevel verantwoordt dat aan een derde wordt gegeven.
Het arrest stelt vast dat in de discotheek van de eisers twee jaar lang een
aanzienlijke drugshandel heeft plaatsgevonden, dat een jongeman er een dodelijke dosis drugs heeft gebruikt, dat de uitbaters onvermijdelijk op de hoogte
moeten zijn geweest van het amfetaminegebruik van talrijke klanten van de
dancing, dat in hun geest dat gebruik onvermijdelijk was, dat zij aan de commerciële werking van hun onderneming de voorkeur hebben gegeven boven de
volksgezondheid, en dat zelfs het overlijden van een slachtoffer hen niet ertoe
gebracht heeft de nodige maatregelen te treffen.
Het arrest oordeelt dat die geestesgesteldheid niet van aard is om het drugsgebruik daadwerkelijk te beperken tijdens de door de eisers georganiseerde parties.
Het preciseert immers dat er alle reden is om hen voor de toekomst aan te sporen
alle nodige maatregelen te treffen om de salubriteit van hun inrichting te verbeteren.
Die redenen slaan niet louter op een gevaarlijke maar verleden toestand, want
zij koppelen de in het arrest beschreven concrete en ernstige omstandigheden aan
de huidige noodzaak om herhaling ervan te voorkomen.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
C. Het cassatieberoep van H. E. A.
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.
22 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
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mr. A. Delfosse, Brussel.

Nr. 763
2° KAMER - 22 december 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - VEROORDELING EISER
OM VERWEERDER VERGOEDING TE BETALEN WEGENS ROEKELOOS, TERGEND HOGER BEROEP ALSOOK
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VERSTEKBESLISSING - BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - GEEN
BEWIJS VAN BETEKENING - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING EN VEROORDELING
BURGERLIJKE PARTIJ OM INVERDENKINGGESTELDE RECHTSPLEGINSPLEGING TE BETALE CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT
BUITENVERVOLGINGSTELLING - OMVANG VAN DE VERNIETIGING
1º Het cassatieberoep dat door de burgerlijke partij tijdens de verzettermijn is ingesteld
tegen een arrest waartegen zij, aangezien zij bij verstek is veroordeeld, wat dat betreft
nog verzet kan aantekenen, is niet ontvankelijk1.
2º De vernietiging van de beslissing tot buitenvervolgingstelling brengt de vernietiging mee
van de beslissing die de eiser, burgerlijke partij, veroordeelt om de verweerder een rechtsplegingsvergoeding te betalen, en die het gevolg is van de eerste beslissing2.
(N. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1764.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt 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 tot buitenvervolgingstelling
1 Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Uittreksel uit RPDB, Bruylant, 2006, p. 139, nr.
242, en p. 157, nr. 286.
2 Zie Cass., 3 dec. 2008, AR P.08.1160.F, AC, nr. 694, met het verschil dat, in onderhavig geval de
burgerrechtelijke veroordeling bij verstek was opgelegd.
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Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser op een verkeerd adres
werd opgeroepen.
De appelrechters konden bijgevolg geen uitspraak doen in zijn afwezigheid,
zonder daarbij het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging te miskennen.
Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de eiser
wordt veroordeeld om de verweerder een schadevergoeding te betalen wegens
roekeloos en tergend hoger beroep en een rechtsplegingsvergoeding
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bij verstek uitspraak gedaan ten
aanzien van de eiser en haar arrest blijkt niet te zijn betekend.
Het cassatieberoep dat door de burgerlijke partij is ingesteld tijdens de termijn
om verzet aan te tekenen tegen een arrest waartegen zij, aangezien zij bij verstek
was veroordeeld, dienaangaande nog verzet kon aantekenen, is niet ontvankelijk.
Niettegenstaande die niet-ontvankelijkheid brengt de cassatie van de beslissing
tot buitenvervolgingstelling de vernietiging mee van de beslissing die de eiser
veroordeelt om de verweerder schadevergoeding te betalen, en die het gevolg is
van de eerste beslissing.
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.
22 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. F. Sabakunzi, Brussel.
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JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - MINDERJARIGE DELINQUENT JEUGDGERECHT - AANBOD VAN HERSTELBEMIDDELING OF HERSTELGERICHT GROEPSOVERLEG VOORWAARDEN - UITDRUKKELIJKE INSTEMMING VAN DE DEELNEMENDE PARTIJEN - GEVOLG
Het aanbod van herstelbemiddeling of herstelgericht groepsoverleg bestaat in een voorstel
tot deelname aan een proces van, ofwel vrijwillige communicatie tussen de minderjarige
die ervan verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd en het
slachtoffer van dat feit, ofwel het in groep zoeken naar oplossingen voor het conflict met
behulp van een neutrale bemiddelaar; voor de aanwending ervan is de uitdrukkelijke en
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onvoorwaardelijke instemming van de deelnemende personen vereist gedurende het
volledige proces; aangezien dat aanbod niet dwingend is, kan het geen deel uitmaken
van de voorwaarden die de rechtbank oplegt voor het behoud van de minderjarige in zijn
leefomgeving1. (Artt. 37, §2bis, en 37bis, Jeugdbeschermingswet)
(PROCUREUR -GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1772.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
jeugdkamer, van 11 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 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 tegen T. L. en S. G.
Tweede middel
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het, in strijd met artikel 37, §2bis,
Jeugdbeschermingswet, het behoud van de minderjarige in haar familiale omgeving afhankelijk maakt van met name de voorwaarde dat zij deelneemt aan
herstelgericht groepsoverleg.
De jeugdrechtbank die kennisneemt van een zaak van een minderjarige die een
als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, kan het behoud van die minderjarige
in zijn leefomgeving onderwerpen aan de in artikel 37, §2bis, 1° tot 10°, Jeugdbeschermingswet bepaalde voorwaarden.
Het in artikel 37bis van die wet bedoelde aanbod van herstelbemiddeling of
herstelgericht groepsoverleg bestaat in een voorstel tot deelname aan een proces
van ofwel vrijwillige communicatie tussen de verdachte minderjarige en het
slachtoffer, ofwel het in groep zoeken naar oplossingen voor het conflict met de
hulp van een neutrale bemiddelaar. Voor de aanwending ervan is de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke instemming van de deelnemende partijen vereist
gedurende het volledige proces.
Aangezien dat aanbod niet dwingend is, kan het geen deel uitmaken van de
voorwaarden die de rechtbank oplegt voor het behoud van de minderjarige in
zijn leefomgeving.
Het middel is gegrond.
Derde middel
Eerste onderdeel
1 Zie Justel, Geconsolideerde wetgeving, Ministeriële omzendbrief, nr. 1/2007, van 7 maart 2007,
punten 1, B.3-5, D en E.
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Nadat het hof van beroep heeft vermeld dat krachtens de wet de voorkeur moet
worden gegeven aan herstelbemiddeling en dat uit het dossier blijkt dat het voorbarig is om het behoud van de minderjarige in zijn familieomgeving te onderwerpen aan andere voorwaarden, kon het niet, zonder in tegenstrijdigheid te
vervallen, als bijkomende voorwaarde een prestatie van opvoedkundige aard en
van algemeen nut van zestig uur opleggen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het eerste middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen
antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 strafvordering tegen Ph. L.
Het arrest werd ten aanzien van die verweerder bij verstek gewezen en hij kan
ertegen in verzet komen. Aangezien het cassatieberoep op 14 oktober 2010 is
ingesteld, dus vóór het verstrijken van de in de artikelen 187, eerste en derde lid,
en 208, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van verzet, is
het voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet ten
aanzien van Ph. L. en behalve in zoverre het ten aanzien van T. L. en S. G. de als
misdrijf omschreven feiten die de minderjarige ten laste worden gelegd bewezen
verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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 aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik, jeugdkamer,
anders samengesteld.
22 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - GEACTUALISEERD
ONDERZOEK - BEGRIP
Het bestaan van een openbaar belang bij de voortzetting van de hechtenis kan alleen
beoordeeld worden na een geactualiseerd, nauwkeurig en gepersonaliseerd onderzoek
van de gegevens van de zaak, aangezien de vrijheidsberoving de uitzondering is en de
redenen die haar verantwoorden mettertijd hun relevantie kunnen verliezen; de verwijzing
alleen naar de omstandigheden die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, om een
invrijheidstelling te wijzigen waartoe de eerste rechter heeft besloten in het kader van een
gerechtelijk onderzoek dat al meer dan zes maanden is geopend, kan niet beschouwd
worden als de motivering die bij wet is vereist, daar de verlenging van de hechtenis de
noodzaak versterkt om het bestaan ervan te verantwoorden1. (Artt. 16, §§1 en 5, vijfde en
zesde lid, en 30, §4, Voorlopige Hechteniswet)
(Z.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1918.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiser is voorlopig aangehouden sedert 25 mei 2010, datum waarop hij in
verdenking werd gesteld wegens drugshandel en lidmaatschap van een criminele
organisatie. De raadkamer heeft hem voorwaardelijk in vrijheid gesteld, bij
beschikking van 19 november 2010, waartegen de procureur des Konings hoger
beroep heeft ingesteld.
Het arrest wijzigt de beroepen beschikking en handhaaft de voorlopige hechtenis met de vermelding dat de gronden die in het bevel tot aanhouding zijn
opgegeven, blijven bestaan en relevant blijven.
2. Krachtens de artikelen 16, §§1 en 5, 22, vijfde en zesde lid, en 30, §4, van
de Voorlopige Hechteniswet, moeten de onderzoeksgerechten die de voorlopige
hechtenis handhaven, nagaan of er tegen de inverdenkinggestelde ernstige
aanwijzingen van schuld blijven bestaan en of de feitelijke omstandigheden van
de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die
hechtenis nog steeds volstrekt noodzakelijk maken. Het gerecht dat over het
hoger beroep beslist moet rekening houden met de omstandigheden van de zaak
op het ogenblik van zijn uitspraak.
Het bestaan van een openbaar belang bij de voortzetting van de hechtenis kan
dus alleen beoordeeld worden na een bijgewerkt, nauwkeurig en gepersonali1 Zie Sébastien van DROOGHENBROECK, "La Convention européenne des droits de l'homme - Trois
années de jurisprudence 1999-2001", dossier van het Journal des Tribunaux, nr. 39, p. 57, nr. 67
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seerd onderzoek van de gegevens van de zaak, aangezien de vrijheidsberoving de
uitzondering is en de redenen die haar verantwoorden mettertijd hun relevantie
kunnen verliezen.
3. De verwijzing alleen naar de omstandigheden die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, om een invrijheidstelling te wijzigen waartoe de eerste rechter
heeft besloten in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat al meer dan zes
maanden is geopend, kan niet beschouwd worden als de motivering die bij wet is
vereist, daar de verlenging de noodzaak versterkt om het bestaan ervan te verantwoorden.
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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
22 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. X. Carrette, Brussel.
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1° KAMER - 23 december 2010

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - UITSPRAAK VAN HET BEROEPEN VONNIS
VÓÓR 1 JANUARI 2008 - GEEN BESLISSING OVER DE KOSTEN - HOGER BEROEP - VERPLICHTING
OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE KOSTEN VAN DE TWEE INSTANTIES - TOEPASSELIJKE WET
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - UITSPRAAK VAN HET BEROEPEN
VONNIS VÓÓR 1 JANUARI 2008 - GEEN BESLISSING OVER DE KOSTEN - HOGER BEROEP VERPLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE KOSTEN VAN DE TWEE INSTANTIES TOEPASSELIJKE WET
1º en 2º Wanneer de rechter in de zaak uitspraak heeft gedaan vóór 1 januari 2008 en zich
niet heeft uitgesproken over de kosten van eerste aanleg, moet de appelrechter, die op
regelmatige wijze van de zaak heeft kennisgenomen en die na 1 januari 2008 uitspraak
moet doen over de kosten van de twee instanties, op grond van de nieuwe wet van 21
april 2007 uitspraak doen niet alleen om de vergoeding voor de rechtspleging in hoger
beroep maar ook de vergoeding voor de rechtspleging in eerste aanleg vast te stellen 1.
(Art. 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; gewijzigd door de Wet 21 april 2007)
1 Zie Cass., 25 maart 2010, AR C.08.0483.N, AC, 2010, nr. 216.
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(M. T. LES AMIS DU CHATEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0432.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 april 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht;
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan in zijn cassatieverzoekschrift, waarvan een
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat "de klacht (van de eiser) niet gegrond is. Hij beweert,
zonder hiervoor gegronde redenen op te geven, dat (de verweerster) haar
verplichtingen betreffende de vervanging van het materiaal dat in concessie was
gegeven, niet is nagekomen, dat hij haar nalatigheid heeft moeten verhelpen en
daarom de betaling van de vergoeding in 2003 en 2004 geblokkeerd heeft. Dat is
geenszins aangetoond. (De eiser) heeft immers geen enkele schriftelijke klacht
tijdig aangevoerd. Zo is zijn brief van 29 juli 2004 laattijdig, daar hij werd opgemaakt nadat beide partijen te kennen hadden gegeven dat zij zinnens waren hun
contractuele betrekkingen te beëindigen. (...)(De eiser) verwijt (de verweerster)
dus ten onrechte dat zij de artikelen 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek
overtreden heeft. De tegenvordering die als reactie op de terechte klachten van
(de verweerster) is ingediend, moet verworpen worden".
Het arrest verwerpt en beantwoordt aldus de conclusie waarin de eiser
aanvoerde dat de verweerster de litigieuze concessieovereenkomst niet te goeder
trouw heeft uitgevoerd en haar contractuele verplichtingen niet naar behoren is
nagekomen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij
artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, bepaalt dat
de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
Krachtens artikel 14 van de voormelde wet van 21 april 2007, bepaalt de
Koning de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van die wet, welke
uiterlijk gebeurt op 1 januari 2008.
Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot
vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel
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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, treden de artikelen 1 tot 13 van die wet en het koninklijk besluit zelf in werking op 1 januari
2008.
Luidens artikel 13 van dezelfde wet zijn de artikelen 2 tot 12 van toepassing
op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze in werking treden.
Krachtens die bepalingen, is de wet van 21 april 2007 vanaf de inwerkingtreding ervan onmiddellijk van toepassing op de hangende zaken.
De hangende zaken zijn die waarover nog moet uitspraak worden gedaan op
het ogenblik dat de nieuwe wet in werking treedt.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat het de bedoeling van
de wetgever was dat de partijen zo snel mogelijk gelijk behandeld zouden
worden wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten die
verbonden zijn aan de bijstand van een advocaat, ongeacht de datum waarop de
zaak was ingeleid.
Hieruit volgt dat, wanneer de eerste rechter in de zaak uitspraak heeft gedaan
vóór 1 januari 2008 en zich niet heeft uitgesproken over de kosten van eerste
aanleg, de appelrechter, die op regelmatige wijze van de zaak heeft kennisgenomen en die na 1 januari 2008 uitspraak moet doen over de kosten van de twee
instanties, op grond van de nieuwe wet uitspraak moet doen om niet alleen de
vergoeding voor de rechtspleging in hoger beroep maar ook de vergoeding voor
de rechtspleging in eerste aanleg vast te stellen.
Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Mahieu.
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BESLAG — BEWAREND BESLAG - VOORWAARDE - SPOED - BEGRIP
Er is sprake van spoed in de zin van artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer de
schuldeiser ernstige gronden heeft om te vrezen dat de inning van zijn schuldvordering in
het gedrang komt omdat uit omstandigheden blijkt dat de solvabiliteit van de schuldenaar
gevaar loopt. (Art. 1413, Gerechtelijk Wetboek)
(MONDE SELECTION bvba T. D. e.a.)
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ARREST (vertaling)

(AR C.09.0441.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 mei 2009 gewezen door
het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht;
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1033, 1122, eerste lid, 1125, eerste lid, 1413 en 1419 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt de volgende feiten vast: de verweerders hebben op 28 december 2004
aan de eiseres een handelszaak overgedragen voor de prijs van 620.000 euro; de eiseres
betwist niet dat zij een bedrag van 502.450 euro gestort heeft en een bedrag van 117.500
euro ingehouden heeft; om de inhouding te verantwoorden, voert zij een reeks argumenten aan die betrekking hebben op de grond van het geschil dat tussen de partijen is
gerezen tijdens de uitvoering van de overeenkomsten, met name een geschil dat met de
F.O.D. Economie zou zijn ontstaan over de wijze waarop de selectie, de wedstrijd en de
toekenning van de medailles zouden worden geregeld en dat de vennootschap I.T.Q.I. een
soortgelijke activiteit zou verrichten en aldus een concurrent zou zijn voor de activiteit die
uitgeoefend werd in de overgedragen handelszaak; bij beschikking van 27 juli 2006 werd
aan de verweerders de machtiging verleend om bij ING België, ten laste van de eiseres,
bewarend derdenbeslag te leggen op een bedrag van 120.000 euro plus 2.000 euro; de
beslagrechter te Brussel heeft de voormelde beschikking bij vonnis van 26 februari 2007
opgeheven en de vrijgave bevolen van het bedrag van 122.000 euro dat ondertussen door
de eiseres was gekantonneerd; het arrest verwerpt vervolgens, op het hoger beroep van de
verweerders, het derdenverzet van de eiseres tegen de beschikking van 27 juli 2006,
waarbij aan de verweerders de machtiging was verleend om bij ING, ten laste van de
eiseres, bewarend derdenbeslag te leggen op een bedrag van 122.000 euro; het beslist dat
het voormelde bewarend beslag niet tergend en roekeloos is; het verwerpt de vordering
van (de eiseres) tot opheffing van het bewarend derdenbeslag; het beslist dat er geen
grond bestaat om de vrijgave te bevelen van het door (de eiseres) gekantonneerde bedrag
van 122.000 euro; het veroordeelt (de eiseres) in de kosten van de twee instanties.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"(De verweerders) houden voor dat er sprake was van spoed in de zin van artikel 1415
(lees : 1413) van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verslag dat de revisor heeft
opgemaakt na de toelating tot beslag, geldt niet als bewijs voor de financiële situatie van
de vennootschap. Het is een eenzijdig document. De (eiseres) heeft sindsdien aangetoond
dat haar rekeningen een creditsaldo van ongeveer 580.000 euro vertoonden. Dat de rekeningen op een welbepaald tijdstip een aanzienlijk creditsaldo vertonen, bewijst daarom
echter nog niet dat er geen andere aanzienlijke schulden zijn. Dat gegeven is dus relatief.
Het feit dat de in beslag genomen geldsommen gekantonneerd werden, bewijst weliswaar
dat de (eiseres) over het benodigde geld beschikte om haar schulden af te lossen. Het gaat
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om een feit dat dagtekent van na het beslag. Aan het vereiste van spoed is voldaan
wanneer de schuldeiser gegronde redenen heeft om te vrezen dat de schuldenaar in een
zodanige situatie zal terechtkomen dat hij zijn schulden niet zal kunnen aflossen en dat het
risico bestaat dat de zaak niet bewaard zal worden indien dat bewarend beslag niet gelegd
wordt (...). Er is dus sprake van spoed zodra de schuldeiser ernstige gronden heeft om te
vrezen dat de inning van zijn schuldvordering in het gedrang komt, niet alleen omdat de
schuldenaar daadwerkelijk zijn onvermogen bewerkt, maar ook wanneer uit objectieve
gegevens blijkt dat er een situatie van onvermogen bestaat of dreigt, die met name beoordeeld wordt op grond van de liquiditeiten waarover de schuldenaar beschikt om zijn
schulden terug te betalen. Wanneer de schuldeiser van een handelsvennootschap van die
vennootschap slechts ontoereikende inlichtingen ontvangt en de vennootschap weigert om
het saldo van de overdracht te betalen, op grond dat er een geschil met de F.O.D.
Economie zou bestaan, terwijl er geen enkele proceshandeling is verricht, en zij daarenboven weigert om de schuld te betalen, op grond dat een derde vennootschap haar zou
beconcurreren - een gegeven dat met de schuldeiser niets te maken heeft -, had die schuldeiser gegronde redenen om te vrezen dat hij zijn schuldvorderingen niet zou kunnen innen
en had hij er belang bij om het bestreden beslag te vragen (...). Op het tijdstip van de
uitspraak van de beschikking van 27 juli 2006 diende het bewarend beslag dus met de
vereiste spoed gelegd te worden. De spoed moet vereist zijn, zowel op het ogenblik dat
het beslag wordt gelegd als op het ogenblik dat de rechter over de handhaving van dat
beslag moet beslissen (...). Zodra, bijgevolg, de schuldeiser inlichtingen heeft ontvangen
die geen twijfel over de financiële situatie van de vennootschap in vereffening laten
bestaan, moet hij het beslag binnen een redelijke termijn opheffen (...). Er is geen sprake
meer van spoed zodra de litigieuze geldsommen gekantonneerd zijn (...). Er bestaat geen
grond om de vrijgave te bevelen van het door de (eiseres( gekantonneerde bedrag van
122.000 euro".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek "kan iedere schuldeiser in spoedeisende gevallen aan de rechter toelating vragen om op de voor beslag vatbare goederen van
zijn schuldenaar bewarend beslag te leggen". Er is sprake van de bij artikel 1413 van het
Gerechtelijk Wetboek vereiste spoed wanneer de schuldeiser ernstige gronden heeft om te
vrezen dat de inning van zijn schuldvordering in het gedrang komt, hetzij omdat gebleken
is dat zijn schuldenaar insolvabel is of dreigt te worden, hetzij omdat laatstgenoemde zijn
onvermogen bewerkt. Het louter talmen van de schuldenaar, die de schuldvordering
betwist op gronden die aan de beoordeling van de feitenrechter kunnen worden voorgelegd, maakt geen spoed uit in de zin van de voormelde bepaling.
Het arrest grondt te dezen de beslissing dat aan het vereiste van spoed was voldaan op
het ogenblik dat het bewarend beslag werd toegestaan, op de voormelde redenen volgens
welke de verweerders van de eiseres "slechts ontoereikende inlichtingen" ontvangen
hebben en de eiseres "weigert om het saldo van de overdracht (van de handelszaak) te
betalen, op grond dat er een geschil met de F.O.D. Economie zou bestaan, terwijl er geen
enkele proceshandeling is verricht, en zij daarenboven weigert om de schuld te betalen, op
grond dat een derde vennootschap haar zou beconcurreren - een gegeven dat met de
schuldeiser niets te maken heeft". Het arrest leidt de spoed af uit gegevens die de inning
van de schuldvordering niet in het gedrang kunnen brengen en schendt aldus artikel 1413
van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Tweede onderdeel
De door de verweerders tegen dat onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het onderdeel bekritiseert de onaantastbare beoordeling van de
feitenrechter :
Het onderdeel bekritiseert geen feiten die door de feitenrechter op onaantastbare wijze zijn vastgesteld, maar verwijt hem dat hij de vereiste spoed heeft
afgeleid uit overwegingen die met het begrip spoed geen verband houden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
Luidens artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek, kan iedere schuldeiser in
spoedeisende gevallen aan de rechter toelating vragen om op de voor beslag
vatbare goederen van zijn schuldenaar bewarend beslag te leggen.
Er is sprake van spoed in de zin van die bepaling wanneer de schuldeiser
ernstige gronden heeft om te vrezen dat de inning van zijn schuldvordering in het
gedrang komt omdat uit omstandigheden blijkt dat de solvabiliteit van de
schuldenaar gevaar loopt.
Uit de omstandigheden alleen dat "de schuldeiser van een handelsvennootschap van die vennootschap slechts ontoereikende inlichtingen ontvangt en de
vennootschap weigert om het saldo van de overdracht te betalen, op grond dat er
een geschil met de F.O.D. Economie zou bestaan, terwijl er geen enkele proceshandeling is verricht, en zij daarenboven weigert om de schuld te betalen, op
grond dat een derde vennootschap haar zou beconcurreren - een gegeven dat met
de schuldeiser niets te maken heeft", heeft het hof van beroep niet wettig kunnen
afleiden dat aan het vereiste van spoed was voldaan om het litigieuze bewarend
beslag toe te staan.
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, behalve in zoverre dat arrest het hoofdberoep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
23 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Van Ommeslaghe.

Nr. 768
1° KAMER - 23 december 2010

1º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN UITWERKING
2º ADVOCAAT - KEUZE VAN WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN - UITWERKING
3º LASTGEVING - KEUZE VAN WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN - UITWERKING
4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN - UITWERKING
5º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN BIJKOMENDE LASTGEVING BOVENOP DE LASTGEVING AD LITEM - EINDE VAN DE LASTGEVING AD
LITEM - UITWERKING
6º ADVOCAAT - KEUZE VAN WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN - BIJKOMENDE
LASTGEVING BOVENOP DE LASTGEVING AD LITEM - EINDE VAN DE LASTGEVING AD LITEM UITWERKING
7º LASTGEVING - KEUZE VAN WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN - BIJKOMENDE
LASTGEVING BOVENOP DE LASTGEVING AD LITEM - EINDE VAN DE LASTGEVING AD LITEM UITWERKING
8º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS IN HET KANTOOR VAN DE RAADSMAN - BIJKOMENDE LASTGEVING BOVENOP DE
LASTGEVING AD LITEM - EINDE VAN DE LASTGEVING AD LITEM - UITWERKING
1º, 2º, 3º et 4º Een partij die, ten behoeve van een gerechtelijke procedure, woonplaats in
het kantoor van haar raadsman kiest, geeft aan die advocaat een bijkomende lastgeving
bovenop de lastgeving ad litem bedoeld in artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek. (Art. 111, BW; Artt. 39, 40 en 440, Gerechtelijk Wetboek)
5º, 6º, 7º en 8º De omstandigheid dat de advocaat verklaart niet langer de raadsman van
een partij te zijn en dat aldus zijn lastgeving ad litem is geëindigd, maakt tevens een
einde aan de keuze van woonplaats van die partij in het kantoor van die advocaat,
zonder dat die partij de keuze van woonplaats in het kantoor van haar gewezen
raadsman hoeft te herroepen of dat laatstgenoemde hoeft te verklaren dat hij afziet van
zijn bijzondere lastgeving betreffende de keuze van woonplaats. (Artt. 111 en 2003 tot
2011, BW; Artt. 39, 40 en 440, Gerechtelijk Wetboek)
(B. T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0481.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. DE FEITEN
Uit het bestreden arrest blijken de volgende feiten :
1. Voor de eerste rechter dagvaardt de verweerder, bij deurwaardersexploot
van 13 mei 2002, de eiser tot tussenkomst en vrijwaring, in een procedure tussen
de verweerder en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid First
Event Agency. Die dagvaarding wordt "aan het parket" betekend, daar het
uittreksel uit het rijksregister van de natuurlijke personen vermeldt dat de eiser
op 25 mei 2000 ambtshalve is geschrapt uit zijn laatste bekende woonplaats te
Luik, ... .
2. Op 25 juli 2002, 15 november 2002 en 13 oktober 2006 legt de eiser, via
zijn raadsman, Meester D., een conclusie en een aanvullende conclusie neer,
waarin vermeld wordt dat hij "met het oog op deze procedure woonplaats kiest in
het kantoor van zijn raadsman".
3. In een mail van 25 mei 2007 deelt Meester D. de raadsman van de
verweerder mee "dat hij geen instructies heeft ontvangen en dat hij dus niet zal
verschijnen op de (pleit)zitting (van 29 mei 2007) van de eerste rechter".
4. Op de zitting van 29 mei 2007 verklaart de raadsman van de verweerder,
volgens het proces-verbaal van terechtzitting, dat de eiser geen raadsman meer
heeft en dat hij tegen laatstgenoemde "verstek vordert ".
5. De eiser wordt bij het beroepen vonnis van 27 juni 2007, "dat overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek is geacht op tegenspraak te zijn
gewezen", hoofdelijk met de vennootschap First Event Agency veroordeeld om
aan de verweerder 40.902,43 euro te betalen, vermeerderd met de interest tegen
de wettelijke interestvoet met ingang van 22 oktober 1999 en de kosten.
6. Op 17 september 2007 wordt dat vonnis, op verzoek van de verweerder, aan
de eiser betekend, de betekening geschiedt aan de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Luik.
7. Op 8 maart 2008 stelt de eiser tegen dat vonnis hoger beroep in.
8. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het
laattijdig is ingesteld.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 39 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zover nodig, artikel 111
van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 2003 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
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Het arrest "verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het laattijdig werd ingesteld, veroordeelt (de eiser) om (aan de verweerder) een schadevergoeding van 1.000 euro
te betalen wegens tergend en roekeloos hoger beroep, laat zijn eigen kosten te zijnen laste
en veroordeelt hem in de kosten, die door (de verweerder) zijn begroot op 2.500 euro",
om alle redenen en inzonderheid om de volgende redenen :
"(De eiser) werd door (de verweerder) tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring
gedagvaard, met het 'aan het parket' betekende exploot van 13 mei 2002. Het bij de
dagvaarding gevoegde uittreksel uit het rijksregister van de natuurlijke personen geeft als
wettelijke inlichtingen dat (de eiser), op die datum, op 25 mei 2000 ambtshalve was
geschrapt uit zijn laatste bekende woonplaats, in de ... te ... Luik, waar hij zich op 28
september 1999 had ingeschreven;
In de conclusie die zijn raadsman, Meester D., op 25 juli 2002 in zijn naam heeft
genomen, vermeldt hij dat de eiser 'met het oog op deze procedure zijn woonplaats in het
kantoor van zijn raadsman kiest'. Hetzelfde geldt voor de aanvullende conclusie van 15
november 2002 en voor zijn conclusie van 13 oktober 2006.
Zo wordt het bericht van rechtsdagbepaling van de zaak voor de eerste rechter, dat door
(de verweerder) is gevraagd overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, bij
gerechtsbrief van 23 augustus 2006 naar zijn gekozen woonplaats, dus naar het kantoor
van zijn raadsman, verstuurd voor de zitting van 28 november 2006.
Op die zitting wordt de zaak, in aanwezigheid van de raadslieden (van de verweerder)
en (van de eiser), verdaagd naar 29 mei 2007 met het oog op de pleidooien.
Op 29 mei 2007 verklaart de raadsman (van de verweerder), volgens het proces-verbaal
van terechtzitting, dat (de eiser) 'geen raadsman meer heeft (neerlegging van een mail van
Meester D.)'. Hij vordert verstek.
De betrokken mail van Meester D. is bij het dossier (van de verweerder) gevoegd. In
die mail, die hij op 25 mei 2007 naar de raadsman (van de verweerder) heeft verstuurd,
wijst hij erop dat hij geen instructies heeft ontvangen en dat hij dus niet zal verschijnen op
de zitting van de eerste rechter.
De rechtbank doet in die omstandigheden terecht uitspraak bij wege van het beroepen
vonnis, dat 'overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geacht op
tegenspraak te zijn gewezen', ten aanzien '(van de eiser), geboren op 16 november 1976;
wonende te ... , waaruit hij op 25 mei 2000 ambtshalve werd geschrapt'.
Per definitie vindt er immers geen keuze van woonplaats bij de raadsman meer plaats
vanaf het ogenblik dat er geen raadsman meer is.
Derhalve had (de verweerder) geen andere keus dan het vonnis 'aan het parket' te betekenen, aangezien (de eiser), die nog steeds geen bekende woon- of verblijfplaats in België
of in het buitenland had, geen gekozen woonplaats meer had.
(De eiser) beweert ten onrechte het tegenovergestelde : aangezien hij zijn woonplaats
bij een lasthebber gekozen had en deze meegedeeld had dat hij geen lastgeving meer had,
kon de betekening niet meer bij hem geschieden. De oplossing volgt a fortiori uit artikel
39, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Uit het door (de verweerder) overgelegde dossier blijkt overigens dat hij trouw alle
vereiste inspanningen heeft gedaan om de woon- of verblijfplaats (van de eiser) te vinden,
maar hierin niet is geslaagd.
Het vonnis werd op 17 september 2007 rechtsgeldig betekend aan de procureur des
Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering heeft kennisgenomen,
zitting houdt (artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek). Overeenkomstig
artikel 57, tweede lid, van datzelfde wetboek, is de termijn voor hoger beroep beginnen te
lopen vanaf de afgifte van een afschrift van het exploot aan de procureur des Konings.
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Het hoger beroep dat op 3 maart 2008 is ingesteld, is dus laattijdig".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt :
"Wanneer de partijen of een van hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die
akte, woonplaats kiezen in een andere plaats dan de werkelijke woonplaats, kunnen de op
die akte betrekking hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolgingen aan de
overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden".
Artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
"Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, mogen de
betekening en de kennisgeving aan die woonplaats geschieden.
Wordt het afschrift aan de gekozen woonplaats ter hand gesteld aan de lasthebber
persoonlijk, dan wordt de betekening geacht aan de persoon te zijn gedaan.
De betekening en de kennisgeving mogen niet meer aan de gekozen woonplaats
geschieden, indien de lasthebber overleden is, indien hij er zijn woonplaats niet meer
heeft, of indien hij er zijn bedrijf niet meer uitoefent".
Artikel 40, tweede en vierde lid, van datzelfde wetboek bepaalt :
"Heeft de betrokkene in België noch in het buitenland een gekende woonplaats,
verblijfplaats, noch gekozen woonplaats, dan wordt de betekening gedaan aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet
nemen of heeft genomen, zitting houdt; is of wordt er geen vordering voor de rechter
gebracht, dan geschiedt de betekening aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats heeft of, indien hij geen woonplaats in België heeft,
aan de procureur des Konings te Brussel" (tweede lid).
"De betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan indien
de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen
woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, in voorkomend geval in het
buitenland, kende" (vierde lid).
Uit het laatste lid van voormeld artikel 40 blijkt dat, indien de partij op wier verzoek
een betekening wordt verricht, de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend
wordt, kent, die partij het exploot op die plaats moet doen betekenen; het gaat niet om een
mogelijkheid maar om een verplichting waarvan aangenomen wordt dat zij de openbare
orde raakt. Zo moet het exploot dat betekend wordt aan de procureur des Konings, terwijl
de woonplaats van de verweerder in het buitenland gekend blijkt te zijn of de verweerder
zijn woonplaats in België blijkt te hebben gekozen, als ongedaan worden beschouwd.
De keuze van woonplaats bij een bij name aangeduide persoon heeft tot gevolg dat
degene die woonplaats kiest, aan eerstgenoemde een lastgeving geeft. Die lastgeving heeft
betrekking op de ontvangst en de doorgifte, door de lasthebber, van de voor de lastgever
bestemde akten.
Wanneer de keuze van woonplaats geschiedt in een akte van de rechtspleging in eerste
aanleg, geldt die keuze voor de volledige rechtspleging in eerste aanleg, voor de tenuitvoerlegging van het daaropvolgende vonnis en voor het instellen van het hoger beroep
tegen dat vonnis. Volgens artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek kan de lastgeving die
voortvloeit uit de keuze van woonplaats evenwel eindigen om redenen die de lastgeving
in het algemeen doen eindigen, met name hetzij in geval van herroeping van de lastgeving
door de lasthebber, hetzij in geval van door de lasthebber aan de lastgever gedane opzegging.
Het arrest stelt te dezen vast dat uit de voor de eerste rechter neergelegde conclusie
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volgt dat de eiser woonplaats heeft gekozen bij zijn raadsman, Mr. D. Uit de mail van Mr.
D. aan de raadsman van de verweerder, waarin hij hem meedeelde dat hij niet zou
verschijnen op de zitting van 29 mei 2007, alsook uit de vermeldingen van het procesverbaal van terechtzitting van de eerste rechter betreffende die mail, meent het arrest te
kunnen afleiden dat, in zoverre "er geen raadsman meer is", "er geen keuze van woonplaats bij de raadsman meer is" en dat "(de eiser) ten onrechte het tegenovergestelde
beweert : aangezien hij woonplaats had gekozen bij een lasthebber en deze meedeelde dat
hij geen lastgeving meer had, kon de betekening niet meer bij hem geschieden".
Het bericht dat Mr. D. op 25 mei 2007 naar Mr. P.B. stuurde, vermeldde het volgende :
"Waarde confrater,
Ik heb geen instructies en zal dinsdag niet verschijnen. Uw dienstwillige".
Dat stuk sluit alleen uit dat Mr. C.D. op de zitting als raadsman van de eiser zou
verschijnen om er hem te vertegenwoordigen en hem bijstand te verlenen.
Het arrest verwart aldus de lastgeving ad litem van de advocaat met de gemeenrechtelijke lastgeving, met name betreffende de keuze van woonplaats, die hij apart kan
ontvangen.
Hoewel immers de advocaat, naast de aannemingsovereenkomst die hij uitvoert
wanneer hij zijn cliënt raad geeft of bijstaat of wanneer hij pleit, voor alles wat betrekking
heeft op de vertegenwoordiging van zijn cliënt voor het gerecht, en met name voor het
verrichten van de proceshandelingen, bekleed is met een lastgeving ad litem, op grond
waarvan hij als gevolmachtigde verschijnt zonder dat hij van enige schriftelijke volmacht
moet doen blijken (artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek), en krachtens
welke hij, zonder enige bijzondere opdracht, op regelmatige wijze en binnen de wettelijke
termijnen alle noodzakelijke handelingen moet stellen om het vonnis te verkrijgen dat het
proces zal beëindigen, kan de advocaat daarenboven en daarnaast een gemeenrechtelijke
lastgeving aanvaarden, zoals een keuze van woonplaats, in zijn kantoor, van degene die
hij ook nog voor het gerecht vertegenwoordigt en bijstand verleent. Die lastgeving staat
los van die welke hij uitvoert als lasthebber ad litem.
Het arrest, dat overigens niet vaststelt dat de eiser, de lastgever, zijn keuze van woonplaats in het kantoor van Mr. D., heeft herroepen, stelt evenmin vast dat Mr. D., naast zijn
specifieke lastgeving ad litem met betrekking tot de vertegenwoordiging en de bijstand in
rechte, ook zijn bijzondere gemeenrechtelijke lastgeving betreffende eisers keuze van
woonplaats in zijn kantoor had opgezegd.
Het arrest, dat bijgevolg beslist dat "er immers per definitie geen keuze van woonplaats
bij de raadsman meer plaatsvindt vanaf het ogenblik dat er geen raadsman meer is" en dat
"(de eiser) ten onrechte het tegenovergestelde beweert : aangezien hij zijn woonplaats bij
een lasthebber gekozen had en deze meegedeeld had dat hij geen lastgeving meer had,
kon de betekening niet meer bij hem geschieden. De oplossing volgt a fortiori uit artikel
39, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek", miskent het bestaan van de bijzondere lastgeving van de advocaat die de keuze van woonplaats van zijn cliënt in zijn kantoor
aanvaardt, en die losstaat van de lastgeving ad litem die hij eveneens heeft. Het arrest
schendt aldus de artikelen 440 van het Gerechtelijk Wetboek, 2003 tot 2010 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest, dat bovendien beslist dat de verweerder "geen andere keus had dan het
vonnis 'aan het parket' te betekenen, aangezien (de eiser), die nog steeds geen bekende
woon- of verblijfplaats in België of in het buitenland had, geen gekozen woonplaats meer
had", en dat "het vonnis (dus) op 17 september 2007 rechtsgeldig werd betekend aan de
procureur des Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering heeft kennisgenomen, zitting houdt (artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) (...)",
hoewel eisers keuze van woonplaats bij zijn raadsman rechtsgeldig was geschied en de
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verweerder hiervan noodzakelijkerwijs op de hoogte was, schendt tevens en daarenboven
de artikelen 39 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid het vierde lid van
laatstgenoemde bepaling, en voor zover nodig, artikel 111 van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre het arrest verklaart dat "het op 3 maart 2008 ingestelde hoger beroep dus
laattijdig is", is het bijgevolg niet naar recht met redenen omkleed, aangezien de betekening aan het parket als ongedaan moest worden beschouwd, aangezien de keuze van
woonplaats rechtsgeldig was geschied en door de eiser niet was herroepen, door Mr. D.
niet was opgezegd en de verweerder hiervan op de hoogte was.
(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Een partij die, ten behoeve van een gerechtelijke procedure, woonplaats kiest
in het kantoor van haar raadsman, geeft aan die advocaat een bijkomende lastgeving bovenop het mandaat ad litem bedoeld in artikel 440, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Wanneer, bijgevolg, de advocaat verklaart niet langer de raadsman van die
partij te zijn en zijn mandaat ad litem aldus is beëindigd, maakt die omstandigheid tevens een einde aan de keuze van woonplaats van die partij in het kantoor
van die advocaat, zonder dat vereist is dat die partij de keuze van woonplaats in
het kantoor van haar gewezen raadsman herroepen heeft of dat laatstgenoemde
verklaard heeft dat hij zijn bijzondere lastgeving betreffende de keuze van woonplaats heeft opgezegd.
Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Mahieu en Oosterbosch.
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1° KAMER - 23 december 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - AANVANG
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - EINDE
3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
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T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - WIJZE VAN VASTSTELLING
1º De uitkering na echtscheiding begint pas te lopen nadat het echtscheidingsvonnis in
kracht van gewijsde is gegaan. (Art. 301, BW; Art. 1276, Gerechtelijk Wetboek)
2º De maatregelen die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg genomen heeft
overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de
maatregelen die betrekking hebben op de persoon van de minderjarige kinderen en hun
goederen, houden op uitwerking te hebben na de ontbinding van het huwelijk1. (Artt. 1276
en 1280, Gerechtelijk Wetboek)
3º Bij het vaststellen van de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en de
aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde, kan de
rechter die uitspraak moet doen over het verzoek tot uitkering na echtscheiding geen
rekening houden met de maatregelen betreffende de goederen van de partijen, die
genomen zijn door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het kader van
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 301, §3, BW; Art. 1276, Gerechtelijk
Wetboek)
(B. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0085.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2009 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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
Het middel
Tweede onderdeel
De door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : de tekst van het arrest van 23 oktober 2009 is niet bij het
cassatieberoep gevoegd :
Het Hof hoeft niet kennis te nemen van het arrest van 23 oktober 2009, daar,
enerzijds, het bestreden arrest de passages van dat arrest waarop het zijn
beslissing grondt, samenvat, en, anderzijds, de beoordeling van de grieven van
de eiseres dat niet vereist.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Luidens arikel 301, §3, van het Burgerlijk Wetboek, legt de rechtbank het
bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding vast die ten minste de staat
1. Zie Cass., 28 sept. 2000, AR C.99.0172.F, nr. 501.
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van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. De rechtbank houdt
rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en met de
aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde.
Luidens artikel 1276 (lees : 1278) van het Gerechtelijk Wetboek, heeft het
vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de
persoon van de echtgenoten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht
van gewijsde is getreden.
De uitkering na echtscheiding begint bijgevolg ten vroegste te lopen als het
echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
De maatregelen die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg genomen
heeft op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering
van de maatregelen die betrekking hebben op de persoon van de minderjarige
kinderen en het beheer van hun goederen, houden op uitwerking te hebben na de
ontbinding van het huwelijk.
Hieruit volgt dat de rechter die uitspraak moet doen over het verzoek tot uitkering na echtscheiding, bij het vaststellen van de inkomsten en mogelijkheden van
de echtgenoten en de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de
uitkeringsgerechtigde, geen rekening mag houden met de maatregelen betreffende de goederen van de partijen, die door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg zijn genomen in het kader van artikel 1280 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het bestreden arrest dat, bij het vaststellen van het bedrag van de respectieve
lasten van de partijen en de terugval van de economische situatie van de eiseres,
rekening houdt met het feit dat de verweerder "bij arrest van 23 oktober 2009
(dat uitspraak doet overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek),
werd veroordeeld om, vanaf 1 januari 2009, de kosten van het appartement van
de partijen te Florida te dragen, onder voorbehoud van de rekeningen die in het
kader van de werkzaamheden van vereffening en verdeling moeten worden
opgemaakt", verantwoordt niet naar recht zijn beslissing waarbij het de
verweerder, "gelet op het geheel van de gegevens" die het vermeldt, veroordeelt
om aan de eiseres een onderhoudsuitkering na echtscheiding van 1.750 euro per
maand te betalen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige grieven, die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de verweerder veroordeelt om
aan de eiseres, vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk, een onderhoudsuitkering na echtscheiding van 1.750 euro per maand te betalen en in zoverre het
over de kosten uitspraak doet;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
23 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Foriers.

Nr. 770
1° KAMER - 23 december 2010

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE –
TUCHTZAKEN – RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN – ONMOGELIJKHEID OM UITSPRAAK
TE DOEN – SCHORSING VAN DE TUCHTPROCEDURE – VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK
WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING – HOEDANIGHEID OM OP TE TREDEN – OPENBAAR MINISTERIE
2º GENEESKUNDE – BEROEPSORDEN – TUCHTZAKEN – RAAD VAN DE ORDE VAN
GENEESHEREN – ONMOGELIJKHEID OM UITSPRAAK TE DOEN – SCHORSING VAN DE
TUCHTPROCEDURE – VORDERING TOT ONTTREKKING WEGENS VAN DE ZAAK GEWETTIGDE
VERDENKING – HOEDANIGHEID OM OP TE TREDEN – OPENBAAR MINISTERIE
4º OPENBAAR MINISTERIE – TUCHTZAKEN – RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN –
ONMOGELIJKHEID OM UITSPRAAK TE DOEN – SCHORSING VAN DE TUCHTPROCEDURE – VORDERING
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING – HOEDANIGHEID OM OP TE
TREDEN

1º, 2° en 3° Wanneer de tuchtprocedure geschorst worden wegens de onmogelijkheid voor
de raad van de Orde van geneesheren om uitspraak te doen, wat de openbare orde in
het gedrag kan brengen, heeft het openbaar ministerie de hoedanigheid om de
onttrekking van de zaak te vorderen wegens gewettigde verdenking van die raad1. (Artt.
138bis en 648,2°, Ger. W.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0719.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker vordert bij een ter griffie van het Hof op 14 december 2010 ingekomen verzoekschrift dat het tuchtdossier, dat tegen de “Cliniques universitaires
U.C.L. de Mont-Godinne” is geopend op grond van een klacht van de vereniging
zonder winstoogmerk “Union des omnipraticiens de l’arrondissement de
Dinant”, aan de Orde van geneesheren van de provincie Namen wordt
onttrokken.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 5 maart 2010, AR C.10.0071.F, AC, 2010, nr.156.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Het verzoekschrift is hierop gegrond dat de raad van de Orde van geneesheren
van de provincie Namen, op de zitting van 17 november 2009, vastgesteld heeft
dat de meerderheid van de gewone en plaatsvervangende raadsleden niet in dat
dossier tussenbeide wenste te komen en dat hij bijgevolg onmogelijk uitspraak
kon doen, daar het vereiste quorum niet was bereikt. De tuchtprocedure werd
derhalve geschorst.
Het Hof heeft bij arrest van 5 maart 2010 het verzoek tot onttrekking dat op 12
februari 2010 was ingediend door de “Union des omnipraticiens de l’arrondissement de Dinant”, kennelijk niet-ontvankelijk verklaard op grond dat laatstgenoemde, als klaagster, niet bij de zaak was betrokken en derhalve niet over de
hoedanigheid beschikte om een dergelijk verzoek in te dienen.
Een onmogelijkheid om uitspraak te doen kan de openbare orde in het gedrang
brengen.
Luidens artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek treedt het openbaar
ministerie ambtshalve op telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.
Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat van dit arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken die op
het secretariaat van de raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Namen moeten worden neergelegd, mededeling wordt gedaan aan de voorzitter
van die raad, opdat hij, vóór 20 januari 2011, de bij artikel 656, derde lid, 1°, b),
van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring op de uitgifte van het
arrest zou stellen, in overleg met de leden van de raad die met naam zullen
worden vermeld en deze verklaring mede zullen ondertekenen;
Stelt de verschijning van de partijen vast op de zitting van 10 februari 2011,
waarop raadsheer Martine Regout verslag zal uitbrengen.
23 december 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal.
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2° KAMER - 28 december 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING
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3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - RECHTEN VAN DE MENS VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - TOEPASSING
4º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ASSESSOR - ONPARTIJDIGHEID WRAKING - TOEPASSING
5º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ASSESSOR GEVANGENISDIRECTEUR - ONVERENIGBAARHEID - TOEPASSING
6º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ASSESSOR - BESTAANDE
THERAPEUTISCHE OF DESKUNDIGENRELATIE - CUMULATIE VAN RECHTERLIJKE AMBTEN - TOEPASSING
1º, 2º en 3º De artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, zijn alleen van toepassing op het onderzoek van hetzij
betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen, hetzij de gegrondheid van de
ingestelde strafvordering; die bepalingen zijn bijgevolg niet van toepassing op de strafuitvoeringsrechtbank die kennis neemt van een verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit1. (Art. 6.1, EVRM; Art. 14.1, IVBPR)
4º Het feit dat een assessor in de strafuitvoeringsrechtbank, bij de uitoefening van zijn
beroep, de veroordeelde heeft ontmoet die vervolgens voor hem verschijnt, valt niet
onder de in artikel 828, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gevallen. (Art. 828, 9°,
Gerechtelijk Wetboek)
5º Rekening houdend met de in artikel 300, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde uitzondering, kan de functie van gevangenisdirecteur niet als een verboden
onverenigbaarheid worden aangevoerd. (Art. 300, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
6º Een therapeutische relatie of deskundigenrelatie tussen een assessor en een veroordeelde die voor de strafuitvoeringsrechtbank moet verschijnen, is geen cumulatie van
rechterlijke ambten en evenmin één van de in de artikelen 292 tot 299 van het
Gerechtelijk Wetboek opgesomde onverenigbaarheden. (Artt. 292 tot 299, Gerechtelijk
Wetboek)
(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1893.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Luik van 15 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt het vonnis dat het door een rechtbank werd gewezen waarvan
de samenstelling geen waarborg is voor de onpartijdigheid van die rechtbank. De
1 Cass., 20 nov. 2007, AR P.07.1528.N, AC, 2007, nr. 569 en noot 1.
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grief is gegrond op de bewering dat één van de assessoren de eiser in het kader
van een therapeutische deskundigenopdracht heeft ontmoet, terwijl de tweede
directeur is geweest van een gevangenis waar de eiser heeft verbleven en waar
hij hem met name in het kader van tuchtprocedures heeft ontmoet.
Het bestaan en de teneur van de door het middel aangevoerde beroepsmatige
contacten blijken niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan. In
zoverre het middel het nazicht van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige zijn de artikelen 6.1 EVRM, en 14.1 IVBPR, alleen van
toepassing op het onderzoek van hetzij betwistingen over burgerlijke rechten en
verplichtingen, hetzij de gegrondheid van de ingestelde strafvordering. Die bepalingen zijn bijgevolg niet van toepassing op de strafuitvoeringsrechtbank die
kennis neemt van een verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit.
Artikel 648 Gerechtelijk Wetboek vermeldt de gevallen waarin de onttrekking
van de zaak aan de burgerlijke rechter kan worden gevorderd. Die bepaling is
niet toepasselijk op strafzaken.
Artikel 828, 9°, Gerechtelijk 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 scheidrechter.
Het feit dat een assessor in de strafuitvoeringsrechtbank, bij de uitoefening van
zijn beroep, de veroordeelde heeft ontmoet die vervolgens voor hem verschijnt,
valt niet onder de in artikel 828, 9°, vermelde gevallen.
Artikel 300, derde lid, Gerechtelijk Wetboek onderwerpt de assessoren in
strafuitvoeringszaken aan dezelfde regels van onverenigbaarheid als de
werkende magistraten, met uitzondering van de benoeming of de contractuele
aanwerving in een bezoldigde openbare functie of ambt van administratieve aard.
Rekening houdend met die uitzondering kan de functie van gevangenisdirecteur niet als een verboden onverenigbaarheid worden aangevoerd.
De therapeutische relatie of deskundigenrelatie die tussen een assessor en een
veroordeelde die voor de strafuitvoeringsrechtbank moet verschijnen heeft
bestaan, maakt geen cumulatie uit van rechterlijke ambten en evenmin één van
de in de artikelen 292 tot 299 van het voormelde wetboek opgesomde onverenigbaarheden.
In zoverre het middel de voormelde verdrags- en wetsbepalingen aanvoert,
faalt het naar recht.
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.
28 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. C. Hoffmann, Nijvel en D. Paci, Brussel.

Nr. 772
2° KAMER - 28 december 2010

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - ONDERZOEKSRECHTER
- VOORBEREIDING VAN EEN ONTWERP VAN BEVEL TOT AANHOUDING - GEVOLG
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter ontwerpen voor te bereiden die
achteraf kunnen worden gewijzigd of ingetrokken; dergelijke handelwijze betekent in se
niet dat de beslissing van de rechter reeds vooraf vaststond. (Art. 16, §2, Voorlopige
Hechteniswet)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1956.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 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het bestreden arrest dat het oordeelt dat het bevel tot medebrenging dat vóór het bevel tot aanhouding is uitgevaardigd, regelmatig was,
ofschoon de eiser reeds ter beschikking stond van de onderzoeksrechter.
Het middel berust op de bewering dat de Brusselse federale politie werd
gecontacteerd nog vóór de eiser naar een ander arrondissement was overgebracht.
Het arrest vermeldt evenwel het tegendeel.
Deze vermelding is van feitelijke aard, zodat het middel dat die vermelding
betwist, niet ontvankelijk is.
Tweede middel
Op grond van het feit dat hij in het proces-verbaal van de huiszoeking, het uur
en de omstandigheden van zijn vrijheidsberoving niet kan terugvinden, heeft de
eiser geconcludeerd dat zijn aanhouding onregelmatig was.
Het arrest antwoordt op dat verweer door erop te wijzen dat de stukken met
betrekking tot de aanhouding bij het dossier zijn gevoegd en dat de eiser van zijn
vrijheid werd beroofd op 19 november 2010, om 07.15 uur, naar aanleiding van
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een huiszoeking die bij hem was verricht op bevel van de onderzoeksrechter van
een ander arrondissement, waarnaar hij was overgebracht. Het arrest wijst erop
dat aldaar, dezelfde dag om 18.55 uur, een bevel tot medebrenging aan de eiser
werd betekend, op verzoek van de onderzoeksrechter te Brussel, die ervan was
verwittigd dat de vingerafdrukken van de betrokkene overeenkwamen met die
van een gesignaleerde persoon. De appelrechters hebben daaruit besloten dat het
bevel tot aanhouding dat de ochtend daarop werd verleend, binnen de wettelijke
termijn was uitgevaardigd.
Het arrest antwoordt aldus op de conclusie van de eiser.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
De eiser heeft in zijn appelconclusie aangevoerd dat het feit dat het bevel tot
aanhouding kort na de beëindiging van het verhoor was betekend, inhield dat dit
bevel, in strijd met artikel 16, §2, Voorlopige Hechteniswet, ten minste gedeeltelijk vóór het verhoor was opgesteld. Hij verwijt het arrest dat het dit verweermiddel heeft verworpen op grond dat de onderzoeksrechter, vóór hij de inverdenkinggestelde verhoort, een ontwerp van bevel tot aanhouding mag opmaken,
aangezien niets hem belet dat ontwerp na het verhoor te wijzigen of, naargelang
van de afgenomen verklaringen, ervan af te zien het te gebruiken.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter ontwerpen voor te
bereiden die achteraf kunnen worden gewijzigd of ingetrokken.
Dergelijke handelwijze betekent in se niet dat de beslissing van de rechter
reeds vooraf vaststond.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. C. Lefebvre, Brussel en Ch. Moiny, Brussel.
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2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - GRONDEN VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN
1º en 2º Ofschoon de niet-vermelding, in het bevel tot aanhouding, van de omstandigheden
die de voorlopige hechtenis wettigen, een onherstelbaar gebrek uitmaakt, is het onderzoeksgerecht wel bevoegd om de motivering aan te vullen wanneer het bevel tot
aanhouding vaststelt dat die omstandigheden voorhanden zijn en dat zij de vrijheidsberoving vóór berechting verantwoorden1. (Artt. 16, §§1°, derde lid, 5, tweede lid, en 30,
§4, Voorlopige Hechteniswet)
(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1983.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van 19 december 2010
Middel
De eiser tegen wie een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd wegens deelneming aan de activiteit van een terroristische groep, werd door de raadkamer in
vrijheid gesteld.
De kamer van inbeschuldigingstelling wijzigt die beslissing en vult het bevel
tot aanhouding aan met de vermelding dat er ernstige redenen bestaan om te
vrezen dat de inverdenkinggestelde, zo hij in vrijheid wordt gesteld, nieuwe
misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het optreden van het gerecht zou
onttrekken, bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich met derden zou
verstaan.
De eiser voert aan dat de appelrechters aldus artikel 16, §1, derde lid, en §5,
tweede lid, alsook artikel 30, §4, Voorlopige Hechteniswet schenden.
Krachtens artikel 16, §1, Voorlopige Hechteniswet kan de onderzoeksrechter
slechts een bevel tot aanhouding verlenen in geval van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid en indien het feit een correctionele gevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben. Indien het
maximum van de straf vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, mag het bevel
slechts worden verleend als er redenen bestaan om te vrezen dat de verdachte
nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het optreden van het
gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich zou
1 Cass., 16 maart 2005, AR P.05.0313.F, Pas., 2005, nr. 166, met concl. adv.-gen. LOOP.
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verstaan met derden.
Overeenkomstig paragraaf 5, tweede lid, van dat artikel, moet de rechter de
feitelijke omstandigheden vermelden van de zaak en die welke eigen zijn aan de
persoonlijkheid van de verdachte en die, gezien de voormelde criteria, de voorlopige hechtenis wettigen. Bij ontstentenis van die mededelingen wordt de
verdachte in vrijheid gesteld.
Ofschoon het ontbreken van enige vermelding betreffende de bovengenoemde
omstandigheden in het bevel tot aanhouding een onherstelbare tekortkoming
uitmaakt, is het onderzoeksgerecht wel bevoegd om de motivering aan te vullen
wanneer het bevel tot aanhouding vaststelt dat die omstandigheden voorhanden
zijn en de vrijheidsberoving vóór berechting verantwoorden.
Het arrest schendt bijgevolg de in het middel bedoelde wetsbepalingen niet
waar het het bevel aanvult met de vermelding van het gevaar op ontvluchting,
herhaling, bedrieglijke verstandhouding en teloorgaan van bewijsmateriaal en
waar het dit alles afleidt uit de in het bevel naar behoren omschreven omstandigheden die de hechtenis volstrekt noodzakelijk kunnen maken voor de openbare
veiligheid.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Het cassatieberoep van 20 december 2010
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen
dezelfde beslissing, ook al werd dat cassatieberoep ingesteld nog voor over het
eerste cassatieberoep uitspraak is gedaan.
Bijgevolg is het cassatieberoep niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. N. Gallant, Brussel en C. Selvais, Brussel.
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2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - VORM - VERMELDING OP DE
VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP - INTENTIE OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN - GEVOLG
1º en 2º Wanneer het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op 16
december 2010 werd gewezen en betekend, is het cassatieberoep dat op zaterdag 18
december 2010 is ingesteld, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk; het Hof vermag geen
acht te slaan op de vermelding op de verklaring van cassatieberoep, volgens welke de
betrokkene op 17 december 2010 de bedoeling te kennen heeft gegeven om
cassatieberoep in te stellen, aangezien niet blijkt dat de eiser die dag aan de directeur
van de inrichting waar hij is opgesloten of aan diens gemachtigde, heeft verklaard dat hij
cassatieberoep instelt. (Art. 31, §2, Voorlopige Hechteniswet)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.2024.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 december 2010.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Het arrest bevestigt de beschikking van 3 december 2010 die de voorlopige
hechtenis van de eiser handhaaft.
Krachtens artikel 31, §2, Voorlopige Hechteniswet, dient het cassatieberoep
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd, te worden ingesteld ten laatste binnen een termijn
van vierentwintig uren, die begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest aan de
verdachte wordt betekend.
Het arrest werd op donderdag 16 december 2010 gewezen en nog dezelfde dag
betekend, volgens de bij artikel 18 van de voormelde wet bepaalde vormvoorschriften.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de vermelding op de verklaring van
cassatieberoep, volgens welke de betrokkene op 17 december 2010 de bedoeling
te kennen heeft gegeven om cassatieberoep in te stellen, aangezien niet blijkt dat
de eiser die dag aan de directeur van de inrichting waar hij is opgesloten of aan
diens gemachtigde, heeft verklaard dat hij cassatieberoep wou instellen.
Het cassatieberoep dat op zaterdag 18 december 2010 is ingesteld, is laattijdig
en bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, die geen
verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 december 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. N. Gallant, Brussel.

