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1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - FISCAAL MISDRIJF BELASTINGSCHULD - RECHT TOT BETWISTING VAN DE VERSCHULDIGDHEID EN HET BEDRAG BOEKHOUDING - NEERLEGGING TER GRIFFIE - VEREISTE
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONTDOKEN BELASTING - SCHADE - BELGISCHE STAAT (MINISTER VAN
FINANCIËN) - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - MOGELIJKHEID
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ONTDOKEN BELASTING - SCHADE - BELGISCHE STAAT (MINISTER VAN FINANCIËN) BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - MOGELIJKHEID
4º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ART. 39BIS, EERSTE LID, 1°
B.T.W.-WETBOEK - VRIJSTELLING VAN BELASTING - VERVULLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR
VRIJSTELLING - BEWIJSLAST
5º BEWIJS — BELASTINGZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ART. 39BIS, EERSTE LID, 1° B.T.W.-WETBOEK - VRIJSTELLING VAN BELASTING - VERVULLING VAN
DE VOORWAARDEN VOOR VRIJSTELLING

1º De uitoefening van het recht om voor de strafrechter de verschuldigdheid en het bedrag
van de gevorderde belasting te betwisten, vereist niet dat de boekhouding ter griffie is neergelegd.
2º en 3° Wanneer btw wordt ontdoken door het plegen van een misdrijf, kan de door het
misdrijf ontdoken belasting tezelfdertijd schade uitmaken die kan worden ingevorderd met
een burgerlijkepartijstelling door de Belgische Staat; de omstandigheid dat artikel 85, §1,
eerste lid, B.T.W.-wetboek de Belgische Staat de bevoegdheid verleent om de verschuldigde belastingen, intresten, administratieve geldboeten en toebehoren in te vorderen bij
wijze van dwangbevel, ontzegt de Belgische Staat niet de toegang tot de rechter door
middel van de gewone rechtspleging1. (Artt. 3 en 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering; Artt. 45 en 85, §1, eerste lid, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de
wet van 28 dec. 1992)
4º en 5° Uit de artikelen 39bis, eerste lid, 1°, B.T.W.-wetboek en 1 en 2 van het koninklijk
besluit nr. 52 van 29 december 1992 volgt dat de belastingplichtige die zich op de vrijstelling van artikel 39bis, eerste lid, 1°, B.T.W.-wetboek beroept, dient aan te tonen dat de
voorwaarden voor de vrijstelling zijn vervuld.
(L. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(AR P.10.0521.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
1 Cass., 20 juli 1979, AC, 1978-79, 1340; 27 nov. 1984, AR 7136, AC, 1984-85, nr.193; Cass., 15
feb. 2000, AR P.98.0836.N, AC, 2000, nr. 123.
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Brussel, correctionele kamer, van 23 februari 2010.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiser I
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 149 Grondwet,
evenals miskenning van het recht van verdediging en het beginsel van de
wapengelijkheid: het arrest antwoordt niet of niet afdoende op de grieven dat de
boekhouding van Datatrading nv niet aanwezig is (eerste onderdeel) en dat deze
boekhouding niet is onderzocht of bekeken (tweede onderdeel); de uitoefening
van het recht van verdediging en het beginsel van de wapengelijkheid vereisen
dat het volledige btw-dossier wordt voorgelegd en dat de eiser ter griffie kennis
kan nemen van de volledige boekhouding om zo de verschuldigdheid en het
bedrag van de door de verweerder gevorderde belastingen te kunnen betwisten
(derde onderdeel).
(...)
Derde onderdeel
4. De rechter oordeelt in feite en derhalve onaantastbaar of een bijkomende
onderzoeksmaatregel noodzakelijk, raadzaam of gepast is om tot zijn overtuiging
te komen. Het recht van verdediging of het beginsel van de wapengelijkheid zijn
niet miskend door de omstandigheid op zich dat de rechter een gevraagde
onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk acht.
5. De appelrechters stellen vast dat het niet noodzakelijk is om het openbaar
ministerie te verzoeken het btw-dossier van Datatrading nv of enig ander btwdossier te laten voegen en dat het strafdossier voldoende volledig en precies is
om te oordelen (p. 21, derde alinea, p. 24, derde alinea en p. 36, vijfde en zesde
alinea).
Uit de op die wijze met redenen omklede afwijzing van een vraag tot een
bijkomende onderzoeksmaatregel, kan geen miskenning van het recht van
verdediging of van het beginsel van de wapengelijkheid worden afgeleid.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. De appelrechters stellen omtrent het recht van de eiser I om de
verschuldigdheid en het bedrag van de gevorderde belasting te betwisten vast dat
hij in de mogelijkheid is om tegenspraak te voeren over de aard, de gegrondheid
en de omvang van de oorspronkelijke btw-schuld (p. 36, vijfde alinea).
In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest beslist dat de eiser I dit recht niet
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heeft, mist het feitelijke grondslag.
7. Het onderdeel gaat ervan uit dat de uitoefening van dit recht vereist dat de
eiser I kennis kan nemen van de ter griffie neergelegde volledige boekhouding
van de onderneming voor wiens belastingschuld hij wordt aangesproken.
De uitoefening van eisers recht om de verschuldigdheid en het bedrag van de
gevorderde belasting te betwisten, vereist niet dat die boekhouding ter griffie is
neergelegd.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
8. Uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat de appelrechters hebben
vastgesteld dat de boekhouding aanwezig en beschikbaar is voor de eiser.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat dit niet het geval is, komt het op tegen
het onaantastbare oordeel van de rechter en is het niet ontvankelijk.
(...)
Derde onderdeel
25. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 1382 Burgerlijk Wetboek en artikel 73sexies Btw-wetboek,
evenals miskenning van het recht van verdediging: het arrest antwoordt niet,
minstens niet afdoende, op eisers verweer omtrent de niet-ontvankelijkheid van
de vordering: ofwel is de eiser I in geval van veroordeling op grond van artikel
73sexies Btw-wetboek hoofdelijk aansprakelijk voor de ontdoken btw ofwel
heeft de verweerder nagelaten om lastens de wettelijke schuldenaar van de btw
een uitvoerbare titel te creëren.
26. In zoverre het onderdeel schending van artikel 6 EVRM en miskenning van
het recht van verdediging aanvoert, zonder te preciseren hoe en waardoor het
arrest deze bepaling schendt en dit recht miskent, is het bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
27. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser I
voor de appelrechters heeft aangevoerd dat artikel 73sexies Btw-wetboek de
verweerder verhindert zich burgerlijke partij te stellen voor de strafgerechten.
Het arrest diende bijgevolg niet te antwoorden op dit in het onderdeel bedoelde
verweer.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
28. In zoverre het onderdeel voor het Hof schending aanvoert van artikel
73sexies Btw-wetboek, is het nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
29. Wanneer btw wordt ontdoken door het plegen van een misdrijf, kan de door
het misdrijf ontdoken belasting tezelfdertijd schade uitmaken, die kan worden
ingevorderd met een burgerlijkepartijstelling door de verweerder. De
omstandigheid dat artikel 85, §1, eerste lid, Btw-wetboek de verweerder de
bevoegdheid verleent om de verschuldigde belastingen, intresten, administratieve
geldboeten en toebehoren in te vorderen bij wijze van dwangbevel, ontzegt hem
niet de toegang tot de rechter door middel van de gewone rechtspleging.
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Met de redenen die het vermeldt (p. 35, laatste alinea en p. 36, eerste tot en met
vijfde alinea), oordeelt het arrest dat de ontdoken btw, voor zover onbetaald
gebleven, de schade vormt uit de lastens de eiser I bewezen verklaarde
telastleggingen. Aldus beantwoordt het arrest eisers verweer en verantwoordt het
zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel van de eisers II
37. Het middel voert schending aan van de artikelen 39bis, 53 en 73 Btwwetboek: het arrest oordeelt strijdig met artikel 39bis Btw-wetboek dat
Datatrading nv het bewijs dient te leveren van een intracommunautaire
verwerving door haar buitenlandse afnemers.
38. Artikel 39bis, eerste lid, 1°, Btw-wetboek bepaalt: "Van de belasting zijn
vrijgesteld: 1° de leveringen van goederen door de verkoper, andere dan een
belastingplichtige die de regeling geniet bepaald in artikel 56, §2, door de
afnemer of voor hun rekening verzonden of vervoerd buiten België maar binnen
de gemeenschap, die worden verricht voor een andere belastingplichtige, of voor
een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die als zodanig optreden in een andere
Lid-Staat en die er aldaar toe gehouden zijn hun intracommunautaire
verwervingen van goederen aan de belasting te onderwerpen (...)." Volgens het
tweede lid bepaalt de Koning de beperkingen en voorwaarden voor de toepassing
van deze vrijstelling.
De artikelen 1 en 2 van het KB nr. 52 van 29 december 1992 met betrekking tot
de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en
de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende intracommunautaire
verwervingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde
waarde, bepalen dat deze vrijstelling afhankelijk is van het bewijs dat de
goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de gemeenschap
en bovendien van het bewijs dat de levering geschiedt voor een
belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die voor de
btw geïdentificeerd is in een andere Lid-staat.
De belastingplichtige die zich op de vrijstelling van artikel 39bis, eerste lid, 1°,
Btw-wetboek beroept, dient aan te tonen dat de voorwaarden voor de vrijstelling
zijn vervuld.
39. Het arrest oordeelt niet alleen zoals aangegeven in het middel maar ook door
overname van de redenen van het beroepen vonnis (p. 8-11) en op grond van een
geheel van eigen redenen (p. 16, derde alinea, p. 17, eerste en tweede
gedachtestreepje, p. 23, vierde gedachtestreepje en p. 29, derde en vijfde alinea)
dat er geen sprake was van daadwerkelijke intracommunautaire leveringen maar
wel van leveringen in het kader van een btw-carroussel. Aldus kon het arrest
wettig beslissen dat de eisers II niet te goeder trouw doch wel met het vereiste
bijzonder opzet voor deze leveringen geen btw hebben aangerekend en is die
beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
1 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
F. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: L. Vanheeswijck, Brussel, V. Coigniez, Leuven en A. De Buyn.

Nr. 173
2° KAMER - 1 maart 2011

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 35 - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSELIJKHEID - GEVOLG
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - ARTIKEL 35,
WEGVERKEERSWET - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN TOEPASSELIJKHEID - GEVOLG
3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 35,
WEGVERKEERSWET - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN TOEPASSELIJKHEID - GEVOLG
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ
- VEROORDELING WEGENS DRONKENSCHAP AAN HET STUUR - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN AARD - GEVOLG
5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 35 - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - STRAF - VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN - AARD - GEVOLG
6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - ARTIKEL 35,
WEGVERKEERSWET - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - MINIMUMDUUR - VERVAL VAN KORTERE
DUUR - ONWETTIGE BIJKOMENDE STRAF - GEVOLG
1º, 2° en 3° Artikel 35 Wegverkeerswet, waarop geen verzachtende omstandigheden
kunnen worden toegepast, straft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro en met het
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste
een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, diegene die op een openbare plaats een
voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing,
terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten
gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen; het vonnis, dat slechts een
verval van vijftien dagen oplegt, spreekt derhalve een onwettige bijkomende straf uit 1. (Artt.
85 en 100, Strafwetboek; Art. 35, Wegverkeerswet)
1 Zie de concl. van het OM.
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4º, 5° en 6° Het verval van het recht tot het besturen van een voertuig is een bijkomende
straf, zodat alleen het beschikkende gedeelte over de toepassing van deze straf wordt
vernietigd, met inbegrip van de beslissing over het niet-opleggen van een geneeskundig en
psychologisch onderzoek, die er het gevolg van is2.
(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN T. K.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger:
1. Op 10 januari 2009 werd tegen de verweerder proces-verbaal opgesteld wegens inbreuk
op artikel 34, §2, 1°, Wegverkeerswet. De procureur des Konings besliste diezelfde dag
tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de verweerder voor een termijn van
15 dagen.
2. Bij vonnis van 29 juni 2010 van de politierechtbank te Tongeren (afdeling Maaseik)
werd de verweerder veroordeeld tot een geldboete van 200 euro (gebracht op 1.100 euro)
of een vervangende gevangenisstraf van 40 dagen wegens de vermengde telastleggingen
van te Maasmechelen op 10 januari 2009:
A) op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, namelijk een
motorvoertuig, of een bestuurder te hebben begeleid met het oog op de scholing, terwijl
de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht mat of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8
gram per liter bloed aangaf
B) op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd of een bestuurder
te hebben begeleid met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap
verkeerde of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of
van geneesmiddelen.
Hij werd tevens vervallen verklaard van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor
een termijn van 1 maand, waarbij het herstel in het recht tot sturen afhankelijk werd
gemaakt van het slagen in een medisch-psychologisch onderzoek.
Hij werd ten slotte ook veroordeeld tot de betaling van een bijdrage van 25 euro (gebracht
op 137,50 euro) en in de kosten van het geding.
3. Ingevolge het hoger beroep van zowel de eiser als de verweerder, bevestigde de correctionele rechtbank te Tongeren bij vonnis van 15 september 2010 het beroepen vonnis in al
zijn beschikkingen "met de enkele uitzonderingen dat de (verweerder) vervallen wordt
verklaard van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 15 dagen en
dat het herstel (in) het recht tot sturen niet afhankelijk gemaakt wordt van het slagen voor
een geneeskundig en psychologisch onderzoek".
Met betrekking tot de duur van het verval en het afhankelijk maken van het herstel in het
recht tot sturen van het slagen voor één of meer van de onderzoeken bedoeld in artikel 38,
§3, Wegverkeerswet overwegen de appelrechters:
"Het verval van het recht tot sturen wordt evenwel gezien het blanco strafregister van (de
verweerder) door deze rechtbank beperkt tot een duur van 15 dagen.
Nu onmiddellijk na de feiten het rijbewijs van (de verweerder) door het (O)penbaar
(M)inisterie gedurende vijftien dagen werd ingetrokken (van 10.01.2009 tot 24.01.2009)
en nu de duur van de onmiddellijke intrekking door het (O)penbaar (M)inisterie aangerekend wordt op het door de rechtbank uitgesproken tijdelijk verval (art. 57, lid 2, Wegverkeerswet) zal de verweerder zijn rijbewijs niet meer ter griffie moeten inleveren.
In die omstandigheden is de toepassing van het laatste lid van art. 38 §4 Wegverkeerswet
en van art. 69 §5 van het (K)oninklijk (B)esluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbe wijs materieel onmogelijk, zodat het herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk
2 Ibid.
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gemaakt wordt van het slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek."
4. Tegen het bestreden vonnis van de correctionele rechtbank te Tongeren van 15
september 2010 werd op 30 september 2010 cassatieberoep aangetekend door het openbaar ministerie. Dit cassatieberoep werd op 1 oktober 2010 aan de verweerder betekend.
In zijn verzoekschrift dat op 30 september 2010 werd neergelegd ter griffie van de recht bank van eerste aanleg te Tongeren voert de procureur des Konings de schending aan van
artikel 38, §4, laatste lid, Wegverkeerswet: volgens de eiser is de opgelegde straf onwettig
omdat het herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk is gemaakt van het slagen voor de
geneeskundige en psychologische onderzoeken en is de omstandigheid dat de verweerder
zijn bewijs al dan niet nog ter griffie moet aanbieden in het kader van de uitvoering van
een verval, niet relevant.
5. In zijn memorie van antwoord komt de verweerder tot het besluit dat het enige door de
eiser aangevoerde middel niet gegrond is. Hij verwijst daarbij naar het arrest 60/2007 van
18 april 2007 van het Grondwettelijk Hof. In dit arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof:
"Artikel 47, eerste lid, van de wegverkeerswet schendt de (artikelen 10, 11, 12 en 14 van
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten) niet doordat het geen enkele wettelijke termijn vaststelt voor de uitvoering van de onderzoeken. De termijn van verval van het recht tot sturen
die krachtens de artikelen 37bis, §2 en 38, §1, van dezelfde wet door de rechter wordt
vastgesteld, impliceert immers dat de beklaagde die uit het recht tot sturen is ontzet, de
mogelijkheid moet hebben om vóór het verstrijken van die termijn die onderzoeken te
ondergaan. Mocht dat niet zo zijn, dan zou de verlenging van de termijn van verval niet te
wijten zijn aan de tekst van het voormelde artikel 47, eerste lid, maar aan een verkeerde
toepassing ervan."
Het Grondwettelijk Hof oordeelt bijgevolg dat de enige correcte toepassing van artikel 47,
eerste lid, Wegverkeerswet, deze is die aan de beklaagde de mogelijkheid geeft om vóór
het verstrijken van de termijn van verval de opgelegde onderzoeken te ondergaan.
6. Deze interpretatie lijkt moeilijk verzoenbaar met de duidelijke tekst van artikel 38, §4,
laatste lid, Wegverkeerswet, die het afhankelijk maken van het herstel in het recht tot
sturen van het slagen in de onderzoeken bedoeld in artikel 38, §3 Wegverkeerswet, in
geval van overtreding van onder meer artikel 35 van dezelfde wet, als een algemene en
absolute verplichting aan de strafrechter oplegt.
Bovendien leidt deze interpretatie tot schier onoverkomelijke praktische en organisatorische problemen: wanneer de rechter een verval van (zeer) korte duur oplegt met
verplichte onderzoeken en hij daarbij nog de termijn van onmiddellijke intrekking van het
rijbewijs door de procureur des Konings moet in rekening brengen, dan zal het in de overgrote meerderheid van de gevallen niet meer mogelijk zijn om de veroordeelde deze
onderzoeken voor het einde van het verval van het recht tot sturen te laten ondergaan, wat,
volgens het Grondwettelijk Hof, zou neerkomen op een verkeerde toepassing van artikel
47, eerste lid, Wegverkeerswet.
7. Het Hof hoeft zich thans evenwel niet over deze problematiek te buigen, want er is
uiteindelijk, bij nader inzien, nog meer mis met het bestreden vonnis, dan alleen maar het
niet opleggen van de door de wet voorziene verplichte onderzoeken.
Artikel 35 Wegverkeerswet bepaalt: "Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met
het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste
een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare
plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de
scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met
name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen."
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Artikel 100 Strafwetboek bepaalt: "Bij gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, worden de bepalingen van het eerste boek van dit wetboek
toegepast op de misdrijven die bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met
uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85."
Anders dan een aantal andere artikelen van de Wegverkeerswet voorziet artikel 35
Wegverkeerswet niet in de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden toe te passen 3.
Aangezien de Wegverkeerswet en, meer bepaald, artikel 35 van deze wet voldoen aan de
definitie van "bijzondere wet" en voormeld artikel geen andersluidende bepaling inhoudt,
is artikel 85 Strafwetboek bijgevolg niet van toepassing4.
Het verval van het recht tot sturen is zonder twijfel een straf, zoals de titel van afdeling I
van Hoofdstuk VI van de Wegverkeerswet zelf ook al aangeeft.
De appelrechters bevestigen het vonnis van de eerste rechter, die de verweerder veroordeelde tot een geldboete van 200 euro of een vervangende gevangenisstraf van 40 dagen
wegens de vermengde feiten van alcoholintoxicatie en dronken sturen en hem vervallen
verklaarde van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van één maand,
waarbij het herstel tot sturen afhankelijk werd gemaakt van het slagen in een medischpsychologisch onderzoek, "met de enkele uitzonderingen dat de (verweerder) vervallen
wordt verklaard van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 15
dagen en dat het herstel (in) het recht tot sturen niet afhankelijk gemaakt wordt van het
slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek".
Als motivering voor de vermindering van de tijdsduur van het opgelegde verval van één
maand naar 15 dagen verwijzen de appelrechters naar het blanco strafregister van de
verweerder: zij nemen aldus dit gegeven zonder enige twijfel aan als verzachtende
omstandigheid.
Door aldus te oordelen en - onterecht - verzachtende omstandigheden aan te nemen,
leggen de appelrechters aan de verweerder een straf van verval van het recht tot sturen op
die lager is dan het door artikel 35 Wegverkeerswet voorziene minimum van één maand
rijverbod.
De opgelegde straf is daardoor, althans wat het opgelegde verval betreft, onwettig.
De bestreden beslissing dient bijgevolg vernietigd te worden op grond van de ambtshalve
aan te voeren schending van de artikelen 14 Grondwet, 100 Strafwetboek en 35 Wegver keerswet.
8. Er dient nu nog nagegaan te worden hoe ver de uit te spreken vernietiging van het
bestreden vonnis moet strekken.
Zoals hiervoor aangegeven is het verval van het recht tot sturen, zoals bedoeld in artikel
35 Wegverkeerswet, een straf.
In het verleden werd deze straf steeds aanzien als een hoofdstraf 5, wat tot gevolg had dat
3 ARNOU, P., Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, p. 214; D E CALLATAY, D., Circulation
routière, Chronique de jurisprudence 1989-1996, Les dossiers du Journal des Tribunaux, p. 18.
4 Cass. 19 juni 1967, AC, 1967, 1277; 12 mei 1969, AC, 1969, 905; 24 april 1972, AC, 1972, 796; 14
feb. 1979, AC, 1978-79, 698; 22 feb. 1983, AC, 1982-83, nr. 352; 27 juni 1984, AC, 1983-84, nr. 616;
3 okt. 1984, AR 3757, AC, 1984-85, 196.
5 Cass. 9 nov. 1988, AR 6941, AC, 1988-89, nr. 142; 4 okt. 1989, AR 7630, AC, 1989-90, nr. 75; 24
april 1990, AR 3753, AC, 1989-90, nr. 494; 12 sept. 1990, AR 8238, AC, 1990-91, nr. 20; 23 maart
1993, AR 7024, AC, 1993, nr. 158; 20 april 1993, AR 5872, AC, 1993, nr. 188; 18 okt. 1993, AR
P.93.0389.F, AC, 1993, nr. 407; 11 jan. 1994, AR 7112, AC, nr. 12; 25 mei 1994, AR P.94.0029.F,
RDP, 1995, p. 82; 7 mei 1997, AR P.96.1553.F, AC, 1997, nr. 221; 14 jan. 1998, JT, 1998, p. 286; 3
maart 1999, AR P.98.0722.F, AC, 1999, nr. 125; 15 maart 2000, AR P.99.1419.F, AC, 2000, nr. 178;
21 maart 2000, AR P.98.0605.N, AC, 2000, nr. 192; 17 mei 2005, AR P.04.1617.N, AC, 2005, nr.
283; 29 juni 2005, AR P.04.1715.F, AC, 2005, nr. 384; 8 nov. 2005, AR P.05.0915.N, AC, 2005, nr.
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de gehele straf6 diende vernietigd te worden, met behoud7 evenwel van de
schuldigverklaring, tenzij deze ook door (dezelfde) onwettigheid was aangetast.
Indien het als straf opgelegde rijverbod inderdaad moet worden aanzien als een hoofdstraf, moet het Hof het bestreden vonnis vernietigen in zoverre het aan de verweerder een
straf oplegt.
In een meer recent arrest van 29 september 2009 8, dat precies betrekking had op artikel 35
Wegverkeerswet, oordeelde het Hof evenwel: "Het verval van het recht tot het besturen
van een voertuig, opgelegd aan diegene die op een openbare plaats een voertuig of een
rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, terwijl hij in staat van
dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van drugs of van
geneesmiddelen, is geen hoofdstraf maar enkel een bijkomende straf, ook al voorziet
artikel 35 Wegverkeerswet in een verplichte vervallenverklaring."
Indien de nietigheid die bij de straftoemeting wordt vastgesteld enkel betrekking heeft op
een bijkomende straf, dan wordt de regel van de gehele cassatie van de straf niet langer
toegepast, maar blijft de door het Hof uit te spreken vernietiging beperkt tot de door de
nietigheid aangetaste bijkomende straf9.
Dat betekent dat, wanneer het Hof deze recente rechtspraak aanhoudt, de vernietiging van
het bestreden vonnis beperkt moet blijven tot de beslissing over het verval, met inbegrip
uiteraard van de daarmee onlosmakelijk samenhangende beslissing omtrent de door
artikel 38, §4 Wegverkeerswet verplicht op te leggen geneeskundige en psychologische
onderzoeken, bedoeld in artikel 38, §3, 3° en 4° van dezelfde wet.
De rechtspraak van het arrest van 29 september 2009 kan, naar mijn oordeel, gevolgd
worden.
9. Het door de eiser aangevoerde middel heeft enkel betrekking op de beslissing dat het
herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk wordt gemaakt van het slagen voor een
geneeskundig en psychologisch onderzoek. Het middel heeft dus een beperktere draagwijdte en zou, indien het gegrond bevonden zou worden, nooit kunnen leiden tot een
ruimere cassatie, noch tot een cassatie zonder verwijzing. Het door de eiser aangevoerde
middel behoeft dan ook geen antwoord meer.
10. Aangezien de uit te spreken vernietiging beperkt blijft tot de beslissing met betrekking
tot het verval (in navolging van de meest recente rechtspraak van het Hof) of tot de gehele
straf (wanneer teruggekeerd wordt naar de oudere rechtspraak) dient het niet te vernie tigen deel van de beslissing op de strafvordering, en meer bepaald de schuldigverklaring,
nog het voorwerp uit te maken van een ambtshalve onderzoek.
Dit ambtshalve onderzoek levert geen gronden tot cassatie op: de substantiële of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is
conform de wet gewezen.
Conclusie: vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre het beslist over het verval,
572 met concl. OM.
6 Zie voetnoot 3 en 4.
7 Cass. 8 feb. 2000, AR P.97.1697.N, AC, 2000, nr. 98 met concl. eerste adv.-gen. du J ARDIN; 21
maart 2000, AR P.98.0605.N, AC, 2000, nr. 192; 4 april 2000, AR P.97.0832.N, AC, 2000, nr. 220;
25 feb. 2003, AR P.02.0672.N, AC, 2003, nr. 132; 6 sept. 2005, AR P.05.0462.N, AC, 2005, nr. 409;
8 maart 2005, AR 2005, AR P.04.1534.N, AC, 2005, nr. 141; 22 maart 2005, AR P.05.0340.N, AC,
2005, nr. 178; 26 sept. 2007, AR P.07.0417.F, AC, 2007, nr. 435; 18 maart 2008, AR P.07.1887.N,
AC, 2008, nr. 189; 17 dec. 2008, AR P.08.1223.F, AC, 2008, nr. 737 met concl. van adv.-gen.
VANDERMEERSCH.
8 Cass. 29 sept. 2009, AR P.09.0467.N, AC, 2009, nr. 533.
9 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed. 2010, p. 1686, nr. 4182 en p. 1690, nr.
4192.
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met verwijzing en verwerping van het cassatieberoep voor het overige.
ARREST

(AR P.10.1610.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Tongeren van 15 september 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 Grondwet;
- de artikelen 35 en 38, §4, vierde lid, Wegverkeerswet.
1. Deels met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het bestreden
vonnis, met toepassing van artikel 65 Strafwetboek, de verweerder wegens de
telastleggingen (A) het besturen van een autovoertuig in staat van
alcoholintoxicatie, (B) het besturen van een autovoertuig in staat van
dronkenschap, tot een enkele straf, zijnde een geldboete van 200 euro, verhoogd
met 45 opdeciemen en aldus gebracht op 1100 euro of een vervangende
gevangenisstraf van 40 dagen, alsmede tot een verval van het recht tot sturen dat
"gezien het blanco strafregister van [de verweerder] door deze rechtbank (wordt)
beperkt tot een duur 15 dagen". Voorts oordeelt het bestreden vonnis: "Nu
onmiddellijk na de feiten het rijbewijs van [de verweerder] door het openbaar
ministerie gedurende vijftien dagen werd ingetrokken (...) en nu de duur van de
onmiddellijke intrekking door het openbaar ministerie aangerekend wordt op het
door de rechtbank uitgesproken tijdelijk verval (artikel 57, lid 2,
Wegverkeerswet) zal [de verweerder] zijn rijbewijs niet meer ter griffie moeten
inleveren. In die omstandigheden is de toepassing van het laatste lid van artikel
38, §4 Wegverkeerswet en van artikel 69, §5 van het Koninklijk besluit van 23
maart 1998 betreffende het rijbewijs materieel onmogelijk, zodat het herstel in
het recht tot sturen niet afhankelijk wordt gemaakt van het slagen voor een
geneeskundig en psychologisch onderzoek."
2. Artikel 35 Wegverkeerswet, waarop geen verzachtende omstandigheden
kunnen worden toegepast, straft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro
en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een
duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, diegene die
op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder
begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap
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verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van
drugs of van geneesmiddelen.
Het bestreden vonnis, dat slechts een verval van vijftien dagen oplegt, spreekt
derhalve een onwettige bijkomende straf uit.
Omvang van de cassatie
3. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over de duur van het
verval brengt de vernietiging mee van de beslissing over het niet-opleggen van
een geneeskundig en psychologisch onderzoek die er het gevolg van is.
Middel van de eiser
4. Het middel kan niet tot een ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing
leiden. Het behoeft geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van het overige van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist over het verval van het
recht tot besturen van een voertuig en het herstel van dit recht niet afhankelijk
maakt van het slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek.
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 kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Hasselt,
rechtszitting houdend in hoger beroep.
1 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: C. Hermans,
Tongeren en A. Cooreman, Tongeren

Nr. 174
2° KAMER - 1 maart 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - TOEPASSELIJKHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID
3º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL -
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UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID
4º UITVOERBAARVERKLARING - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL - UITVOERBAARVERKLARING - TOEPASSELIJKHEID
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ARTIKEL 149, GRONDWET 1994 - TOEPASSELIJKHEID
7º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 149, GRONDWET 1994 TOEPASSELIJKHEID
8º UITVOERBAARVERKLARING - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 149, GRONDWET 1994 - TOEPASSELIJKHEID
9º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - BESLISSING - TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN
10º UITVOERBAARVERKLARING - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING - TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN
11º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - BESLISSING - TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN
12º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - ONDERZOEK VAN DE VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING

13º UITVOERBAARVERKLARING - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - ONDERZOEK VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
14º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - OPDRACHT - ONDERZOEK VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
15º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEK VAN DE VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING - STUITING OF SCHORSING - HANDELINGEN GESTELD DOOR DE VERZOEKENDE
STAAT
16º UITVOERBAARVERKLARING - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEK VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - STUITING OF
SCHORSING - HANDELINGEN GESTELD DOOR DE VERZOEKENDE STAAT
17º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEK VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - STUITING OF
SCHORSING - HANDELINGEN GESTELD DOOR DE VERZOEKENDE STAAT
1º, 2°, 3° en 4° Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, wanneer die uitspraak doen over uitvoerbaarverklaring van een door een
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel1.
5º, 6°, 7° en 8° De beslissing van een onderzoeksgerecht waarbij een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, is geen vonnis in
1 Zie de concl. van het OM.
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de zin van artikel 149 Grondwet2.
9º, 10° en 11° Geen wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over
de tenuitvoerlegging van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel
om in zijn beslissing de wets- en verdragsbepalingen te vermelden die de voorwaarden
voor de uitlevering bepalen3.
12º, 13°, 14°, 15°, 16° en 17° Het onderzoeksgerecht dat de tenuitvoerlegging beoordeelt
van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel met het oog op strafvervolging, moet onder meer nagaan of naar Belgisch recht op het ogenblik van de uitlevering de verjaring van de strafvordering voor het feit, voorwerp van de strafvervolging in de
verzoekende staat, niet is verjaard en daarbij onderzoeken of de verjaring van de strafvordering volgens het Belgisch recht niet werd geschorst of gestuit; het houdt daarbij rekening
met handelingen van overheden van de verzoekende staat, want het zijn die overheden die
de strafvordering uitoefenen, voor het feit waarvoor de uitlevering wordt gevraagd4.
(K.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger:
1. De eiser maakt het voorwerp uit van een verzoek tot uitlevering vanwege de Zwitserse
autoriteiten, met het oog op zijn vervolging wegens feiten van misbruik van vertrouwen,
gepleegd op 11 november 2004 en 9 december 2004 te Genève (Zwitserland). Het uitleveringsverzoek werd op 27 augustus 2010 door de Zwitserse overheden ingediend op grond
van een bevel tot medebrenging, dat de waarde heeft van een aanhoudingsbevel in de zin
van het Europees Uitleveringsverdrag van 13 december 1957 en de Uitleveringswet van
15 maart 1874, dat op 30 september 2008 werd afgeleverd door de heer onderzoeksrechter
Esposito van het kanton Genève.
Op 22 september 2010 vordert de procureur des Konings te Antwerpen de raadkamer het
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren.
Bij beschikking van 24 september 2010 wordt door de raadkamer exequatur verleend.
Op 8 januari 2011 wordt de eiser van zijn vrijheid beroofd met het oog op zijn uitlevering
en worden het Zwitserse aanhoudingsbevel, de bijhorende stukken, de vordering tot
uitvoerbaarverklaring en de beschikking van de raadkamer aan de eiser betekend.
Op 9 januari 2011 tekent de eiser hoger beroep aan tegen de beschikking tot uitvoerbaar verklaring van de raadkamer van 24 september 2010.
Bij arrest van 24 januari 2011 verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling te
Antwerpen dit hoger beroep ontvankelijk, maar ongegrond en bevestigt zij de beroepen
beschikking van de raadkamer.
Tegen dit arrest tekent de eiser cassatieberoep aan op 25 januari 2011.
2. In zijn memorie, die neergelegd werd op 18 februari 2011, voert de eiser als enig
middel de schending aan van artikel 10 van het Europees Uitleveringsverdrag van 13
december 1957, van artikel 7 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, van artikel 22
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering evenals de schending van artikel 149
Grondwet en van artikel 6 EVRM.
Volgens de eiser waren de feiten van misbruik van vertrouwen, gepleegd te Genève op 11
november 2004 en 9 december 2004, naar Belgisch recht reeds verjaard op 8 december
2009 om middernacht, door het verstrijken van de (eerste) verjaringstermijn van vijf jaar
sinds het laatste feit van 9 december 2004, aangezien de verjaring van de strafvordering in
België niet werd gestuit of geschorst. Steeds volgens de eiser kunnen de in Zwitserland
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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gestelde daden van onderzoek of van vervolging de verjaring in België niet stuiten of
schorsen: ook het Zwitserse bevel tot medebrenging van 30 september 2008 (dat de
waarde heeft van een aanhoudingsbevel in de zin van het Europees Uitleveringsverdrag
van 13 december 1957 en de Uitleveringswet van 15 maart 1874) kon dus, volgens de
eiser, geen stuiting van de verjaring van de strafvordering tot gevolg hebben. Op het ogenblik van het overmaken van het Zwitserse verzoek tot uitlevering was de strafvordering,
naar het oordeel van de eiser, dus reeds verjaard.
Wat de aangevoerde schending van artikel 149 Grondwet betreft, verwijt de eiser aan het
bestreden arrest dat het op geen enkele wijze motiveert waarom het in Zwitserland door
de Zwitserse onderzoeksrechter uitgevaardigde bevel tot medebrenging de verjaring in
België zou stuiten. Volgens de eiser bestaat daartoe geen enkele rechtsgrond en al zeker
niet de Overeenkomst tussen België en Marokko van 7 juli 1997, noch de wet van 24
februari 2005 houdende instemming met deze Overeenkomst, waarnaar de appelrechters
verwijzen en die zij blijkbaar toepassen.
3. De kamer van inbeschuldigingstelling zegt inderdaad uitdrukkelijk dat zij toepassing
maakt van de Overeenkomst tussen België en Marokko van 7 juli 1997, en van de wet van
24 februari 2005 houdende instemming met deze Overeenkomst. Deze teksten zijn uiteraard niet van toepassing op het voorliggende geval en de verwijzing lijkt dan ook het
gevolg te zijn van een onoplettendheid van de appelrechters bij het gebruik van het tekst verwerkingssysteem, wat neerkomt op een materiële verschrijving, die niet tot cassatie
kan leiden.
Wat er ook van zij, geen enkele wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat
uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse overheid
verleende bevel tot aanhouding, de toepasselijke wetsbepalingen inzake uitlevering te
vermelden5.
In zoverre het middel kritiek heeft op het feit dat de appelrechters onterecht naar de Overeenkomst tussen België en Marokko van 7 juli 1997 en naar de wet van 24 februari 2005
verwijzen, kan het middel niet worden aangenomen. De appelrechters verwijzen overi gens ook naar de artikelen 1, 2, 3, 6 en 7 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874.
4. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, faalt het naar
recht, want dit grondwetsartikel is niet van toepassing op de beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse
overheid verleende bevel tot aanhouding, want dat is geen vonnis in de zin van artikel 149
Grondwet6.
5. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6 EVRM is het allereerst al niet
ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, nu het middel niet preciseert hoe of waarom
het bestreden arrest deze verdragsbepaling schendt.
In zoverre het middel al ontvankelijk zou zijn geweest, zou het bovendien ook falen naar
recht, want artikel 6 EVRM is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich
uitspreken over de uitvoerbaarverklaring van een buitenlands aanhoudingsmandaat,
aangezien zij geen uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in
strafzaken7.
5 Cass. 27 sept. 1994, AR P.94.1079.N, AC 1994, 787.
6 Cass. 27 sept. 1994, AR P.94.1079.N, AC, 1994, 787; 31 mei 1995, AR P.95.0523.F, AC, 1995, nr.
272; 5 juli 2005, AR P.05.0896.N, AC, 2005, nr. 387 met concl. eerste adv.-gen. L ECLERCQ; 29 aug.
1995, AR P.95.1062.F, AC, 2005, nr. 358bis; 21 febr. 2006, AR P.06.0234.N, AC, 2006, nr. 103; 2
aug. 2006, AR P.06.1128.F, AC, 2006, nr. 378; 3 juni 2009, AR P.09.0691.F, AC, 2009, nr. 372.
7 Cass. 3 maart 1992, AR 6291, AC, 1992, nr. 349; 13 juni 2000, AR P.00.0788.N, AC, 2000, nr.
363; 8 mei 2001, AR P.01.0392.N, AC, 2001, nr. 262; 25 jan. 2005, AR P.05.0065.N, AC, 2005, nr.
51; 21 sept. 2005, AR P.05.1270.F, AC, 2005, nr. 450; 21 feb. 2006, AR P.06.0243.F, AC, 2006, nr.
103; 1 maart 2006, AR P.06.0280.F, AC, 2006, nr. 116; 3 jan. 2007, AR P.06.1456.F, AC, 2007, nr.
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6. Wanneer een buitenlands verzoek tot uitlevering, zoals hier, betrekking heeft op de
uitlevering van een verdachte met het oog op zijn vervolging in de verzoekende Staat,
moet de raadkamer en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, in het
kader van de procedure van exequatur van het buitenlands aanhoudingsmandaat, - naast
de vervulling van andere vereisten die hier niet verder aan bod moeten komen -, onder
meer nagaan of aan de regel van de dubbele strafbaarstelling van het feit, waarvoor de
uitlevering wordt gevraagd, is voldaan 8: het feit, eventueel geherkwalificeerd 9 naar
Belgisch recht, moet dus strafbaar zijn zowel in de verzoekende Staat als in België.
Het feit moet evenwel niet alleen strafbaar zijn in beide landen, het moet in deze landen
bovendien ook nog vervolgbaar zijn10: de feiten waarvoor de uitlevering met het oog op
de vervolging in de verzoekende Staat wordt gevraagd, mogen bijgevolg ook niet verjaard
zijn11.
Met betrekking tot het probleem van de verjaring bepaalt artikel 7 van de Uitleveringswet
van 15 maart 1874: "Tot uitlevering wordt er niet overgegaan zo sedert het ten laste
gelegde feit, de vervolgingen of de veroordeling, de verjaring van de strafvordering of van
de straf naar Belgisch recht is bereikt."
Hoewel deze wetsbepaling enkel spreekt over de verjaring naar Belgisch recht, is de grote
meerderheid van de rechtsleer het erover eens dat de verjaring van de feiten (hier wat de
strafvordering betreft, aangezien het een uitlevering met het oog op de vervolging betreft)
niet enkel volgens het recht van de aangezochte Staat moet worden onderzocht, maar ook
volgens het recht van de verzoekende Staat12.
Dit lijkt ook het standpunt van het Hof te zijn13.
Dit houdt verband met het principe van de dubbele incriminatie en is bovendien ook
logisch: de verzoekende Staat kan maar de uitlevering vragen wanneer die Staat zelf nog
vervolgingen kan instellen, anders heeft hij geen belang meer bij de uitlevering en is zijn
verzoek niet ontvankelijk14.
Artikel 10 Europees Uitleveringsverdrag van 13 december 1957 bepaalt overigens: "Uitlevering wordt niet toegestaan, indien volgens de wet van de verzoekende Partij of die van
3.
8 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 513, n° 12; M ASSET,
A. et MASSA A.-S., L'extradition, in "Poursuites pénales et Extraterritorialité - Strafprocesrecht en
Extraterritorialiteit", La Charte - Die Keure, 2002, p. 216; D EMANET, G., "Du rôle de la chambre du
conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique", Rev.
dr. pén. crim., 1988, p. 259; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed., 2007, p. 1652,
nr. 3858; DAVID, E., Eléments de Droit Pénal International et Européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.
492, n° 7.1.68; TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR, 1970, p. 72, nr. 101 en volgende; V AN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht &
Internationaal Strafrecht, 6de ed., 2006, p. 1248; BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D. et BEERNAERT M.A., Droit de la procédure pénale, La Charte, 5ième éd., 2008, p. 1159.
9 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, p. 1872, nr. 4669.
10 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, 6de ed., 2006, p.
1250.
11 Cass. 18 mei 2010, AR P.10.0468.N, AC, 2010, nr. 344 met concl. OM.
12 DEMANET, G., "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas
d'extradition demandée à la Belgique", Rev. dr. pén. Crim., 1988, p. 266; T ROUSSE P.E. en
VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR, 1970, p. 82, nr. 141;
FRANCHIMONT M., JACOBS, A. et MASSET, A., Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 2006, p.
1284; BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D. et BEERNAERT M.-A., Droit de la procédure pénale, La Charte,
5ième éd., 2008, p. 1160; THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II,
p. 523, n° 37.
13 Cass. 22 juni 1994, AR P.94.0719.F, AC, 1994, nr. 327.
14 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR,
1970, p. 82, nr. 141.

664

HOF VAN CASSATIE

1.3.11 - Nr. 174

de aangezochte Partij, het recht tot de strafvervolging of de straf is verjaard."
Bij het nazicht van de verjaring ten opzichte van het rechtstelsel van beide Staten zal in
elk geval steeds de meest gunstige verjaringstermijn voor de verdachte spelen, met name
de verjaringstermijn van dat rechtstelsel dat de kortste verjaringstermijn kent 15.
Bij de analyse van de problematiek van de verjaring moet dus, krachtens het principe van
de dubbele strafbaarstelling, niet alleen rekening gehouden worden met de Belgische wet,
maar evenzeer met de wetsbepalingen van de verzoekende Staat 16. De vergelijking van de
twee wetten is noodzakelijk, zowel om de gewone verjaringstermijn vast te stellen, als om
de draagwijdte van de oorzaken van stuiting en schorsing te bepalen 17.
Wat de oorzaken van stuiting of schorsing betreft is het niet voldoende dat zij stuitende of
schorsende werking hebben ingevolge de wet van het verzoekende land: de ingeroepen
handelingen moeten ook krachtens de wet van het aangezochte land gelijke stuitende of
schorsende werking hebben, in de veronderstelling dat zij door de overheden van dit
laatste land in gelijke omstandigheden zouden zijn verricht 18.
Samengevat betekent dit dat de onderzoeksgerechten moeten nagaan of de strafvordering
(of de straf) volgens het vreemde recht en volgens het interne Belgische recht niet is
verjaard.
Wat de verjaring volgens het vreemde recht betreft, moeten de onderzoeksgerechten
nagaan:
-of de (eerste) verjaringstermijn volgens dit vreemde recht niet is verstreken,
-of de vreemde wet in de mogelijkheid van stuiting of schorsing voorziet en
-of er effectief ook stuiting of schorsing is geweest.
Wat de verjaring naar Belgisch recht betreft, zal het onderzoeksgerecht de feiten eventueel moeten herkwalificeren naar Belgisch recht en de daarop volgens de Belgische wet
toepasselijke verjaringstermijn toepassen, met dien verstande evenwel dat voor het onder zoek van het bestaan van een eventuele stuiting of schorsing ook rekening dient te worden
gehouden met de door de bevoegde overheden van de verzoekende Staat gestelde daden,
die, naar Belgisch recht, - dit wil zeggen in de hypothese dat zij gesteld zouden zijn door
de Belgische bevoegde overheden ten aanzien van de naar Belgisch recht gekwalificeerde
feiten -, een gelijkaardig stuitend of schorsend effect zouden hebben gehad.
Toegepast op de thans voorliggende zaak leidt dit tot het volgende besluit: krachtens de
Belgische en de Zwitserse wetgeving 19 stuit de aflevering van een aanhoudingsmandaat de
15 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 523, n° 37; T ROUSSE
P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR, 1970, p. 82, nr.
142
16 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR,
1970, p. 82, nr. 141.
17 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR,
1970, p. 83, nr. 143.
18 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, APR,
1970, p. 84, nr. 149.
19 Er blijkt nu dat sinds de wijziging van het vroegere artikel 70 van het Zwitsers Strafwetboek
(Code Pénal Suisse) het Zwitsers strafrecht geen gronden van stuiting of schorsing van de verjaring
van de strafvordering meer kent. Dit verandert evenwel niets aan de zaak: artikel 97 Code Pénal
Suisse bepaalt thans immers dat de verjaringstermijn voor de strafvordering 15 jaar bedraagt, indien
de voor het misdrijf voorziene straf een gevangenisstraf van meer dan drie jaar kan meebrengen. Dat
was hier het geval, aangezien het misdrijf van misbruik van vertrouwen, volgens artikel 138 Code
Pénal Suisse, strafbaar is met een gevangenisstraf van maximum 5 jaar. De (laatste) feiten, die
gepleegd werden op 9 december 2004, verjaren naar Zwitsers recht dus op 8 december 2019. De
verjaring van de strafvordering was dus nog niet ingetreden op het ogenblik van het afleveren van het
bevel tot medebrenging, zodat dit medebrengingsbevel in elk geval de verjaring van de feiten naar
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verjaring van de strafvordering. Deze vaststelling volstaat om ook de aflevering van een
aanhoudingsbevel door de buitenlandse bevoegde overheden als een geldige stuitingsdaad
te aanzien voor wat het onderzoek van de verjaring van de strafvordering van de feiten
naar Belgisch recht betreft, op voorwaarde dat die daad binnen de in de verzoekende Staat
geldende eerste verjaringstermijn en binnen de naar Belgisch recht geldende eerste verjaringstermijn werd gesteld: het medebrengingsbevel van 30 september 2008 van de
bevoegde Zwitserse onderzoeksrechter heeft bijgevolg ook de verjaring van de strafvordering voor de feiten van misbruik van vertrouwen naar Belgisch recht gestuit en heeft aldus
een nieuwe tweede verjaringstermijn van vijf jaar doen ontstaan, die eindigt op 29
september 2013.
Deze regel is ook logisch: de verzoekende Staat is de enige overheid die bevoegd is om de
strafvervolging uit te oefenen en het is enkel die overheid die met kennis van zaken daden
kan stellen die de verjaring van de strafvordering stuiten. De aangezochte Staat, die pas op
de hoogte wordt gebracht wanneer het uitleveringsverzoek wordt overgemaakt, is niet bij
machte om dergelijke daden te stellen.
Eisen dat, voor de berekening van de verjaring naar Belgisch recht, enkel rechtsgeldig
stuitingsdaden kunnen worden gesteld "in België door de daartoe bevoegde personen",
zoals het middel voorhoudt, vertrekt niet enkel van een verkeerde rechtsopvatting, het zou
ook resulteren in het de facto buiten werking stellen van het bestaande internationaal
uitleveringssyteem.
Daarbij kan men moeilijk voorbijgaan aan het feit dat de uitlevering een instelling van
internationale rechtshulp is die beantwoordt aan de vereisten van een goede rechtsbedeling20, die beoogt de overtreding van de strafwet op een doeltreffende wijze te bestraffen,
door de daders ter beschikking te stellen van hun natuurlijke rechter, die het best geschikt
is om hen te berechten of de opgelegde straf ten uitvoer te leggen.
Het in het middel voorgestelde standpunt leidt in elk geval ook tot een totale straffeloosheid, die haaks staat op de basisfilosofie die ten grondslag ligt aan het uitleveringsrecht en
het "aut dedere aut iudicare"-principe, dat wil dat de dader hetzij door de aangezochte
Staat moet worden uitgeleverd aan de verzoekende Staat, hetzij door de aangezochte Staat
zelf moet worden vervolgd of gestraft. Indien de stelling van de eiser zou gevolgd
worden, kan hij immers niet meer uitgeleverd worden, omdat de feiten naar Belgisch recht
verjaard zijn, maar kan hij, om dezelfde reden, ook niet meer in België worden berecht.
De verjaring is dus niet bereikt en het middel faalt naar recht.
7. Voor het overige verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing dat
de feiten waarvoor de uitlevering werd gevraagd, ook naar Belgisch recht niet verjaard
zijn, naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Het ambtshalve onderzoek levert geen gronden tot cassatie op: de substantiële of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing
is conform de wet gewezen.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.
ARREST

(AR P.11.0227.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Belgisch recht stuit.
20 BOURQUIN, M., Crimes et délits contre la sûreté des Etats étrangers, Rec. Acad. dr. intern., 1927, I,
191; LEVASSEUR, G., L'extradition, nr. 6.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 10 Europees
verdrag van 13 december 1957 betreffende uitlevering (hierna Europees
uitleveringsverdrag), artikel 149 Grondwet, artikel 7 Uitleveringswet 1874 en
artikel 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt
zonder dat daartoe enige rechtsgrond bestaat dat het door de Zwitserse
onderzoeksrechter uitgevaardigde bevel tot medebrenging de verjaring van de
strafvordering in België heeft gestuit voor het wanbedrijf waarvoor de
uitlevering is gevraagd; alleen in België, door een daartoe bevoegd persoon,
verrichte daden van onderzoek of vervolging in België stuiten de verjaring van
de strafvordering.
2. Artikel 6 EVRM is niet van toepassing op de rechtspleging voor de
onderzoeksgerechten wanneer die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring
van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. De beslissing van een onderzoeksgerecht waarbij een door een buitenlandse
overheid verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, is geen vonnis
in de zin van artikel 149 Grondwet. Het arrest kan bijgevolg die bepaling niet
schenden.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Geen wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel, om in zijn beslissing de wets- en verdragsbepalingen te
vermelden die de voorwaarden voor de uitlevering bepalen.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.
5. Volgens artikel 7 Uitleveringswet 1874 wordt er niet tot uitlevering
overgegaan zo sedert het ten laste gelegde feit, de vervolging of de veroordeling,
de verjaring van de strafvordering of van de straf naar Belgisch recht is bereikt.
Volgens artikel 10 Europees Uitleveringsverdrag wordt uitlevering niet
toegestaan, indien volgens de wet van de verzoekende partij of die van de
aangezochte partij het recht tot strafvervolging of de straf is verjaard.
6. Het onderzoeksgerecht dat de tenuitvoerlegging beoordeelt van een door een
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel met het oog op
strafvervolging, moet onder meer nagaan of naar Belgisch recht op het ogenblik
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van de uitlevering de verjaring van de strafvordering voor het feit, voorwerp van
de strafvervolging in de verzoekende staat, niet is bereikt.
Het onderzoeksgerecht gaat daarbij na of de verjaring van de strafvordering
volgens het Belgisch recht niet werd geschorst of gestuit en het houdt daarbij
rekening met handelingen van overheden van de verzoekende staat. Het zijn
immers die overheden die de strafvordering uitoefenen voor het feit waarvoor de
uitlevering wordt gevraagd.
Het middel dat aanvoert dat een in de verzoekende staat door de buitenlandse
overheid verrichte daad van onderzoek of vervolging om die reden naar Belgisch
recht geen grond tot schorsing of stuiting van de verjaring van de strafvordering
in de zin van artikel 7 Uitleveringswet 1874 en van artikel 10 Europees
Uitleveringsverdrag kan zijn, faalt in zoverre naar recht.
7. Het arrest oordeelt met overname van de vordering van de procureur-generaal
en op eigen gronden dat:
- de feiten van misbruik van vertrouwen zouden zijn gepleegd op 11 november
en op 9 december 2004;
- die feiten strafbaar zijn met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar;
- de verjaring van de strafvordering voor deze feiten werd gestuit door het bevel
tot medebrenging verleend door de Zwitserse onderzoeksrechter op 30 september
2008.
Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat:
P. Bernaerts, Antwerpen.

Nr. 175
2° KAMER - 2 maart 2011

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - SNELHEIDSOVERTREDING AUTOMATISCH MEETTOESTEL - GEEN WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - ANDER BEWIJSMIDDEL TOELAATBAARHEID
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2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 62 - SNELHEIDSOVERTREDING - AUTOMATISCH MEETTOESTEL - GEEN WETTELIJKE
BEWIJSWAARDE - ANDER BEWIJSMIDDEL - TOELAATBAARHEID
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - AFWIJZING - MOTIVERINGSPLICHT
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING AFWIJZING - MOTIVERINGSPLICHT
1º en 2° Wanneer de wettelijke bewijswaarde van een voor sommige overtredingen bij wet
bepaald bijzonder bewijsmiddel ontbreekt, verbiedt niets de rechter om zich te baseren op
enig ander regelmatig aan hem voorgelegd bewijsmiddel1. (Art. 62, Wegverkeerswet)
3º en 4° De afwijzing van een verzoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling
dat door de beklaagde subsidiair en zonder reden wordt gedaan, is naar recht verantwoord
en met redenen omkleed, op de enige grond dat er een straf is opgelegd die, ofwel zelf met
redenen is omkleed, ofwel, in de gevallen waarin de wet de rechter van die verplichting
ontslaat, niet met redenen is omkleed2. (Art. 3, vierde lid, Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10
feb. 1994)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0586.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Aarlen van 24 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het vonnis dat het, overeenkomstig de inlichtingen die door
de verbaliserende agenten zijn verstrekt, oordeelt dat de eiser het strafbaar feit
heeft toegegeven.
De eiser voert aan dat het strafdossier geen door hem afgelegde bekentenis bevat.
In zoverre komt het middel op tegen de feitelijke beoordeling door de
appelrechters van de inlichtingen die de stellers van het proces-verbaal daarin
hebben vermeld en is het niet ontvankelijk.
1 Cass., 26 nov. 2008, AR P.08.1043.F, AC, 2008, nr. 672, met concl. OM in Pas., 2008, nr. 672.
2 Cass., 27 mei 2009, AR P.09.0016.F, AC, 2009, nr. 350, met concl. OM in Pas., 2009, nr. 350.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de rechtbank
een bekentenis in aanmerking heeft genomen "die gebaseerd is op een
onrechtmatig bewijs". Het middel dat aanvoert dat de door de snelheidsmeter
opgemeten gegevens de reden waren waarom de eiser de snelheidsovertreding
heeft toegegeven, vereist een onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak
waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre evenmin ontvankelijk.
Het is niet tegenstrijdig om te vermelden, eensdeels, dat de rechtbank de
metingen van de radar alleen als een gewone inlichting mag beschouwen en,
anderdeels, dat de beklaagde heeft toegegeven dat hij de maximaal toegestane
snelheid heeft overschreden.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Ofschoon de wet voor bepaalde strafbare feiten een bijzonder bewijsmiddel
bepaalt, volgt daaruit niet dat zij dat bijzonder bewijsmiddel oplegt. Bijgevolg,
wanneer de wettelijke bewijswaarde van dat bijzonder middel ontbreekt, verbiedt
niets de rechter om zich te steunen op alle andere regelmatig aan hem
voorgelegde bewijsmiddelen.
Het vonnis beslist bijgevolg naar recht dat de snelheidsovertreding niet alleen
wordt vastgesteld met een daartoe gehomologeerd toestel.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het vonnis wordt verweten dat het de afwijzing van het verzoek tot opschorting
van de uitspraak van de veroordeling niet met redenen omkleedt.
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij de wettelijke bewijswaarde
van de resultaten van de snelheidsmeter betwist en zijn vrijspraak vraagt.
De opschorting werd alleen "zeer subsidiair" en zonder opgave van redenen
gevorderd.
De afwijzing van die vordering is bijgevolg regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord, met de enkele oplegging van een straf die, ofwel zelf
met redenen is omkleed, ofwel, in de gevallen waarin de wet de rechter van die
verplichting ontslaat, zoals te dezen, niet met redenen is omkleed.
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.
2 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
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Verslaggever: P. Cornelis – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: J. Baudoin, Neufchâteau.

Nr. 176
2° KAMER - 2 maart 2011

1º INDEPLAATSSTELLING - VERZEKERINGSINSTELLING - PRESTATIES - TERUGBETALING OMVANG - VERDELING VAN DE GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLG
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - PRESTATIES - INDEPLAATSSTELLING - TERUGBETALING - OMVANG VERDELING VAN DE GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - GEVOLG
3º INDEPLAATSSTELLING - VERZEKERINGSINSTELLING - PRESTATIES - TERUGBETALING OMVANG - VERDELING VAN DE GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - AAN HET SLACHTOFFER EN
AAN DE INDEPLAATSGESTELDE TOEGEKENDE BEDRAGEN - GRENS
4º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - PRESTATIES - INDEPLAATSSTELLING - TERUGBETALING - OMVANG VERDELING VAN DE GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - AAN HET SLACHTOFFER EN AAN DE
INDEPLAATSGESTELDE TOEGEKENDE BEDRAGEN - GRENS
5º RECHTSWEIGERING - BEGRIP - VERZUIM OM OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING
UITSPRAAK TE DOEN

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 DRAAGWIJDTE - VERZUIM OM OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING UITSPRAAK TE DOEN
1º en 2° Naar luid van artikel 136, §2, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verze kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, treedt
de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende, tot beloop van het
bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een
Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en
die de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, geheel
of gedeeltelijk vergoeden; de indeplaatsstelling is beperkt tot het totaalbedrag van de uitkeringen die de indeplaatsgestelde heeft betaald aan het slachtoffer, alsook tot het bedrag
waarop het slachtoffer krachtens het gemeen recht aanspraak kan maken en dat dezelfde
schade dekt; de indeplaatsstelling is daarentegen niet beperkt tot het gedeelte van de uitkeringen dat overeenstemt met het gedeelte van de aansprakelijkheid van de derde voor de
schade1.
3º en 4° Het totaalbedrag dat aan het slachtoffer en het totaalbedrag dat aan de indeplaatsgestelde verzekeringsinstelling is toegekend, mag niet hoger liggen dan het bedrag dat
krachtens het gemeen recht als vergoeding door de aansprakelijke derde of diens verzekeraar verschuldigd is, rekening houdend met een eventuele gedeelde aansprakelijkheid.
5º en 6° Het verzuim om over een punt van de vordering uitspraak te doen is niet de rechtsweigering die bij artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek verboden is en schendt evenmin
artikel 149 van de Grondwet.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a. T. V. T. e.a.)

1 Cass., 16 nov. 2009, AR C.09.0256.N, AC, 2009, nr. 667.
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.1652.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luik, van 27 september 2010.
De eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
respectievelijk drie en twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van J.-M. V. T.
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het vonnis dat het, wat betreft de farmaceutische kosten, de
medische kosten, de tijdelijke materiële schade, de tijdelijke hulp van derden, de
verleden blijvende materiële schade en de verleden blijvende hulp van derden,
geen rekening houdt met de preferentiële indeplaatsstelling die het ziekenfonds
geniet op grond van artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14
juli 1994.
Naar luid van het vierde lid van de voormelde wetsbepaling, treedt de
verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende. Die
indeplaatsstelling geldt tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties,
voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een
buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, geheel of
gedeeltelijk vergoeden.
De indeplaatsstelling is beperkt tot het totaalbedrag van de uitkeringen die de
indeplaatsgestelde heeft betaald aan het slachtoffer alsook tot het bedrag waarop
het slachtoffer recht heeft krachtens het gemeen recht en dat dezelfde schade
dekt. De indeplaatsstelling is daarentegen niet beperkt tot het gedeelte van de
uitkeringen dat overeenstemt met het gedeelte van de aansprakelijkheid dat de
derde in de schade heeft.
Het totaalbedrag dat aan het slachtoffer, en het totaalbedrag dat aan de
verzekeringsinstelling is toegekend, kan evenwel het bedrag niet overschrijden
dat krachtens het gemeen recht, als vergoeding door de aansprakelijke derde of
diens verzekeraar verschuldigd is, rekening houdend met een eventuele gedeelde
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aansprakelijkheid.
In zijn laatste syntheseconclusie in hoger beroep heeft de eiser aangevoerd dat
het slachtoffer dertig procent van zijn schade voor zijn rekening diende te nemen
omdat hij op het ogenblik van het ongeval geen veiligheidsgordel droeg. Voor de
verschillende in het middel bedoelde schadeposten heeft de eiser bijgevolg nu
eens aangevoerd dat de verschuldigde som gelijk was aan het verschil tussen
zeventig procent van de schade en de uitkeringen van het ziekenfonds, dan weer
dat er geen som meer verschuldigd was aangezien die uitkeringen gelijkstonden
met het percentage waarop de verweerder recht had, of dat percentage
overschreden.
Zoals de eiser aanvoert, stond het aan de bodemrechters om het bedrag te
berekenen van de schade van de verweerder door van alle in het middel bedoelde
schadeposten het percentage af te trekken dat overeenstemt met het deel
waarvoor hij aansprakelijk is gesteld, en dienden zij vervolgens van het aldus
verkregen resultaat de uitkeringen van het ziekenfonds af te trekken en aan het
slachtoffer van het ongeval alleen het eventuele saldo toe te kennen van de aldus
uitgevoerde verrichtingen.
Aangezien de appelrechters niet op die wijze te werk gaan, schenden zij de
aangevoerde wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Ter vergoeding van de blijvende materiële schade, de blijvende huishoudelijke
schade en de schade die de blijvende hulp van een derde persoon en de
toekomstige behandelingen vereisen, kent het vonnis aan de eerste verweerder
een levenslange geïndexeerde maandelijks rente toe van 2.270 euro, vanaf 1
januari 2003, de consolidatiedatum, tot 27 september 2010, de datum van de
beslissing, en een geïndexeerde maandelijkse rente van 3.250 euro vanaf 1
oktober 2010.
De eiser verwijt de rechtbank dat zij voor de volledige blijvende verleden en
toekomstige schade een rente heeft toegekend waarvan zij het bedrag heeft
vastgesteld, zonder een onderscheid te maken tussen de schade die vóór de
uitspraak is geleden, en die op grond van exacte gegevens kan worden geraamd,
en de toekomstige schade, die niet op die wijze kan worden berekend.
De door de appelrechters toegekende rente is niet gegrond op hypothetische
gegevens, vermits zij rekening houdt met de cijfers waarover de rechtbank op de
dag van de uitspraak beschikte.
Die gegevens, die op de pagina's 24 tot 28 van het vonnnis zijn opgesomd, zijn
het netto-inkomen van het slachtoffer, berekend op grond van het belastbare
inkomen dat hij ontvangen heeft in de loop van het jaar dat aan het ongeval
voorafging, de waarde van de gebruikelijke huishoudelijke taken, geraamd op
grond van het bedrag dat voor het tijdvak van 6 februari 2000 tot 31 december
2002 is toegekend, de kost van de hulp van een derde persoon van 1 augustus
2000 tot 31 december 2002, alsook het maandelijks bedrag van de
behandelingen, zoals dat door de eerste verweerder werd berekend en door de
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eiser werd aangenomen.
Het middel mist dus feitelijke grondslag.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten:
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994, treedt de verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde
voorwaarden, de prestaties toekent die bij de wet zijn bepaald, rechtens in de
plaats van de rechthebbende, tot beloop van de sommen die met name krachtens
het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden.
Uit die bepaling volgt dat het bedrag van de vordering van de
verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het totaal van de sommen die
krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn.
Het vonnis stelt vast dat het slachtoffer van het ongeval op de aansprakelijke
derde zeventig procent van de door hem gevorderde sommen kan verhalen en dat
het saldo voor zijn rekening blijft omdat hij geen veiligheidsgordel droeg, wat
een fout is zonder welke de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij
zich de facto heeft voorgedaan.
Aangezien de indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling binnen dezelfde
perken dient te gebeuren, konden de appelrechters, niet zonder de aangevoerde
wetsbepaling te schenden, aan de derde verweerster het totale bedrag van haar
uitkeringen toekennen.
Het onderdeel is gegrond.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van J.-M. V. T. en de naamloze vennootschap Ethias
Derde middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de tweede
verweerster aan haar verzekerde een vergoeding heeft uitbetaald die in
mindering moet worden gebracht op haar lichamelijke schade.
De eiser heeft aangevoerd dat die vergoeding, ten bedrage van 171.180,07 euro,
diende te worden afgetrokken van de bedragen die hij het slachtoffer dient te
betalen (pagina's 20 en 23 van de syntheseconclusie in hoger beroep die het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op 15 maart 2010 heeft ingediend),
aangezien het slachtoffer niet zowel van zijn verzekeraar als van de voor het
ongeval aansprakelijke persoon vergoeding kan eisen voor dezelfde schade.
Het vonnis dat niet overgaat tot de gevorderde aftrek veroordeelt de eiser om
méér te vergoeden dan de schade van het slachtoffer en schendt aldus de
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
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Het middel is gegrond.
B. Cassatieberoep van J.-M. V. T.
Eerste middel
Het verzuim om over een punt van de vordering uitspraak te doen is niet de
rechtsweigering die bij artikel 5 Gerechtelijk Wetboek verboden is.
Het middel dat de schending van dat artikel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
De medische kosten, de verplaatsings- en andere kosten die dateren van ná de
consolidatie, maken het voorwerp uit van een vordering die de rechtbank noch
aangenomen, noch verworpen heeft.
Het verzuim om over een punt van de vordering uitspraak te doen schendt artikel
149 Grondwet niet.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Het vonnis kent de eiser 125 euro administratieve kosten toe ofschoon hij, in een
conclusie die hij op 15 april 2010 heeft ingediend (pagina's 13 en 65), had
gevorderd dat die som op 375 euro zou worden gebracht, rekening houdend met
de duur van het tijdvak van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
De rechtbank heeft voor de aanpassing van de woning van het slachtoffer een
definitief bedrag toegekend ofschoon de eiser had aangevoerd dat dit bedrag
provisioneel diende te zijn, daar de architect hem geattendeerd had op de
mogelijkheid dat daar later nog andere schadeposten kunnen bijkomen (zelfde
conclusie, pagina's 59 en 67).
Voor beide schadeposten hebben de appelrechters de vorderingen van de eiser
afgewezen, zonder te antwoorden op de middelen waarin ze waren vervat.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, op de burgerlijke rechtsvordering
van J.-M. V. T. tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, uitspraak
doet over de farmaceutische kosten, de medische kosten, de tijdelijke materiële
schade, de tijdelijke hulp van een derde, de verleden blijvende materiële schade
en de verleden blijvende hulp van een derde.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt de vergoeding die aan de
naamloze vennootschap Ethias is toegekend, af te trekken van de
schadevergoeding die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aan J.-M. V.
T. verschuldigd is.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van J.-M. V. T. betreffende de administratieve kosten en de kosten voor de

Nr. 176 - 2.3.11

HOF VAN CASSATIE

675

inrichting van zijn woning.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt J.-M. V. T. in de helft van de kosten van het cassatieberoep van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en laat de andere helft ten laste van
laatstgenoemde.
Veroordeelt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en J. C. ieder in een
tiende van de kosten van het cassatieberoep van J.-M. V. T. en veroordeelt de
voormelde eiser in de overige vier vijfde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Verviers,
zitting houdende in hoger beroep.
2 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: M. Mahieu, N. Schmitz, Luik en B. Heymans, Brussel.

Nr. 177
1° KAMER - 3 maart 2011

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" - BEGRIP OPZETTELIJKE FOUT - ONRECHTSTREEKS VOORDEEL - UITSLUITING - GRENS
Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of elke oneerlijkheid met het oogmerk om te schaden of winst te behalen; het sluit niet in alle gevallen uit
dat degene die een opzettelijke fout begaat uit die fout onrechtstreeks voordeel kan halen
op grond van de wet of van clausules in de overeenkomst1.
(SWISS LIFE BELGIUM nv T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0312.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 november 2006 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert twee middelen aan
Eerste middel
1 Zie concl. OM, Pas., 2011, AR C.07.0312.F, nr. 177.
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Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 6 en 1157 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 16 van de wet van 11 juni 1874, houdende de titels X en XI van Boek I van het
Wetboek van Koophandel betreffende de verzekering in het algemeen, zoals het van
kracht was voor de opheffing ervan bij de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst;
algemeen rechtsbeginsel betreffende de rechtszekerheid en het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen, die met name gegrond zijn op het
beginsel van de rechtsstaat.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat artikel 3, vierde lid, van de algemene voorwaarden van de tussen de
eiseres en onder meer de [eerste] verweerster afgesloten verzekeringspolis moet worden
opgevat als een oorzaak van verval en niet als een oorzaak van uitsluiting van de dekking
van de verzekering en in die interpretatie niet nietig is, daar het niet strijdig is met een
regel van openbare orde.
Het grondt die beslissing op alle redenen die hier als volledig weergegeven worden
beschouwd en meer bepaald op de volgende redenen:
"[De rechtsvoorganger van de eiseres] die dus, zoals is aangetoond, de dekking van de
polis heeft overgenomen, kan het verzekerde kapitaal pas krijgen als zich een verzekerd
risico voordoet;
Hoewel artikel 41 van de wet van 11 juni 1874 de dekking niet uitsluit als het overlijden is
veroorzaakt door een opzettelijke daad van de begunstigde van de polis - dat artikel doelt
meer bepaald op de misdaad of het wanbedrijf, door de verzekerde gepleegd - sluiten de
overeenkomsten in de regel wel het overlijden uit dat is veroorzaakt door de opzettelijke
daad van de verzekeringnemer of de begunstigde;
In dit geval valt de opzettelijke daad onder toepassing van artikel 3 van de algemene
polisvoorwaarden dat luidt als volgt: 'het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door
de opzettelijke daad van de verzekeringnemer of van een de begunstigden, of op hun
aansporing, is niet gedekt; hierdoor is hij uitgesloten van de dekking van de
overeenkomst';
De partijen zijn het oneens over de interpretatie van dat artikel. Volgens [de
rechtsvoorganger] van de eiseres betreft het hier een beding dat elke begunstigde het
voordeel van de dekking van de verzekeringsovereenkomst ontneemt. Volgens de andere
partijen vervalt de dekking alleen ten nadele van de begunstigde;
Zij zijn het met name niet eens over de term 'hij'. [De rechtsvoorganger van de eiseres] is
van oordeel dat die term doelt op het overlijden terwijl hij volgens de andere partijen
betrekking heeft op een van de begunstigden;
Het hof [van beroep] deelt het standpunt van de eerste rechter die, na te hebben
herinnerd aan de beginselen die bij de interpretatie van de overeenkomsten moeten
worden in acht genomen, oordeelt dat de term 'hij' doelt op een van de begunstigden. Het
volstaat met name erop te wijzen dat de titel van het beding 'Uitgesloten risico's (artikel
3) niet relevant is, daar de uitdrukking 'uitsluiting van het voordeel van het contract' in
het vierde lid niet gebruikt wordt voor de andere gevallen waarin dekking van het
overlijden uitgesloten wordt (oorlogsrisico, zelfmoord ...). Die clausules herhalen immers
nergens de uitsluiting die enkel met de woorden 'is niet gedekt' weergegeven wordt.
Aldus stemt het beding waarbij alleen de begunstigde die bij de opzettelijke daad
betrokken is van dekking uitgesloten wordt en niet de andere begunstigden overeen met
het begrip verval dat gebruikt wordt in het kader van de gedekte risico's maar in een
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sanctie voorziet bij een welbepaalde tekortkoming;
Het beding dat afwijkt van het beginsel dat de schade wordt vergoed moet op een
beperkende wijze worden opgevat. De verzekeraar die bepaalde risico's van dekking wil
uitsluiten moet dat duidelijk aangeven;
(...) Het beding in een overeenkomst volgens hetwelk bij doodslag op de verzekerde,
alleen de dader de dekking van de polis verliest en niet de overige begunstigden die niets
met de doodslag te maken hebben, is niet in strijd met de openbare orde of de goede
zeden. Geen enkele bepaling van dwingend recht verbiedt een dergelijk beding. Artikel 8
van de wet van 25 juni 1992 heeft trouwens voor die oplossing gekozen;
In dit geval behoudt de verzekeringsovereenkomst het karakter van een kanscontract en
kan het risico verzekerd worden;
Het litigieuze beding is dus niet noodzakelijk nietig;
Bijgevolg verloor bij het overlijden van C. D. alleen diens echtgenote [de eerste
verweerster] de dekking. Dat was echter niet het geval met de vennootschap Zélia,
[rechtsvoorganger van de eiseres], die niets met het overlijden te maken had en dus in
aanmerking kwam voor het verzekerde kapitaal van de polissen waarvan het voordeel
haar was overgedragen op grond van de hierboven vermelde bijvoegsels".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke overeenkomst die strijdig is met een
wet van openbare orde nietig is.
Er bestaat een onderscheid tussen de overeenkomst die strijdig is met de openbare orde,
in welk geval bij de beoordeling van het begrip openbare orde de datum waarop de wet is
goedgekeurd in aanmerking moet worden genomen, en de overeenkomst die in strijd is
met een wet van openbare orde, in welk geval de datum telt waarop de overeenkomst
werd gesloten. Zonder de wil van de wetgever kan een wet immers niet door verloop van
de tijd of door de evolutie van de rechtspraak ophouden een wet van openbare orde te
zijn en aldus slechts een wet van aanvullend recht worden.
Het arrest stelt vast dat artikel 3, vierde lid, van de algemene voorwaarden van de tussen
de eiseres en onder meer de [eerste] verweerster gesloten overeenkomst luidt als volgt:
"Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad van de
verzekeringnemer of van een van de begunstigden, of op hun aansporing, is niet gedekt;
hierdoor is hij uitgesloten van de dekking van de overeenkomst".
Voor het hof van beroep had het debat over dat beding meer bepaald betrekking op de
vraag of het wel moest worden opgevat als een oorzaak van verval waardoor uitsluitend
degene die de opzettelijke daad gepleegd had de dekking van de polis verloor dan wel als
een oorzaak van uitsluiting waardoor iedere begunstigde die dekking verloor. Volgens het
arrest is dat beding een oorzaak van verval en niet een oorzaak van uitsluiting van
dekking.
Artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van boek I van het
Wetboek van Koophandel betreffende de verzekering in het algemeen, zoals het van
toepassing was ten tijde van de feiten, luidt als volgt:
"Geen verlies of schade veroorzaakt door de daad of door een zware fout van de
verzekerde, valt ten laste van de verzekeraar; deze mag zelfs de premie inhouden of eisen
indien hij reeds begonnen heeft de gevaren te lopen".
Genoemd artikel dat de zware fout van de verzekerde, waaronder zijn opzettelijke fout,,
van dekking uitsloot, was ten tijde van de goedkeuring ervan een bepaling van openbare
orde zodat elke daarmee strijdige overeenkomst overeenkomstig artikel 6 van het

678

HOF VAN CASSATIE

3.3.11 - Nr. 177

Burgerlijk Wetboek volstrekt nietig was. Tot de opheffing ervan heeft deze bepaling haar
oorspronkelijk karakter van een bepaling van openbare orde behouden.
Bijgevolg is artikel 3, vierde lid, van de algemene voorwaarden van de in 1986 tussen de
eiseres en onder meer de [eerste] verweerster afgesloten verzekeringspolis, zoals het
door het arrest wordt opgevat, nietig in zoverre het een verlies of schade, veroorzaakt
door de opzettelijke daad van de verzekerde, in voorkomend geval de begunstigde van de
verzekering, ten laste legt van de verzekeraar, wat strijdig is met een bepaling van
openbare orde.
Het arrest volgens hetwelk geen enkele bepaling van dwingend recht het litigieuze beding
verbiedt als het wordt opgevat als een oorzaak van verval die alleen aan degene die de
zware fout heeft begaan kan worden tegengeworpen en dus als een beding dat de
verzekeraar de verplichting oplegt om schadevergoeding te betalen aan de begunstigde
die niet degene is die de zware fout heeft begaan, schendt artikel 16 van de wet van 11
juni 1874 dat de openbare orde raakt. Het arrest volgens hetwelk het beding in een
overeenkomst volgens hetwelk bij doodslag op de verzekerde alleen de dader de dekking
van de polis verliest en niet de overige begunstigden die niets met de doodslag te maken
hebben, is niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden, en volgens hetwelk dit de
oplossing is waarvoor de wet van 25 juni 1992 gekozen heeft, neemt voor de interpretatie
van het begrip openbare orde het tijdstip van de uitspraak in aanmerking en niet het
tijdstip waarop de wet van 11 juni 1874 is goedgekeurd. Het miskent bijgevolg het
wettelijk begrip openbare orde zoals het met name is vastgelegd in artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek en schendt tevens die wetsbepaling zelf.
Tweede onderdeel (subsidiair)
Het beginsel van de rechtszekerheid vloeit voort uit het beginsel van de Rechtsstaat
volgens hetwelk het objectief recht eenieder in staat moet stellen zijn gedrag te regelen en
de juridische gevolgen ervan in een redelijke mate te voorzien, en volgens hetwelk
eenieder ervan moet kunnen uitgaan dat de gewettigde verwachtingen die bij hem worden
gewekt door het objectief recht of door wat redelijkerwijze als objectief recht moet
worden beschouwd, ook werkelijk zullen uitkomen.
Het Hof heeft in zijn arrest van 2 februari 1995 beslist dat "het hof van beroep naar recht
beslist 'dat thans, in tegenstelling tot vroeger, artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 niet
van openbare orde is'". Uit dit arrest zelf blijkt dat die wetsbepaling tot de dag voor het
arrest werd opgevat als een bepaling van openbare orde. Bijgevolg was artikel 3, vierde
lid, van de algemene voorwaarden van de in 1986 tussen de eiseres en onder meer de
verweerster gesloten verzekeringsovereenkomst, zoals het door het arrest werd uitgelegd,
nietig in zoverre dat artikel het verlies of de schade, veroorzaakt door de opzettelijke
daad van de verzekerde, in voorkomend geval de begunstigde, ten laste legde van de
verzekeraar.
Het arrest volgens hetwelk geen enkele bepaling van dwingend recht het litigieuze beding
verbiedt als het wordt opgevat als een oorzaak van verval die alleen aan degene die de
zware fout heeft begaan kan worden tegengeworpen en dus als een beding dat de
verzekeraar de verplichting oplegt om schadevergoeding te betalen aan de begunstigde
die niet degene is die de zware fout heeft begaan, schendt artikel 16 van de wet van 11
juni 1874, dat ten tijde van de goedkeuring ervan en bovendien in 1986 en 1987, toen de
verzekeringsovereenkomsten werden gesloten, opgevat werd als een bepaling van
openbare orde en de opzettelijke daad van de verzekerde opvatte als een oorzaak van
uitsluiting van dekking. Het arrest volgens hetwelk het beding in een overeenkomst dat bij
doodslag op de verzekerde alleen de dader de dekking van de polis verliest en niet de
overige begunstigden die niets met de doodslag te maken hebben, en volgens hetwelk de
wet van 25 juni 1992 voor die oplossing gekozen heeft, neemt voor de interpretatie van
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het begrip openbare orde het tijdstip van de uitspraak in aanmerking en niet het tijdstip
waarop de wet van 11 juni 1874 werd goedgekeurd. Het miskent bijgevolg het wettelijk
begrip openbare orde zoals het met name is vastgelegd in artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek en schendt die wetsbepaling zelf.
De contracterende partijen, inzonderheid de eiseres, hebben zich voor artikel 3, vierde
lid, van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis gebaseerd op artikel 16 van
de wet van 11 juni 1874 naar luid waarvan geen verlies of schade veroorzaakt door de
daad of door de zware fout, dus ook door de opzettelijke fout van de verzekeringnemer of
de begunstigde ervan, ten laste kan vallen van de verzekeraar. Dat artikel werd toen
zonder enige redelijke twijfel beschouwd als een bepaling van openbare orde. De
partijen, inzonderheid de eiseres, hebben eruit afgeleid dat aan de verzekeraar geen
enkele verplichting tot betaling van schadevergoeding kon worden opgelegd in geval van
opzettelijke doodslag op de verzekerde door de verzekeringnemer of de begunstigde. In
dezelfde zin hebben zij hieruit afgeleid dat een bepaling in een overeenkomst die, gesteld
dat ze als een oorzaak van verval en niet als een oorzaak van uitsluiting zou worden
opgevat, niet tot gevolg zou hebben dat de verzekeraar geen dergelijke verplichting tot
betaling van schadevergoeding zou hebben, noodzakelijkerwijs nietig zou zijn.
Het arrest dat beslist dat artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 niet de nietigheid van het
litigieuze contractuele beding tot gevolg heeft als het wordt opgevat in de betekenis die
het arrest eraan geeft, ziet voorbij aan het feit dat de eiseres op het ogenblik dat de
verzekeringsovereenkomsten werden gesloten de mogelijkheid had haar gedrag te
regelen. In dezelfde zin ontzegt het haar de mogelijkheid om de juridische gevolgen ervan
in een redelijke mate te voorzien alsook de mogelijkheid te verkrijgen dat de gewettigde
verwachtingen die bij haar werden gewekt door het objectief recht of door wat ten tijde
van het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten redelijkerwijs als objectief recht kon
worden beschouwd ook werkelijk zouden uitkomen. Het miskent aldus het beginsel van de
rechtszekerheid en, voor zoveel nodig, het beginsel van het gewettigd vertrouwen.
Derde onderdeel (meer subsidiair)
Zelfs als artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 de openbare orde niet zou raken, dan nog
is het een bepaling van dwingend recht die strekt tot bescherming van privé-belangen,
namelijk die van de verzekeraar. Die bepaling kan immers noch door de bewoordingen
noch door het voorwerp ervan worden beschouwd als een bepaling van aanvullend recht
waarvan kan worden afgeweken. Bijgevolg moet elke schending van die wetsbepaling
leiden tot betrekkelijke nietigheid, zodat alleen de persoon wiens belangen worden
beschermd de mogelijkheid heeft af te zien van zijn recht om zich op die nietigheid te
beroepen, wanneer de voorwaarden voor de bescherming ervan verdwenen zijn.
Het arrest dat beslist het litigieuze beding toe te passen in de interpretatie waarin het
wordt beschouwd als een oorzaak van verval en niet als een oorzaak van uitsluiting,
hoewel dat beding in die interpretatie nietig was omdat het in strijd was met artikel 16
van de wet van 11 juni 1874 dat van dwingend recht is en de privé-belangen van de
eiseres beschermt, zonder vast te stellen dat de eiseres afstand heeft gedaan van haar
recht om zich op die nietigheid te beroepen, schendt tevens die bepaling en, voor zoveel
nodig, artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Vierde onderdeel (meer subsidiair)
Artikel 1157 van het Burgerlijk Wetboek dat een voor de feitenrechter bindende
imperatieve bepaling is bepaalt dat, wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is,
men het veeleer moet opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die
waarin het geen gevolg kan teweegbrengen.
Het contractueel beding in de verzekeringsovereenkomsten luidt als volgt:
"Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad van de
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verzekeringnemer of van een van de begunstigden, of op hun aansporing, is niet gedekt;
hierdoor is hij uitgesloten van de dekking van de overeenkomst";
Dat beding is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Volgens de eerste voert dat beding een
oorzaak van uitsluiting van dekking in die aan iedere verzekerde en aan iedere
begunstigde kan worden tegengeworpen. Volgens de tweede moet het beding worden
aangemerkt als een oorzaak van verval die alleen kan worden tegengeworpen aan degene
die de opzettelijke daad heeft gepleegd. Uit het tweede en derde onderdeel volgt dat die
tweede uitlegging de nietigheid van het litigieuze beding tot gevolg zou hebben. Het
arrest dat het litigieuze beding van de verzekeringsovereenkomst opvat als een oorzaak
van verval van dekking die alleen kan worden tegengeworpen aan degene die opzettelijk
het overlijden van de verzekerde heeft veroorzaakt, zodat de verplichting om de dekking
van de verzekering te verlenen blijft bestaan ten aanzien van de overige begunstigden
ervan, vat dat beding dus op in een zin waarin het nietig is en geen gevolgen kan hebben,
in plaats van het op te vatten in een zin waarin het geldig is en dus wel gevolgen kan
hebben. Het arrest schendt bijgevolg artikel 1157 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit niet eraan in
de weg staat dat de [eerste] verweerster, die strafrechtelijk veroordeeld is wegens
opzettelijke doodslag op haar man, zelfs onrechtstreeks voordeel kan halen uit de op
diens hoofd gesloten verzekeringsovereenkomst.
Het verantwoordt die beslissing als volgt:
"In zijn arrest van 6 november 2002 beslist het Hof van Cassatie dat 'het algemene
rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te wenden
om schade te berokkenen of winst te behalen, uitsluit dat de dader van een opzettelijk
misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak
kan maken op een vermindering van de aan de getroffene van dat misdrijf verschuldigde
vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou hebben
begaan' (Cass., 6 november 2002, RCJB, 2004, 267, en de noot Fr. GLANSDORFF).
Het beginsel sluit uit dat de pleger van een opzettelijk misdrijf aanspraak zou kunnen
maken op een vermindering van de aan het slachtoffer van dat misdrijf verschuldigde
vergoedingen. [De rechtsvoorganger van de eiseres] in haar hoedanigheid van uitlener is
geen slachtoffer van het misdrijf.
De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit veronderstelt
bedrog of oneerlijkheid met de bedoeling winst te behalen.
In dit geval is niet bedrog of oneerlijkheid met de bedoeling schade te berokkenen aan [de
rechtsvoorganger van de eiseres] de reden waarom de schuld [van de eerste verweerster]
tenietgegaan is maar de wettelijke toepassing van de regels inzake schuldvergelijking na
de uitvoering van contractuele bepalingen waarvan hierboven is gepreciseerd dat zij niet
in strijd waren met de openbare orde;
Bij het overlijden van C. D. had [de rechtsvoorganger van de eiseres] in haar
hoedanigheid van uitlener op de leners een schuldvordering tot beloop van op zijn minst
het bedrag van het uitgeleende kapitaal. In haar hoedanigheid van verzekeraar was zij
wegens de overdracht van de dekking van de polissen zelf dat kapitaal verschuldigd.
Wanneer de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar in dezelfde persoon verenigd
worden, heeft dat het tenietgaan van de verbintenissen door vermenging tot gevolg op
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grond van artikel 1300 van het Burgerlijk Wetboek. Dat is het geval met [de
rechtsvoorganger van de eiseres] zoals de rechtbank heeft vastgesteld. De rechtbank wijst
er bovendien op dat door die wijze van betaling of uitvoering van de verbintenis om het
verzekerde kapitaal aan haar te betalen, welk kapitaal naar luid van de voormelde
overeenkomsten bestemd was voor de wedersamenstelling van het uitgeleende kapitaal,
het ontleende kapitaal daadwerkelijk werd terugbetaald;
Het hof [van beroep] neemt de oordeelkundige redenen over van de eerste rechter die tot
het besluit komt dat [de rechtsvoorganger van de eiseres] bij het overlijden van C. D. het
verzekerde kapitaal gekregen heeft. Hierdoor is op die datum de verbintenis van de
ontleners om het op 24 november 1986 ontleende kapitaal van 4.800.000 frank terug te
betalen nagekomen en tenietgegaan".
Grieven
Zo het litigieuze beding moet worden opgevat als een oorzaak van verval en zo dat aldus
opgevatte beding niet nietig is en de eiseres niet ontslaat van de verplichting om de
dekking van de verzekering te verlenen, kan het niet tot gevolg hebben dat de verweerster,
die haar echtgenoot opzettelijk heeft gedood, bevrijd zou zijn van de verbintenis om aan
de eiseres de lening terug te betalen omdat die tenietgegaan zou zijn ten gevolge van de
verbintenis van de eiseres om de verzekerde kapitalen vrij te geven bij het overlijden van
het slachtoffer en ze te gebruiken voor de terugbetaling van die lening.
Het feit dat een begunstigde de kans krijgt voordeel te halen uit zijn misdaad is in strijd
met de openbare orde en de goede zeden. Hoewel er geen specifiek algemeen
rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk niemand voordeel mag halen uit een opzettelijke
fout, toch is die regel vervat in het beginsel Fraus omnia corrumpit dat een ruimere
draagwijdte heeft. Overeenkomstig dat beginsel sluit bedrog of opzettelijke fout uit dat
degene die zich aan bedrog schuldig maakt zich zou kunnen beroepen op bepaalde regels
van het positief recht en daarmee zijn voordeel zou kunnen doen. Dat beginsel sluit met
name uit dat de dader van het misdrijf dat als bedrog wordt beschouwd daarmee zijn
voordeel zou kunnen doen en zou kunnen eisen dat hij aan het slachtoffer van dat misdrijf
minder vergoeding zou moeten betalen omdat het slachtoffer zelf onvoorzichtigheden of
nalatigheden heeft begaan. Het sluit bovendien uit dat de dader daaruit gelijk welk ander
voordeel zou kunnen behalen.
Wie opzettelijk een misdrijf pleegt dat de schade heeft veroorzaakt kan dus niet zelf onder
gelijk welke vorm en via gelijk welke juridische constructie de verzekering van de schade
opstrijken.. Dat zou neerkomen op een aansporing tot het plegen van de opzettelijke daad
of hem de gelegenheid geven hiermee zijn voordeel te doen. Het beginsel Fraus omnia
corrumpit verbiedt dus dat degene die opzettelijk doodslag pleegt op de verzekerde
aanspraak zou kunnen maken op de betaling van een vergoeding van de verzekering,
aangezien die vergoeding zou dienen voor de terugbetaling van een lening die met name
door de moordenaar is aangegaan, en dus de moordenaar zou verrijken met het bedrag
van de schuld die hierdoor zou tenietgaan en waarvan hij aldus bevrijd zou zijn. De
omstandigheid dat de moord niet is gepleegd om de vergoeding van de verzekering op te
strijken doet wat dat betreft niet terzake.
Volgens de zienswijze van het arrest, namelijk dat niet zozeer de [eerste] verweerster dan
wel de eiseres beschouwd wordt als de begunstigde van de vergoeding die verschuldigd is
ter uitvoering van de levensverzekeringsovereenkomst, moet de verrichting te dezen in
haar geheel worden bekeken, zoals ze kan worden afgeleid uit de vaststellingen van het
arrest. De omstandigheid dat de vergoeding die de eiseres in haar hoedanigheid van
verzekeraar verschuldigd is, volgens het arrest zou worden aangewend voor de
terugbetaling van de lening die de [eerste] verweerster in haar hoedanigheid van
ontlener nog verder moest aflossen aan de eiseres in haar hoedanigheid van lener, zou de
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aflossing van de lening en dus het tenietgaan van de schuld van de [eerste] verweerster
tot gevolg hebben. Die oplossing zou bovendien het bijkomend gevolg hebben dat de
[eerste] verweerster ontslagen zou zijn van haar verplichting om de premies te betalen
die verschuldigd zouden zijn tot de verzekeringsovereenkomsten op de normale wijze
tenietgaan. Een dergelijke oplossing zou radicaal in strijd zijn met het algemeen
rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit.
In zoverre het arrest beslist dat genoemd algemeen rechtsbeginsel niet eraan in de weg
staat dat de [eerste] verweerster die haar man opzettelijk heeft gedood, zelfs
onrechtstreeks, het voordeel van de op diens hoofd gesloten levensverzekeringsovereenkomst zou kunnen behalen, neemt het aan dat opzettelijke doodslag de persoon
verrijkt die zich eraan schuldig gemaakt heeft. Het miskent bijgevolg dat algemeen
rechtsbeginsel.

III. BESLISSSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De vier onderdelen samen
Het arrest stelt met overneming van de redenen van de eerste rechter vast dat
wijlen de echtgenoot van de eerste verweerster, C. D., "in zijn hoedanigheid van
verzekeringnemer op 14 november 1986 en 17 november 1986 twee
levensverzekeringspolissen [heeft] afgesloten [...] bij [de rechtsvoorganger van
de eiseres]", "dat [de polissen] een kapitaal verzekeren bij overlijden en bij leven
van D.", "dat artikel 9 van de algemene polisvoorwaarden met name bepaalt dat
'behoudens andersluidend beding, de door de overeenkomst verzekerde sommen
zullen toekomen: ... in geval van overlijden van de verzekerde: aan diens
echtgenoot'", "dat op de dag van het verlijden van de akte van hypothecaire
lening, namelijk op 24 november 1986, twee bijvoegsels bij voormelde polissen
zullen worden opgemaakt die beide onder meer de volgende vermeldingen
bevatten: 'de ondergetekende verklaart de dekking [van de verzekeringsovereenkomst] [...] af te staan en [...] over te dragen aan de [rechtsvoorganger
van de eiseres] die aanvaardt tot beloop van de bedragen die hij hem
verschuldigd mocht zijn op de dag waarop het verzekerde kapitaal opeisbaar
wordt. Het eventuele overschot komt toe aan de begunstigden die in de
overeenkomst zijn aangewezen'". Op eigen gronden stelt het vast dat "de
correctionele rechtbank bij vonnis van 24 juni 1999 de telastlegging van
opzettelijk doden van D. met het oogmerk om te doden bewezen verklaart ten
laste van [de eerste verweerster]".
Het stelt vast, enerzijds, dat C.D. tegelijkertijd verzekeringnemer en verzekerde
was, terwijl de eiseres en de eerste verweerster alleen begunstigden waren van
het verzekerde kapitaal en, anderzijds, dat het overlijden van de verzekerde is
veroorzaakt door de opzettelijke daad van één van die begunstigden.
Het arrest dat artikel 3, vierde lid, van de algemene voorwaarden van de
levensverzekeringspolis uitlegt in de zin dat alleen de bij de opzettelijke daad
betrokken begunstigde de dekking van de verzekering verliest en dat beslist dat
genoemd vervalbeding geldig is, houdt geen schending in van artikel 16 van de
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wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen volgens hetwelk geen verlies of
schade veroorzaakt door de daad of door de zware fout van de verzekerde ten
laste van de verzekeraar valt, en zulks ongeacht het tijdstip dat het arrest in
aanmerking genomen heeft om het begrip openbare orde te beoordelen.
Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
Tweede middel
Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of
oneerlijkheid met het oogmerk om te schaden of winst te behalen. Het sluit niet
in alle gevallen uit dat degene die een opzettelijke fout begaat onrechtstreeks
voordeel kan halen uit die fout op grond van de wet of van de clausules in de
overeenkomst.
Het arrest stelt vast dat de eerste verweerster bij de eiseres een lening is
aangegaan, dat zij bij diezelfde maatschappij een levensverzekeringsovereenkomst heeft gesloten teneinde de terugbetaling ervan te verzekeren bij
het overlijden van C.D., en dat zij is veroordeeld wegens opzettelijke doodslag
op de persoon van laatstgenoemde.
Het beslist dat de eerste verweerster niet langer recht heeft op de dekking van de
levensverzekering maar dat de eiseres die wel blijft genieten.
Het oordeelt dat "niet bedrog of oneerlijkheid met de bedoeling schade te
berokkenen aan [de eiseres] de reden was waarom de schuld van de [de eerste
verweerster] tenietgegaan is maar de wettelijke toepassing van de regels inzake
schuldvergelijking na de uitvoering van contractuele bepalingen waarvan
hierboven is gepreciseerd dat zij niet in strijd waren met de openbare orde".
Het verantwoordt aldus naar recht de beslissing dat de eerste verweerster
ontslagen is van haar verplichting tot terugbetaling van het aan de eiseres
ontleende kapitaal.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: M. Mahieu en J.
Oosterbosch.

Nr. 178
1° KAMER - 3 maart 2011

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - BEVOEGDHEID
OM HET DWANGBEVEL TE VISEREN EN UITVOERBAAR TE VERKLAREN - BEVOEGDHEID VAN DE
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- OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID - WETTIGHEID - BEWIJS

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING - GEVOLG
3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - BESLISSING
VAN DE ADMINISTRATIE - VOORLEGGING VAN HET GESCHIL AAN DE RECHTER - OMVANG
4º RECHTBANKEN — BELASTINGZAKEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- DWANGBEVEL - BESLISSING VAN DE ADMINISTRATIE - VOORLEGGING VAN HET GESCHIL AAN DE
RECHTER - OMVANG
1º Artikel 85, §1, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde op grond waarvan de gewestelijke directeur van de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, zijn bevoegdheid om het dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren mag overdragen, ontslaat de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister van Financiën, niet van de verplichting te bewijzen dat
het litigieuze dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een ambtenaar aan
wie die bevoegdheid is overgedragen1.
2º Het dwangbevel dat geviseerd en uitvoerbaar verklaard is overeenkomstig artikel 85 van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde is een administratieve rechtshandeling en geen proceshandeling waarop de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn2.
3º en 4° De belasting raakt de openbare orde zodat de gerechtelijke rechtscolleges zelf in
feite en naar recht uitspraak moeten doen binnen de perken van het voorgelegde geschil,
ongeacht de nietigheid van de beslissing van de administratie 3.
(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. OXYGENE nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 22 juni 2007 en 4 juni 2008
gewezen door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 85, inzonderheid §1 en 2, en 89 (voor de wijziging ervan bij de wet van 15
maart 1999) van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde;
voor zover nodig, artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire
1 Zie concl. OM, Pas., 2011, AR F.08.0082.F, nr. 178. Dezelfde dag heeft het Hof een tweede arrest
(AR F.10.0039.F) gewezen waarin wordt bevestigd dat het dwangbevel een administratieve rechts handeling is.
2 Ibid.
3 Ibid.
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voorstellen 1979-1980;
de artikelen 33 en 149 van de Grondwet;
de artikelen 2, 632, 860, 861, 862, 867, 870, 1068, eerste lid, en 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1315, 1316, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
algemeen rechtsbeginsel van administratief recht van de continuïteit van de openbare
diensten;
de artikelen 1, §1, 1°, en §2, 5°, en 3, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1997
betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het
Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+;
artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van
een hoger ambt in de rijksbesturen, voor de wijziging ervan;
artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 februari 2001;
enig artikel van het ministerieel besluit van 2 september 2003.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 22 juni 2007 beslist dat, aangezien het litigieuze dwangbevel
geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een directeur ad interim en niet door de
gewestelijke directeur, "de administratie de plicht had het hof (van beroep) in staat te
stellen na te gaan of (dat) dwangbevel wel regelmatig was, gelet op de mogelijkheid dat
de bevoegdheidsoverdracht gebrekkig zou kunnen zijn" en te bewijzen dat de betrokken
ambtenaar over de nodige bevoegdheid beschikte, op grond dat, ook al waren de
beginselen waaraan de administratie in verband met bevoegdheidsoverdrachten
herinnerde ongetwijfeld exact, zodat moest worden aangenomen dat een
bevoegdheidsoverdracht aan een ambtenaar die niet de gewestelijke directeur is mogelijk
was, dan nog heeft het hof [van beroep] niet kunnen nagaan of de
bevoegdheidsoverdracht aan (die) ambtenaar wel naar behoren was geschied; (...) [dat]
het feit dat de wet niet uitdrukkelijk het bewijs van de aanwijzing regelt nog geen reden is
waarom die ipso facto bewezen moet worden geacht, dat anders gelijk welke ambtenaar
naar eigen goeddunken zou kunnen optreden zonder enig gerechtelijk toezicht; (...) [en
dat] de administratie alleen oog heeft gehad voor het probleem van de vormvoorschriften
voor een dergelijke bevoegdheidsoverdracht (zo zijn er bijvoorbeeld geen bijzondere
vormen vereist) zonder ook maar enige aanwijzing te geven over de wettelijke en
passende toepassing hiervan op de hier bedoelde ambtenaar", en beveelt bijgevolg de
heropening van het debat "teneinde (de eiser) uit te nodigen alle nuttige gegevens naar
voren te brengen waarover hij beschikt in verband met de bevoegdheidsoverdracht van de
directeur a.i. L. D. die betrekking heeft op het hier bestreden dwangbevel".
Het bestreden arrest van 4 juni 2008 dat bijgevolg het hoger beroep van de verweerster
gegrond verklaart, doet de bestreden beslissing teniet, verklaart in een wijzigende
beslissing dat "het litigieuze dwangbevel nr. 300/0622/25303 geen uitwerking kan hebben
en niet ten uitvoer kan worden gelegd" en beslist derhalve dat "(de eiser) aan (de
verweerster) alle bedragen moet terugbetalen die hij ten onrechte ontvangen heeft op
grond van het litigieuze dwangbevel plus de moratoire interest, en veroordeelt de eiser
niet alleen om zijn eigen kosten in beide instanties te dragen, maar ook om aan de
verweerster de bedragen van 334,56 euro en 2.500 euro te betalen voor de kosten die
respectievelijk in eerste aanleg en hoger beroep zijn gemaakt. Het beslist aldus om de
volgende redenen:
"Artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt
uitdrukkelijk dat het dwangbevel uitvoerbaar verklaard wordt 'door de gewestelijke
directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde .. of door de
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door hem aangewezen ambtenaar'; (...) de btw-omzendbrief nr. 18 van 12 november 1980
bepaalt in punt 4 dat 'de wet thans zelf de bevoegde ambtenaar aanwijst, namelijk de
gewestelijke directeur of een door hem aangewezen ambtenaar. De gewestelijke directeur
is dus gemachtigd om zijn bevoegdheid inzake visum en tenuitvoerlegging van de
dwangbevelen over te dragen aan een inspecteur of aan het hoofd van de dienst controle
van de belasting over de toegevoegde waarde waaronder de belastingschuldige valt';
volgens die omzendbrief betreft het hier, net zoals in de richtlijnen van 21 november 1980
en 1 juni 1986 (...) alleen maar een mogelijkheid zodat in elk geval apart het bestaan van
een dergelijke overdracht moet worden bewezen; (...) de aanwijzing kan in algemene
bewoordingen gesteld zijn waarbij niet een welbepaalde ambtenaar maar een categorie
van ambtenaren wordt aangewezen; zo blijkt uit de dienstnota's nrs. 23, 51, 64, 66, 67 en
75 (...) dat de titelvoerende hoofdcontroleurs (welke graad door het koninklijk besluit van
6 juli 1997 is vervangen door die van eerstaanwezend inspecteur van de
belastingadministratie) en de ambtenaren die zijn aangewezen om het ambt ad interim te
vervullen (punt 30 van dienstnota nr. 23), op enkele bijzondere gebieden na, bevoegd zijn
om dwangbevelen te viseren en uitvoerbaar te verklaren; (...) in die gevallen volstaat de
eenvoudige vermelding van de graad van de ambtenaar en van zijn aanwijzing om te
kunnen nagaan of hij wel degelijk bevoegd is om een dwangbevel te viseren en
uitvoerbaar te verklaren zonder dat systematisch moet worden verwezen naar de
administratiefrechtelijke bepaling waarop die aanwijzing gegrond is; in dit geval evenwel
heeft de heer L.D. het dwangbevel ondertekend in de hoedanigheid van 'directeur a.i.
aangewezen door de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde,
registratie en domeinen'; de werkelijke graad van de heer L.D. wordt in het litigieuze
dwangbevel niet gepreciseerd daar alleen het ambt dat hij ad interim uitoefent, namelijk
dat van directeur, wordt vermeld",
"De administratie heeft alleen stukken neergelegd betreffende de overdracht van
bevoegdheid aan de hoofdcontroleurs/eerstaanwezende inspecteurs maar zij heeft noch
richtlijn B.75 die van kracht was op 1 juni 1986 en waarvan zij gewag maakt in haar
aanvullende conclusie noch de stukken neergelegd betreffende een eventuele overdracht
van bevoegdheid aan de ambtenaren die de graad van directeur hebben of, zoals hier het
ambt van directeur vervullen; uit geen van de door de administratie neergelegde stukken
blijkt dus dat de gewestelijke directeur zijn bevoegdheid om de dwangbevelen te viseren
en uitvoerbaar te verklaren in haar geheel heeft overgedragen aan een ambtenaar die
tijdelijk het ambt van directeur uitoefent; a fortiori blijkt uit geen van die stukken dat er
een bijzondere overdracht van die bevoegdheid is geschied aan de heer L.D.".
"Het feit dat een dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een ambtenaar
die in strijd met artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
daartoe niet is aangewezen door de gewestelijke directeur schaadt de belangen van de
belastingschuldige tegen wie een dergelijk dwangbevel is uitgevaardigd".
"Hoewel het niet aan het hof [van beroep] staat het litigieuze dwangbevel nietig te
verklaren bij ontstentenis van een uitdrukkelijke bepaling die een dergelijke sanctie
oplegt, dient het toch vast te stellen dat, aangezien het niet bewezen is dat het dwangbevel
geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door de gewestelijke directeur of door een door
hem naar behoren aangewezen ambtenaar, dat dwangbevel geen uitvoerbare kracht heeft
en dus geen uitwerking heeft".
Grieven
Artikel 85, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
luidt als volgt:
"Bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en
toebehoren wordt door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel
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uitgevaardigd; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke
directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie
en domeinen of door de door hem aangewezen ambtenaar en, in de gevallen bepaald door
de Koning, door de gewestelijke directeur van de administratie der douane en accijnzen,
of door de door hem aangewezen ambtenaar"; §2 van die bepaling "stelt de
belastingschuldige in staat verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel, op de wijze als bepaald in artikel 89".
Dat artikel bepaalt dat "onder voorbehoud van wat bepaald is in de artikelen 85, §1 en 2,
en 85bis, de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschiedt met inachtneming van de
bepalingen van het vijfde deel, titel III, van het Gerechtelijk Wetboek inzake gedwongen
tenuitvoerlegging".
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 85, §1, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, dat is ingevoerd bij artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de
budgettaire voorstellen 1979-80, kan de gewestelijke directeur, wat betreft het
dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde, zijn bevoegdheid overdragen
aan een of meer ambtenaren of categorieën van ambtenaren; het betreft hier duidelijk een
overdracht van bevoegdheid waarin de wet uitdrukkelijk voorziet; het staat evenwel
iedere gewestelijke directeur vrij zijn [bevoegdheid] ter zake al dan niet over te dragen,
mits hij zich wat dat betreft houdt aan de wet.
Bovendien gaan krachtens artikel 33 van de Grondwet "alle machten uit van de Natie. Zij
worden uitgeoefend op de wijze bepaald bij de Grondwet" en bij de wetten en
verordeningen. Wanneer de wet een bestuur het recht geeft zijn bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk over te dragen, mag het zich niet beperken tot de overdracht van zijn
handtekeningsbevoegdheid alleen maar draagt het integendeel zijn bevoegdheid zelf over,
dat is zijn recht om definitieve en dwingende beslissingen te nemen. Die bevoegdheid kan
aan derden worden tegengeworpen.
Die bevoegdheidsoverdracht die de oorspronkelijke hiërarchie van de bevoegdheden
wijzigt, impliceert alleen dat de overheid die haar bevoegdheid overgedragen heeft
daartoe uitdrukkelijk of impliciet bij wet was gemachtigd.
Artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 dat is ingevoegd in artikel 85 van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde, geeft de gewestelijke directeur van de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde het recht om zijn bevoegdheid
om dwangbevelen te viseren en uitvoerbaar te verklaren over te dragen aan de ambtenaar
(ambtenaren) die hij hiertoe wil aanwijzen overeenkomstig de wet.
Overigens volstaat het dat de aldus aangewezen ambtenaar gebruik maakt van de hem
verleende bevoegdheid en hiervan melding maakt.
Noch artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde noch
enige andere bepaling vereisen immers een bijzondere, schriftelijke en uitdrukkelijke
overdracht aan een welbepaalde ambtenaar met een welbepaalde hoedanigheid, zoals
een benoeming in vast verband in de welbepaalde functie. Die overdracht dient evenmin
aan bijzondere vormvereisten te voldoen, zoals een "geschrift" en dient evenmin te
worden overgelegd door de administratie of door haar bekend te worden gemaakt; zij kan
mondeling geschieden en vereist geen enkel ander bewijs dan de verklaring van de
ambtenaar die het dwangbevel geviseerd en uitgevaardigd heeft, dat die bevoegdheid aan
hem was overgedragen, omdat hij tijdelijk of in vast verband de functie vervult die hem
het recht geeft het uit te vaardigen.
Bovendien bepaalt artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de
uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen dat "een ambtenaar die met een hoger
ambt is belast, alle aan het ambt verbonden prerogatieven uitoefent", onverschillig of hij
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in vast verband benoemd is dan wel een tijdelijke aanstelling gekregen heeft. Wanneer
een ambtenaar op de dag waarop hij een dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard
heeft wettelijk is aangewezen om tijdelijk het hoger ambt van directeur van een
belastingsadministratie waar te nemen in een gewestelijke directie van de belasting over
de toegevoegde waarde, moet worden aangenomen dat het visum en het formulier van
tenuitvoerlegging wel degelijk gegeven zijn door het ratione materiae, ratione loci en
ratione temporis bevoegde bestuur zonder dat van het bestuur kan worden geëist dat het
een stuk overlegt waaruit blijkt dat de bevoegdheid van de gewestelijke directeur om
dwangbevelen te viseren en uitvoerbaar te verklaren in haar geheel is overgedragen aan
de ambtenaar die, al is het maar tijdelijk, het hoger ambt van directeur van een
belastingadministratie uitoefent.
De vermelding op het dwangbevel van de graad van ambtenaar toen hij tijdelijk of ad
interim door de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde
aangewezen werd om het dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren, namelijk die
van directeur, en de vermelding in het dwangbevel dat hij daartoe aangewezen is
volstaan om te kunnen nagaan of die ambtenaar de hoedanigheid had om het dwangbevel
te viseren en uitvoerbaar te verklaren, zonder dat het nodig is in het dwangbevel de
werkelijke graad te preciseren van de aldus aangewezen ambtenaar.
Krachtens de artikelen 1, §1, 1°, en §2, 5°, en 3, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli
1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het
Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ werd de ambtenaar die op 1
juli 1997 de graad van hoofdcontroleur had ambtshalve benoemd in de graad van
eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur.
Niet alleen bleek echter uit het ministerieel besluit van 28 februari 2001 dat in het
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt dat de directeur ad interim L. D. met ingang van 1
december 1997 was aangewezen tot eerstaanwezend inspecteur, hoofd van dienst, bij de
gewestelijke directie van de belasting over de toegevoegde waarde te Namen, en dat hij
bevoegd was om de dwangbevelen te viseren en uitvoerbaar te verklaren, maar bovendien
was die ambtenaar krachtens het ministerieel besluit van 2 september 2003 door de
gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde te Namen
aangewezen om er het hoger ambt van directeur bij een fiscaal bestuur uit te oefenen. Die
beslissing was door de minister van Financiën goedgekeurd voor de periode van 5 april
2000 tot 20 december 2001 tijdens welke het betwiste dwangbevel door die ambtenaar
geviseerd en uitvoerbaar verklaard is.
Het bestreden arrest van 22 juni 2007 dat beslist dat, aangezien volgens de verweerster
de ambtenaar die het bestreden dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard had niet
de graad van gewestelijk directeur bij de belasting over de toegevoegde waarde
bekleedde, wat een voldoende grond was voor haar exceptie, [...] het aan de eiser stond
te bewijzen dat die ambtenaar, directeur van de administratie ad interim, daadwerkelijk
de bevoegdheid had gekregen om dat dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren,
en het bestreden arrest van 4 juni 2008, dat beslist dat genoemd bewijs niet geleverd was,
hoewel niet alleen de tekst van het dwangbevel aangaf dat voornoemde ambtenaar had
gehandeld in de hoedanigheid van directeur ad interim bij een fiscaal bestuur, maar uit
het ministerieel besluit van 2 september 2003 tevens bleek dat hij voordien het ambt van
eerstaanwezend inspecteur, hoofd van dienst, bij een bestuur, uitoefende, wat een graad
is die gelijkwaardig is aan die van titelvoerend hoofdcontroleur die volgens het arrest de
bevoegdheid overdroeg om een dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde
te viseren en uitvoerbaar te verklaren, schenden bijgevolg, wat betreft het eerste en het
tweede arrest, de artikelen 85, §1 en 2, en 89 van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire
voorstellen 1979-80, 33 van de Grondwet, 1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek, 9
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van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 en, wat het tweede arrest betreft, de
artikelen 1, §1, 1°, en §2, 5° en 3, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1997, de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek alsook het ministerieel besluit van 28
februari 2001 en het artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 september 2003.
Tweede onderdeel
Het dwangbevel inzake de belasting over de toegevoegde waarde dat geviseerd en
uitvoerbaar verklaard is overeenkomstig artikel 85 van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde, vormt de uitvoerbare titel die de belastingadministratie zichzelf
mag verlenen op grond van het beginsel van administratief recht volgens hetwelk de
administratieve rechtshandeling "dwingende kracht" heeft en de administratie het recht
geeft de daarin vastgelegde belastingschuldvordering in te vorderen op grond van het
andere beginsel van administratief recht, "de tenuitvoerlegging van ambtswege".
De wet onderwerpt het dwangbevel aan geen bijzondere vormvereisten, noch wat het
visum noch wat het formulier van tenuitvoerlegging betreft: het volstaat dat beide worden
verleend door het bestuur dat ratione materiae en ratione loci bevoegd is. Zodra het
overeenkomstig de wet is uitgevaardigd, is het regelmatig mits het bevel zelf of de erbij
gevoegde stukken doen blijken van het onderwerp en de oorzaak van de vordering van het
bestuur en de geadresseerde van de akte in staat stellen de gegrondheid te beoordelen
van de tegen hem ingestelde vordering, en hem derhalve de mogelijkheid bieden om
verweer te voeren tegen die vorderingen.
Het volstaat dat het dwangbevel de vermelding bevat betreffende de identiteit, de graad
die de ambtenaar bekleedde op het ogenblik van de uitvaardiging ervan en de
bevoegdheidsoverdracht aan de vorderende ambtenaar met opdracht, alsook de
vermelding betreffende de gewestelijke directeur die zijn bevoegdheid overdroeg opdat de
belastingschuldige een en ander zou kunnen nagaan en opdat zijn recht van verdediging
alsook al zijn andere rechten gevrijwaard zouden blijven.
Het dwangbevel dat inzake belasting over de toegevoegde waarde de eerste
proceshandeling is die, enerzijds, de administratie in staat stelt de belastingen,
geldboeten, interesten en de kosten in te vorderen die de belastingschuldige naar haar
oordeel verschuldigd is en dat, anderzijds, aan hem en aan hem alleen het recht geeft
tegen die vorderingen verzet aan te tekenen is dus ontegensprekelijk, zoals het bestreden
arrest van 4 juni 2008 impliciet doch onmiskenbaar toegeeft, een proceshandeling die, bij
ontstentenis van bijzondere regels dienaangaande in het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde of in een andere wet, krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek geheel onderworpen is aan de regels die in de artikelen 860 en volgende van dat
wetboek gesteld zijn; zij kan alleen nietig verklaard worden als het betwiste verzuim
afbreuk doet aan de belangen van de belastingschuldige en hem schade berokkent zoals is
bepaald in de artikelen 860, 861 en 862 van dat wetboek.
Dienaangaande beperkt het arrest zich tot de vermelding dat de onregelmatigheid die is
begaan bij de overdracht van de bevoegdheid aan de ambtenaar die het visum en het
formulier van tenuitvoerlegging verleend heeft op zich al nadeel toebrengt aan de
verweerster, hoewel zij het bestaan van zodanige schade niet bewees en zij trouwens zelfs
niet eens beweerde dat zij hierdoor haar recht van verdediging niet ten volle heeft kunnen
uitoefenen of dat de belasting op willekeurige en niet te controleren wijze geheven werd,
en het arrest overigens noch preciseert waarin die schade bestaat noch de feitelijke
elementen aanwijst waaruit die schade zou kunnen blijken.
Het bestreden arrest van 4 juni 2008 verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar
recht (schending van de artikelen 85, §1 en 2, en 89 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, 1315, 1316 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 860, 861, 862 en
867 van het Gerechtelijk Wetboek) en omkleedt zijn beslissing niet regelmatig met
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redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet), daar dat arrest het Hof niet in
staat stelt zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, aangezien het nergens in de motivering
aangeeft waarom de verweerster schade zou hebben geleden ten gevolge van de
onregelmatigheid die volgens het arrest is begaan bij de bevoegdheidsoverdracht die de
directeur ad interim van de belastingadministratie het recht geeft het litigieuze
dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren.
Derde onderdeel
Uit het onderling verband tussen de artikelen 85 en 89 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde blijkt dat de kennisgeving van het dwangbevel de
belastingschuldige in staat stelt tegen dat dwangbevel verzet aan te tekenen door een
vordering te stellen voor de rechter opdat hij uitspraak zou doen over het geschil
betreffende de belastingschuld. Op het hoger beroep neemt de rechter in tweede aanleg
kennis van dat geschil.
Na te hebben beslist dat het litigieuze dwangbevel niet ten uitvoer kon worden gelegd en
geen uitwerking had, dienden de appelrechters bijgevolg nog uitspraak te doen over het
geschil betreffende, enerzijds, de zogenaamde onregelmatigheden van het proces-verbaal
en, anderzijds, het bestaan van de belastingschuld.
Het bestreden arrest dat enkel vermeldt dat het dwangbevel geen uitwerking heeft en niet
ten uitvoer kan worden gelegd, en dat de eiser veroordeelt om elk bedrag dat hij van de
verweerster op grond van dat dwangbevel ontvangen heeft aan haar terug te betalen,
maar dat nalaat uitspraak te doen over het geschil betreffende de fiscale
onregelmatigheden en het bestaan van de belastingschuld, doet bijgevolg geen uitspraak
over een geschil dat regelmatig aan het hof van beroep was voorgelegd (schending van
de artikelen 632, 1068, eerste lid, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt
de artikelen 85 en 86 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
Vierde onderdeel
Inzake belasting over de toegevoegde waarde bestaat de belastingschuld van rechtswege
krachtens de wet en los van het uit te vaardigen dwangbevel. De belastingschuldige dient
de belasting uit eigen beweging te betalen.
Op grond van het beginsel van de dwingende kracht van de administratieve
rechtshandeling dat een toepassing vormt van het algemeen beginsel van administratief
recht betreffende de continuïteit van de openbare dienst mag de administratie bij nietbetaling van de belasting zichzelf een uitvoerbare titel verschaffen, namelijk het
dwangbevel waarvan de wettigheid wordt vermoed.
Inzake belasting over de toegevoegde waarde vormt het dwangbevel niet alleen de
taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij niet spontane en
onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting maar is het tevens een akte
die geldt als uitvoerbare titel op grond waarvan de belastingschuld kan worden
ingevorderd.
Het doet de belastingschuld niet ontstaan maar stelt enkel het bestaan en het bedrag van
die vooraf bestaande schuld vast, zodat de eventuele onregelmatigheden ervan het
bestaan zelf van die schuld niet aantasten.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest volgens hetwelk het dwangbevel geen uitwerking
kan hebben moet worden opgevat in de zin dat het de belastingschuld bijgevolg als
onbestaande beschouwt, artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde schendt en dat het, door geen uitspraak te doen over het bestaan ervan, op zijn
minst artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

III. BESLISSSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 85, §1, tweede lid, Btw-wetboek wordt het dwangbevel
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en
domeinen of door een door hem aangewezen ambtenaar en, in de gevallen
bepaald door de Koning, door de gewestelijke directeur van de administratie der
douane en accijnzen, of door een door hem aangewezen ambtenaar.
Die bepaling op grond waarvan de gewestelijke directeur zijn bevoegdheid om
het dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren mag overdragen, ontslaat
de eiser niet van de verplichting te bewijzen dat het litigieuze dwangbevel
geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een ambtenaar aan wie die
bevoegdheid is overgedragen.
Het bestreden arrest van 4 juni 2008 stelt vast:
dat "de btw-omzendbrief nr. 18 van 12 november 1980 sub 4 bepaalt dat 'de
gewestelijke directeur [...] gemachtigd is zijn bevoegdheid inzake visum en
formulier van tenuitvoerlegging over te dragen aan een inspecteur of aan het
hoofd van de dienst controle van de belasting over de toegevoegde waarde
waaronder de belastingschuldige valt';
dat het litigieuze dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door L.D.,
handelend in de hoedanigheid van "directeur a.i., aangewezen door de
gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie
en domeinen";
dat "de werkelijke graad van L.D. niet wordt gepreciseerd in het litigieuze
dwangbevel";
dat "uit geen van de door de administratie neergelegde stukken blijkt [...] dat de
gewestelijke directeur zijn bevoegdheid [...] geheel heeft overgedragen aan een
ambtenaar die tijdelijk het ambt van directeur uitoefent";
dat "a fortiori uit geen van die stukken blijkt dat er een bijzondere overdracht van
bevoegdheid is geschied aan de heer L.D.".
Enerzijds voert het onderdeel aan dat de bevoegdheid om het dwangbevel te
viseren en uitvoerbaar te verklaren is overgedragen aan de directeurs van de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en
domeinen maar geeft het niet aan welke akte die overdracht bevat.
Anderzijds mag het Hof geen acht slaan noch op het attest dat bij het
cassatieberoep gevoegd is om die overdracht te bewijzen noch op het
ministerieel besluit van 28 februari 2001 waaruit blijkt dat L.D. "met ingang van
1 december 1997 was aangewezen tot eerstaanwezend inspecteur, hoofd van
dienst, bij de gewestelijke directie van de belasting over de toegevoegde waarde
te Namen", welke graad die van controleur in een fiscaal bestuur vervangen heeft
op grond van de artikelen 1, §1, 1°, en §2, 5° en 3, §1, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige
ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+,
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aangezien die stukken niet aan het hof van beroep zijn voorgelegd, de tekst van
dat ministerieel besluit niet bij het cassatieberoep gevoegd is, het nummer en de
datum van het Belgisch Staatsblad waarin het zou zijn gepubliceerd, niet zijn
aangegeven in het cassatieberoep en noch het arrest noch enig ander stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan de bewoordingen ervan weergeeft.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het dwangbevel dat geviseerd en uitvoerbaar verklaard is overeenkomstig artikel
85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde is een
administratieve rechtshandeling.
Het onderdeel volgens hetwelk het dwangbevel moet worden aangemerkt als een
proceshandeling waarop de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek van toepassing zijn, faalt in zoverre naar recht.
Het arrest volgens hetwelk "het bestaan van een bevoegdheidsoverdracht aan de
ondertekenende ambtenaar om het litigieuze dwangbevel te viseren en
uitvoerbaar te verklaren [...] niet bewezen is" en het aldus niet vaststaat dat
genoemd dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een daartoe
bevoegde ambtenaar, motiveert voor het overige zijn beslissing dat het geen
uitwerking kan hebben regelmatig en verantwoordt die naar recht.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van andere wetsbepalingen dan
de bepalingen Gerechtelijk Wetboek die het opgeeft, kan het niet worden
aangenomen.
Derde onderdeel
De belasting raakt de openbare orde zodat de gerechtelijke rechtscolleges zelf in
feite en naar recht uitspraak moeten doen binnen de perken van het voorgelegde
geschil, ongeacht de grond van nietigheid van de beslissing van de administratie.
Het arrest beslist dat, "hoewel het niet aan het hof van beroep staat om het
litigieuze dwangbevel nietig te verklaren bij ontstentenis van een uitdrukkelijke
bepaling die een dergelijke sanctie oplegt, het toch dient vast te stellen dat,
aangezien het niet bewezen is dat het dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar
verklaard is door de gewestelijke directeur of door een door hem naar behoren
daartoe aangewezen ambtenaar, dat dwangbevel geen uitvoerbare kracht heeft en
dus geen uitwerking kan hebben".
Het arrest dat op die grond geen uitspraak doet over het aan het hof van beroep
voorgelegde geschil dat betrekking had op het bestaan van de belastingschuld,
verantwoordt niet naar recht de beslissing waarbij het de eiser veroordeelt om
aan de verweerster elk bedrag terug te betalen dat hij op grond van dat
dwangbevel zou hebben ontvangen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het vierde onderdeel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de
verweerster alle bedragen terug te betalen die hij ten onrechte op grond van het
litigieuze bevel zou hebben ontvangen plus de moratoire interesten en in zoverre
het 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.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
3 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: S. Velu –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: F. T'Kint.

Nr. 179
1° KAMER - 3 maart 2011

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - ADMINISTRATIEVE
RECHTSHANDELING - GEVOLG
Het dwangbevel dat geviseerd en uitvoerbaar verklaard is overeenkomstig artikel 85 van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde is een administratieve rechtshandeling en geen proceshandeling waarop de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn1.
(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. DUPONT MARTINE bvba)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0039.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 december 2009 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
...
1 Zie concl. OM, Pas., 2011, AR F.10.0039.F. Het Hof heeft dezelfde dag een ander arrest (AR
F.08.0082.F) gewezen waarin bevestigd wordt dat het dwangbevel een administratieve rechtshande ling is.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 85, §1 en 2, en 89 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde;
- de artikelen 2, 860, 861, 862 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet gegrond, bevestigt het beroepen
vonnis dat het op 17 augustus 2006 geviseerde en uitvoerbaar verklaarde dwangbevel dat
tegen de verweerster gericht was nietig verklaard had en veroordeelt de eiser in de kosten
van het hoger beroep. Het beslist aldus op de volgende gronden:
"Tevergeefs voert (de eiser) aan dat het dwangbevel niet nietig kan worden verklaard op
grond dat de onregelmatigheid de belangen van de belastingschuldige niet heeft geschaad
(schending van de artikelen 2, 860 , 861 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek); het
dwangbevel is geen proceshandeling in de zin van artikel 860 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat is een handeling die in het kader van een proces of onder toezicht van het
gerecht, door de partijen, hun gevolmachtigden of het hulppersoneel van de rechter is
verricht (Cass., 28 april 1988, 1987-88, nr. 527), maar een bestuurshandeling waarop de
regels van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn; de belastingadministratie
leert trouwens onder het nummer 632 van haar uitstekende BTW-handboek dat is
bijgewerkt tot 1 oktober 2007, terecht het volgende:
'Het dwangbevel is een buitengerechtelijke akte (...) die dient als uitvoerbare titel voor de
invordering van openbare gelden en waarbij de bevoegde ambtenaar het bedrag van de
schuld, de oorzaak ervan en de belastingschuldige vaststelt. Het dwangbevel maakt de
gedwongen tenuitvoerlegging van de schuldvordering van de administratie mogelijk. Het
laat eveneens toe maatregelen te nemen die strekken tot het waarborgen of het verzekeren
van de invordering (bewarende maatregelen, hypothecaire inschrijving, etc.).
Het dwangbevel uitgevaardigd door de met de invordering belaste ambtenaar, geviseerd
en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door de door hem
aangewezen ambtenaar, vormt eveneens een authentieke titel'.
In strijd met wat (de eiser) betoogt kan niet als regel worden aangenomen dat de leer van
de nietigheden in het Gerechtelijk Wetboek te dezen moet worden toegepast op grond dat
artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde geen enkele
bepaling bevat over de nietigheid van het dwangbevel, zelfs niet als het dwangbevel
geviseerd is door een ambtenaar die daartoe aangewezen is maar zijn bevoegdheid te
buiten gegaan is; inzake belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel niet
alleen een taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan
spontane betaling, maar ook een akte die geldt als uitvoerbare titel noodzakelijk ter
invordering van de belastingschuld (Cass. 9 maart 2006, AR. C.04.0284.N), zonder dat
het kan worden aangemerkt als een proceshandeling in de zin van artikel 860 van het
Gerechtelijk Wetboek.
De omstandigheid dat de aangeklaagde onregelmatigheid niet heeft belet dat de
belastingschuldige kennis kreeg van de aanspraken van de belastingambtenaar en dat zij
geen afbreuk gedaan heeft aan zijn recht om tegen het dwangbevel verzet aan te tekenen
heeft geen invloed op de beoordeling van de geldigheid en de uitvoerbare kracht van het
dwangbevel; de eerste rechter diende de vordering tot nietigverklaring van het
dwangbevel evenmin niet gegrond te verklaren op grond dat de betekening ervan en het
bevel tot betaling het doel hadden bereikt dat de wetgever ermee op het oog had.
In strijd met wat (de eiser) aanvoert, (...) heeft de eerste rechter niet vastgesteld (...); het
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beroepen vonnis (formuleerde enkel een grief) in verband met omvang van de
bevoegdheden (van de ambtenaar), met name in verband met zijn bevoegdheid om, op
grond van de uitdrukkelijke akte van bevoegdheidsoverdracht vervat in de dienstnota nr.
24 (...) te handelen als agent, bekleed met een gedeelte van de openbare macht
(imperium); om de nietigverklaring van het dwangbevel regelmatig met redenen te
omkleden diende het beroepen vonnis niet vooraf vast te stellen dat de belastingschuldige
er belang bij heeft of moet hebben om zich op de aangevoerde onwettigheid te beroepen
omdat hij hierdoor schade geleden heeft; zelfs als de overdracht van bevoegdheid
geschiedt in het belang van de Schatkist en met het gewettigde doel de efficiënte werking
van de openbare dienst te verzekeren door de overdracht van bepaalde bevoegdheden,
moet immers toch worden vastgesteld dat de gewestelijke directeur van de belasting over
de toegevoegde waarde te Bergen elke mogelijkheid tot overdracht van zijn bevoegdheden
om de dwangbevelen te viseren en uitvoerbaar te verklaren uitgesloten heeft in geval van
regularisatie voor een bedrag van meer dan 3.000 euro; voor die bijzonder gewichtige
bestuurshandeling wou hij zichzelf de uitoefening van die essentieel geachte bevoegdheid
voor te behouden; ook de belastingschuldige heeft er dus belang bij dat die bevoegdheid
bij die hoge ambtenaar zelf blijft zonder mogelijkheid van overdracht; de burger bezit
aldus de waarborg dat de belangrijkste bestuurshandelingen verricht worden door die
hoge ambtenaar zelf aan wie die bevoegdheid in de eerste plaats toekomt, wat een
bescherming vormt tegen willekeur en machtsoverschrijding.
De eerste rechter heeft de regels inzake de bewijslast in burgerlijke zaken niet miskend:
aangezien de belastingadministratie in de tekst zelf van het dwangbevel en tijdens de
behandeling van het belastinggeschil aanvoert dat de gewestelijk directeur zijn
bevoegdheid overgedragen heeft, staat het aan diezelfde administratie om in geval van
betwisting een regelmatige akte van overdracht of elk ander gegeven waaruit het bestaan
en de omvang van die overdracht blijkt over te leggen. Die verplichting is zij wel degelijk
nagekomen".
Grieven
Artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt als
volgt: "bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten, administratieve
geldboeten en toebehoren, wordt door de met de invordering belaste ambtenaar een
dwangbevel uitgevaardigd; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de
gewestelijke directeur van de Administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, registratie en domeinen of door de door hem aangewezen ambtenaar en, in de
gevallen bepaald door de Koning, door de gewestelijke directeur van de Administratie
der douane en accijnzen, of door de door hem aangewezen ambtenaar".
Vooral §2 van die bepaling, inzonderheid 3°, bepaalt dat die kennisgeving "de
belastingschuldige in staat stelt verzet aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel op de wijze als bepaald in artikel 89". Laatstgenoemd artikel bepaalt dat
"onder voorbehoud van wat bepaald is in de artikelen 85, §§1 en 2, en 85bis, de
tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschiedt met inachtneming van de bepalingen van
het vijfde deel, titel III, van het Gerechtelijk Wetboek inzake gedwongen
tenuitvoerlegging".
Eerste onderdeel
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het besliste dat het litigieuze
dwangbevel nietig is wegens een vormgebrek omdat eruit niet blijkt dat de ambtenaar die
het ondertekend heeft, daartoe de nodige bevoegdheid heeft gekregen, schendt het de
artikelen 2, 860, 861, 862 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Inzake belasting over de toegevoegde waarde vormt het dwangbevel dat geviseerd en
uitvoerbaar verklaard is overeenkomstig artikel 85 van het Wetboek van de belasting over
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de toegevoegde waarde immers de inleidende proceshandeling die, enerzijds, de
administratie in staat stelt de belastingen, geldboeten, interesten en kosten in te vorderen
die de belastingschuldige naar haar oordeel verschuldigd is en die, anderzijds, aan hem
en aan hem alleen het recht geeft om tegen die vorderingen verzet aan te tekenen; het is
dus ontegensprekelijk een proceshandeling die, bij ontstentenis van bijzondere regels in
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde of in enige andere wet,
krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, geheel onderworpen is aan de in de
artikelen 860 en volgende van dat wetboek gestelde regels; het dwangbevel kan dus enkel
nietig verklaard worden indien 1° de wet de nietigheid ervan uitdrukkelijk heeft bevolen
(artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek), 2° het aangeklaagde verzuim de belangen
schaadt van de belastingschuldige en hem een werkelijke en geen theoretische schade
berokkent, wat hij dient aan te tonen (artikel 861), en 3° het dwangbevel, ongeacht de
eventuele grond tot nietigheid ervan, ondanks het aangeklaagde gebrek, het doel niet
heeft bereikt dat de wetgever op het oog had, namelijk de belastingschuldige op de hoogte
te brengen van de vorderingen van de belastingambtenaar en hem in staat te stellen
daartegen daadwerkelijk verzet aan te tekenen.
Noch volgens artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
noch volgens enige andere bepaling van de wet is het dwangbevel evenwel nietig als het
geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door een ambtenaar die daartoe aangewezen is
maar zijn bevoegdheid te buiten is gegaan. Het arrest verklaart overigens niet dat het
dwangbevel, de betekening ervan en het bevel het doel niet hebben bereikt dat de wet
ermee op het oog had en dat de verweerster hierdoor haar recht om verzet aan te tekenen
niet met volle kennis van zaken heeft kunnen uitoefenen en dat haar belangen hierdoor
daadwerkelijk waren geschaad zodat zij schade geleden heeft.
Het arrest dat alleen stelt dat het dwangbevel geen proceshandeling maar een
buitengerechtelijke bestuurshandeling is waarop het Gerechtelijk Wetboek en de erin
vervatte leer van de nietigheden niet van toepassing zijn en dat beslist dat, gelet op het
belang en de bijzondere kenmerken van die handeling, die de taxatietitel tot stand brengt
waarin bij niet-spontane betaling de belastingschuld geconcretiseerd wordt en die tevens
geldt als de uitvoerbare titel, nodig voor de invordering van de belastingschuld, "de
omstandigheid dat de aangeklaagde onregelmatigheid niet heeft belet dat de
belastingschuldige kennis kreeg van de aanspraken van de belastingambtenaar en dat zij
geen afbreuk gedaan heeft aan zijn recht om tegen het dwangbevel verzet aan te tekenen,
geen invloed heeft op de beoordeling van de geldigheid en de uitvoerbare kracht van het
dwangbevel" en dat "de eerste rechter de vordering tot nietigverklaring van het
dwangbevel evenmin niet gegrond diende te verklaren omdat de betekening ervan en het
bevel tot betaling toch het doel hadden bereikt dat de wetgever op het oog had", schendt
de artikelen 85, §1, en 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
alsook de artikelen 2, 860, 861, 862 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Een dergelijke nietigheid kan hoe dan ook zowel op grond van artikel 860 van het
Gerechtelijk Wetboek als op grond van de regels die in het administratief recht de
nietigheid van de akten regelen, alleen dan worden uitgesproken als zij uitdrukkelijk bij
wet is bepaald, nadeel berokkent aan de geadresseerde van de akte en een zekere ernst
vertoont.
Geen enkele wettekst, en zeker niet de artikelen 85, §1, en 89 van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde, bepalen evenwel dat het dwangbevel nietig is als
het geviseerd en uitvoerbaar verklaard is door de ambtenaar aan wie een dergelijke
bevoegdheid is overgedragen maar die de aan hem toegewezen bevoegdheid heeft
overschreden.
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Inzonderheid leidt in het administratief recht de miskenning van een rechtsvorm niet
automatisch tot de nietigheid van de bedoelde akte omdat daartoe is vereist dat die
rechtsvorm ofwel op straffe van nietigheid is voorgeschreven ofwel substantieel is,
voorgeschreven is in het belang van de burger en niet in dat van de administratie, dat de
miskenning een zeker belang vertoont en, behoudens uitzonderingen, hem niet theoretisch
maar daadwerkelijk schade berokkent.
Geen enkele wettekst voorziet evenwel in de nietigheid van het dwangbevel dat
uitgevaardigd is op grond van artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde. Bovendien blijkt noch uit de vermeldingen van het arrest noch uit
enig stuk waarop het Hof acht vermag te slaan dat het bedoelde gebrek de verweerster
werkelijk heeft geschaad. Het theoretisch belang dat de belastingschuldige erbij zou
hebben dat elk dwangbevel dat betrekking heeft op een regularisatie van meer dan 3.000
euro, geviseerd en ondertekend zou worden door de gewestelijke directeur van de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, is immers puur denkbeeldig.
De miskenning ervan heeft, behoudens bewijs van het tegendeel waaromtrent niet wordt
aangevoerd dat de verweerster [het] ook werkelijk heeft geleverd, voor haar geen
concrete schade tot gevolg.
Daaruit volgt dat het arrest dat op de aangegeven gronden en met bevestiging van het
beroepen vonnis, het tegen de verweerster uitgevaardigde dwangbevel nietig verklaart en
elk gevolg eraan ontzegt, de artikelen 85, §1, en 89 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, 2, 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
...
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het dwangbevel dat geviseerd en uitvoerbaar verklaard is overeenkomstig artikel
85 Btw-wetboek is een administratieve rechtshandeling.
Het onderdeel dat aanvoert dat het een proceshandeling is waarop de artikelen
860 en volgende Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Enerzijds zijn, om de in het antwoord op het eerste onderdeel uiteengezette
redenen, de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet van
toepassing op het dwangbevel dat geviseerd en uitvoerbaar verklaard is
overeenkomstig artikel 85 Btw-wetboek.
Anderzijds en in strijd met wat het onderdeel aanvoert, vereist de nietigheid van
een administratieve rechtshandeling die het gevolg is van de miskenning van een
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm niet dat de
burger ten gevolge van die schending een welbepaalde schade geleden heeft.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: F. T'Kint en O.
D'Aout, Luik.

Nr. 180
1° KAMER - 3 maart 2011

CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN VERWIJT DAT HET HOF ONMOGELIJK DE WETTIGHEID ERVAN KAN NAGAAN - ARTIKEL 149, GW.
(1994) - VERZUIM - ONTVANKELIJKHEID
Het middel dat geen verband houdt met de erin vermelde artikelen 10, 11, 159 en 172 van
de Grondwet en dat de schending van artikel 149 van de Grondwet niet aanvoert, is niet
ontvankelijk aangezien dat middel het bestreden arrest verwijt dat het niet de vaststellingen
in feite bevat die het Hof in staat moeten stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen 1.
(MEUBELEN ASTRID nv T. GEMEENTE BOSSU)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0061.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest met algemeen rolnummer
2005/955, op 24 juni 2009 gewezen door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er geen grond bestaat om de toepassing van de litigieuze
belastingverordening te weigeren overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, daar het
bewijs ontbreekt dat zij niet in overeenstemming is met de wet. Het grondt die beslissing
op de volgende overwegingen:
"Krachtens artikel 1 van de belastingverordening wordt enkel belasting geheven op de
'huis aan huis'-reclame die niet ten minste 30 pct. tekst zonder reclame bevat;
[De eiseres] is van oordeel dat dit onderscheid in behandeling in strijd is met de
1 Zie concl. OM, Pas., 2011, AR F.10.0061.F, nr. 180.
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beginselen die zijn vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, daar
reclamedrukwerk het milieu even sterk vervuilt als het drukwerk dat bedoeld wordt in
voormeld artikel 3 en dat die bepaling derhalve in strijd is met het doel van de belasting,
namelijk de papierberg te verminderen en de vervuiling van de openbare weg door
rondslingerend papier tegen te gaan;
De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, die vervat is in artikel 10 van de
Grondwet, de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen
toegekende rechten en vrijheden die vastgelegd is in artikel 11 van de Grondwet en de
regel van de gelijkheid van de Belgen voor de belasting impliceren dat al degenen die
zich in dezelfde situatie bevinden op dezelfde wijze worden behandeld maar zij beletten
niet dat een onderscheid tussen verschillende categorieën van personen wordt gemaakt,
voor zover er voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke
verantwoording bestaat;
Zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de
gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting;
Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende
middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel (Cass., 30 april
1992, AC, 1991-92, nr. 455);
Wanneer een regel die een belasting invoert belastingplichtigen treft die zich niet in
dezelfde situatie bevinden, moet zij noodzakelijkerwijze en bij benadering rekening
houden met dat verschil (zie Cass., 28 juni 2001, JLMB, 2002, 1657);
De regels inzake gelijkheid en non-discriminatie vereisen niet dat de regel het bedrag van
de belasting laat afhangen van de bijzondere kenmerken van elk geval apart;
Het onderscheid dat te dezen wordt gemaakt tussen, enerzijds, de personen die reclame
uitdelen die 30 pct. of minder dan 30 pct. tekst zonder reclame bevat en, anderzijds, de
personen die reclame uitdelen met meer dan 30 pct. tekst zonder reclame, wordt
verantwoord door het feit dat laatstgenoemd drukwerk bedoeld is om de bevolking nuttige
informatie van niet-commerciële aard te verstrekken;
Het algemeen belang verantwoordt dus de vrijstelling van de tweede categorie van
personen zonder dat de ter zake geldende grondwettelijke bepalingen worden
geschonden".
Grieven
De "huis aan huis"-reclame die meer dan 30 pct. tekst zonder reclame bevat wordt van
belasting vrijgesteld terwijl drukwerk met minder dan 30 pct. tekst zonder reclame
daarvan niet wordt vrijgesteld maar daarop belasting geheven wordt, hoewel die
belasting een ecologisch doel heeft, namelijk de papierberg te verminderen en de
vervuiling van de openbare weg door rondslingerend papier tegen te gaan, en het
onderscheid naargelang het drukwerk meer of minder dan 30 pct. tekst zonder reclame
bevat, geen enkel verband houdt met het doel van de heffing.
Reeds in het verleden heeft het Hof de hoven en rechtbanken de verplichting opgelegd om
de belasting te beoordelen in functie van het doel en de gevolgen ervan en met betrekking
tot de redelijke verhouding van evenredigheid tussen de aangewende middelen en het
beoogde doel, en heeft het beslist dat uit het feit alleen dat alle burgers die in dezelfde
situatie verkeren, gelijkelijk worden belast, niet kan worden afgeleid dat het
gelijkheidsbeginsel niet is miskend.
Bijgevolg moet worden nagegaan of het hof van beroep, om tot zijn beslissing te komen,
de litigieuze belasting en de vrijstelling wel degelijk heeft beoordeeld in functie van het
doel en de gevolgen ervan en met betrekking tot de redelijke verhouding van
evenredigheid tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

700

HOF VAN CASSATIE

3.3.11 - Nr. 180

In dat verband is het evenwel belangrijk vast te stellen dat het arrest het onderscheid
tussen het drukwerk met enerzijds 30 pct. of minder dan 30 pct. tekst zonder reclame en,
anderzijds, het drukwerk met meer dan 30 pct. tekst zonder reclame met name grondt op
het feit dat laatstgenoemd drukwerk bedoeld is om de bevolking nuttige informatie van
niet-commerciële aard te verstrekken (openbaar nut); het stelt echter nergens vast dat die
reden van openbaar nut waarmee de vrijstelling verantwoord wordt, blijkt uit de stukken.
De hoven en rechtbanken waaraan wordt gevraagd de bepalingen van wetten en
verordeningen te beoordelen met betrekking tot het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel, mogen het onderscheid dat de (gemeentelijke) regelgever maakt
tussen de verschillende categorieën van belastingplichtigen enkel onderzoeken in het licht
van de verantwoording die de (gemeentelijke) regelgever zelf aan de heffing heeft
gegeven.
Daar het hof van beroep niet vaststelt dat het doel en de gevolgen van de heffing blijken
uit de belastingverordening of uit het administratief dossier van de gemeente, heeft het
niet naar recht kunnen beslissen dat de vrijstelling van de categorie drukwerk dat meer
dan 30 pct. tekst zonder reclame bevat, verantwoord is in functie van het doel en de
gevolgen van de heffing en in functie van de redelijke verhouding van evenredigheid
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel, en dat de litigieuze belastingverordening de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet niet schendt.

III. BESLISSSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest beslist dat de litigieuze belastingverordening op niet geadresseerd
reclamedrukwerk dat "huis aan huis" wordt bezorgd, niet in strijd is met de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre zij een heffing invoert op het
drukwerk dat geen of minder dan 30 pct. tekst zonder reclame bevat, op grond
dat de vrijstelling van het overige drukwerk verantwoord is door het feit dat
laatstgenoemd drukwerk "bedoeld is om de bevolking nuttige informatie van
niet-commerciële aard te verstrekken" en aldus een "functie van algemeen
belang" vervult.
Het middel verwijt het arrest dat het zijn beslissing niet naar recht verantwoordt,
daar het niet vaststelt dat uit die belastingverordening of uit het administratief
dossier van de gemeente, verweerster, blijkt dat de bij de belastingverordening
ingevoerde vrijstelling op die grond berust.
Het middel verwijt aldus aan het arrest dat het niet de vaststellingen in feite
bevat die het Hof in staat moeten stellen het aan het Hof opgedragen
wettigheidstoezicht uit te oefenen.
Die grief houdt geen verband met die welke gegrond is op de schending van de
in het middel vermelde bepalingen van de Grondwet.
Het middel dat niet de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert, is
niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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3 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: S. Velu –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: J. Speecke,
Kortrijk en D. Lambot, Brussel.

Nr. 181
1° KAMER - 4 maart 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - ZELFSTANDIGE
REDENEN DIE DE BESLISSING NAAR RECHT VERANTWOORDEN - BEGRIP - ONTVANKELIJKHEID
2º GEMEENTE - PARKEERHEFFINGEN OP MOTORVOERTUIGEN - UITVOERING CONCESSIEOVEREENKOMST - BEWAKINGSONDERNEMING - BEWAKINGSAGENTEN - VASTSTELLINGEN AARD - IDENTIFICATIE VAN DE SCHULDENAARS - OPVRAGING VAN DE GEGEVENS - WIJZE
3º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - PARKEERHEFFINGEN OP MOTORVOERTUIGEN - UITVOERING CONCESSIEOVEREENKOMST - BEWAKINGSONDERNEMING - BEWAKINGSAGENTEN - VASTSTELLINGEN AARD - IDENTIFICATIE VAN DE SCHULDENAARS - OPVRAGING VAN DE GEGEVENS - WIJZE
4º PRIVELEVEN (BESCHERMING VAN) - GEMEENTE - PARKEERHEFFINGEN OP
MOTORVOERTUIGEN - UITVOERING - CONCESSIEOVEREENKOMST - BEWAKINGSONDERNEMING BEWAKINGSAGENTEN - VASTSTELLINGEN - AARD - IDENTIFICATIE VAN DE SCHULDENAARS OPVRAGING VAN DE GEGEVENS - WIJZE
1º Zijn geen zelfstandige redenen die de beslissing naar recht kunnen verantwoorden, de
feitelijke vaststellingen waaruit de rechter niet afleidt dat de vordering van de eiser ook op
grond van die vaststellingen ongegrond is1.
2º, 3° en 4° Artikel 8,§3bis,tweede lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid , dat bepaalt dat bij het uitvoeren van de activiteit bedoeld in
artikel 1,§1,eerste lid,6°, het de bewakingsagent verboden is betrokken personen,getuigen
of verantwoordelijken op te sporen , de identiteit te controleren , bijkomende inlichtingen in
te winnen of personen te verhoren , staat niet eraan in de weg dat een private onderneming
die in opdracht van een gemeente en voor die gemeente niet-betaalde retributies int , aan
die gemeente gegevens vraagt over de identiteit van degene die de retributie verschuldigd
is2. (Art. 8, §3bis, tweede lid, Wet 10 april 1990)
(VINCI PARK BELGIUM nv T. W.)

ARREST

(AR C.09.0249.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Brugge van 7 januari 2009.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
1 Het OM concludeerde , zoals door de verweerster opgeworpen , tot de niet-ontvankelijkheid van
het middel en dus tot de verwerping van het cassatieberoep.
2 Zie Cass. , 5 nov. 2010 , AR C. 09.0567.N , AC , 2010 , nr. 659.
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Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid van het middel aan:
het middel komt enkel op tegen de beslissing die de vordering van de eiseres
afwijst, omdat de identificatie van de nummerplaathouder is geschied in strijd
met artikel 8, §3bis, tweede lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid; het bestreden vonnis bevat ook andere
zelfstandige redenen die de beslissing naar recht verantwoorden.
2. Het bestreden vonnis (ro 6) vermeldt onder de aanhaling "louter ten
overvloede, weze nog het volgende opgemerkt" een viertal feitelijke
vaststellingen. De appelrechters leiden daaruit echter niet af dat de vordering van
eiseres ook op grond van die vaststellingen ongegrond is. Het zijn dan ook geen
zelfstandige redenen die de beslissing naar recht kunnen verantwoorden.
De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.
Middel
3. Artikel 8, §3bis, tweede lid, van de voornoemde wet van 10 april 1990 bepaalt
dat bij het uitvoeren van de activiteit bedoeld in artikel 1, §1, eerste lid, 6°, het
de bewakingsagent verboden is betrokken personen, getuigen of
verantwoordelijken op te sporen, de identiteit te controleren, bijkomende
inlichtingen in te winnen of personen te verhoren.
4. Die bepaling staat niet eraan in de weg dat een private onderneming die in
opdracht van een gemeente parkeercontroles uitvoert en voor die gemeente nietbetaalde retributies int, aan die gemeente gegevens vraagt over de identiteit van
degene die de retributie verschuldigd is.
Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep van de
verweerster ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk,
zetelend in hoger beroep.
4 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten:
M. Mahieu en A. De Bruyn.

Nr. 182
1° KAMER - 4 maart 2011

UITVOERBAARVERKLARING - BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING - VOORWAARDEN WEIGERING - WEIGERINGSGRONDEN - ARTIKEL 25, §1, 8°, WETBOEK IPR - OPDRACHT VAN DE
BELGISCHE RECHTER
Opdat een buitenlandse rechterlijke beslissing in toepassing van artikel 25, §1, 8°, van het
Wetboek IPR niet wordt erkend of uitvoerbaar verklaard, is vereist dat de Belgische rechter
onderzoekt of de bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitsluitend gegrond was op de
aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het
geschil in de Staat waartoe die rechter behoort. (Art. 25, §1, 8°, Wetboek IPR)
(B. T. V.)

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 18 november 2009.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 22, vierde lid, Wetboek IPR mag een buitenlandse
rechterlijke beslissing alleen erkend of uitvoerbaar verklaard worden indien zij
de voorwaarden gesteld in artikel 25 niet schendt.
Artikel 25, §1, 8°, Wetboek IPR bepaalt dat een buitenlandse rechterlijke
beslissing niet erkend of uitvoerbaar wordt verklaard indien de bevoegdheid van
de buitenlandse rechten uitsluitend gegrond was op de aanwezigheid van de
verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in de
Staat waartoe die rechter behoort.
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2. Opdat een buitenlandse rechterlijke beslissing in toepassing van artikel 25, §1,
8°, Wetboek IPR niet wordt erkend of uitvoerbaar verklaard, is vereist dat de
Belgische rechter onderzoekt of de bevoegdheid van de buitenlandse rechter
uitsluitend gegrond was op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen
zonder rechtstreeks verband met het geschil in de Staat waartoe die rechter
behoort.
3. De appelrechters stellen vast dat, om de bevoegdheid van de Superior Court of
California te verantwoorden, op het certificaat dat gehecht is aan de inleidende
dagvaarding werd aangekruist dat de eiser woonachtig is in het district en de
raadsman van de verweerder uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de verweerder
nooit woonachtig is geweest in het district en steeds in Nederland of België
verbleven heeft. Zij oordelen: "Aan geen één van de bevoegdheidsgronden die
vermeld staan op het certificaat gehecht aan de akte van rechtsingang werd
voldaan. [De verweerder] heeft nooit gewoond in het district. [De verweerder]
heeft nooit zakelijke rechten gehad op onroerende goederen gelegen in het
district Riverside. Hij is enkel in bezit geweest van een soort vastgoedcertificaat
dat hem rechten verleende op de opbrengst na verkoop van het onroerende
project 'Triangle'. Het onderliggende geschil had betrekking op een
overeenkomst tot het behartigen van zijn zakelijke belangen door [de eiser]
onder meer in het project 'Triangle' opgemaakt te Maastricht op 13 maart 2003.
Het voorwerp van de vordering behelsde de contractueel voorziene vergoeding
voor de dienstverlening naar aanleiding van de tussenkomst van [de eiser]. Als
dusdanig bestaat er geen rechtstreeks verband tussen de grond en het geschil. De
betalingsverbintenis situeert zich niet in de USA maar wel degelijk in Maastricht
als plaats waar de verbintenis is aangegaan en dient uitgevoerd [te worden].
Derhalve kon niet worden voldaan aan de vordering tot uitvoerbaarverklaring".
4. Door aldus te oordelen, zonder te onderzoeken dat de buitenlandse rechter zijn
bevoegdheid uitsluitend had gegrond op de aanwezigheid van de verweerder of
van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in de Staat waartoe die
rechter behoort, vermochten de appelrechters niet zonder schending van artikel
25, §1, 8°, Wetboek IPR oordelen dat niet aan de uitvoerbaarverklaring van de
uitspraak van 1 september 2006 van de Superior Court of California, County of
Riverside - limited civil, kon worden voldaan.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep in de zaak
2009/AR/1242 toelaatbaar 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.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
4 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Deconinck – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: H.
Geinger en J. Verbist.

Nr. 183
3° KAMER - 7 maart 2011

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP - SCHENDING - VERWIJZING - GEVOLG
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP - SCHENDING - VERWIJZING GEVOLG
1º en 2° Het Hof dat het bestreden arrest vernietigt omdat de appelrechter de verdere
behandeling van de zaak aan zich houdt in plaats van na het hoger beroep ongegrond te
hebben verklaard en een in het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel te hebben
bevestigd, zonder daarbij enig geschilpunt anders te hebben beslecht dan de eerste
rechter, de zaak met toepassing van artikel 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek naar de
eerste rechter te verwijzen, verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de eerste
rechter.
(LUKOIL BELGIUM nv T. MOMMAERTS, curator van faillissement van B.S.)

ARREST

(AR S.10.0010.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van
19 mei 2009.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het arrest stelt vast dat de partijen hun overeenkomst gekwalificeerd hebben
als een samenwerkingsovereenkomst waarbij B.S. het pompstation en de shop
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van de eiseres als zelfstandig verkoper zou uitbaten, zonder enige band van
ondergeschiktheid.
Het oordeelt dat er in werkelijkheid geen zelfstandig samenwerkingsverband is
tot stand gekomen, maar B.S. door de eiseres werd tewerkgesteld in
ondergeschikt verband.
2. 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 al dan niet bestaande vrijheid van de organisatie
van de werktijd, de vrijheid van de organisatie van het werk en de mogelijkheid
een hiërarchische controle op dat werk uit te oefenen.
3. Na een ontleding van de bepalingen van de overeenkomst en het "handboek
voor de retailer" dat van die overeenkomst deel uitmaakt, waarvan het vaststelt
dat de eiseres die zelf heeft opgesteld en zij de erin vervatte richtlijnen en
controlemechanismen aldus zelf heeft uitgevaardigd, oordeelt het arrest dat geen
enkel element erop wijst dat de verweerder over enige zelfstandigheid beschikte
en alle elementen integendeel wijzen op ondergeschikt verband, zowel wat de
organisatie van de activiteit als wat de invulling ervan betreft. De intensiteit van
de instructies en van de controles en de mogelijkheid van de eiseres om
sanctionerend op te treden, met daartegenover de uiterst geringe mogelijkheid tot
onafhankelijke beleidsvoering in samenhang met een sterke economische
afhankelijkheid, zijn volgens het arrest onverenigbaar met de kwalificatie als
"franchising-overeenkomst" en zijn kenmerkend voor ondergeschikt verband in
het raam van een arbeidsovereenkomst.
4. Het arrest steunt deze beslissing op de vaststellingen dat:
- de cijfers in het businessplan geen aanwerving van personeel toelieten, zodat
B.S. genoodzaakt was het pompstation en de shop zelf te bedienen gedurende 78
uren per week, daar de mogelijkheid om personeel aan te werven en zelf
vakantieperiodes te bepalen louter theoretisch was en van de openingstijden niet
kon worden afgeweken;
- B.S. zijn afwezigheid wel degelijk moest verantwoorden vermits de nietnaleving van de verplichte openingstijd als een ernstige tekortkoming werd
beschouwd;
- het "Handboek voor de retailer" gedetailleerde instructies bevatte met
betrekking tot alle aspecten van de uitbating van het pompstation en de shop,
waaronder (a) de verplichting tweemaal per dag te rapporteren over de prijzen
die de concurrenten hanteren en de acties die zij voeren; (b) de verplichting
dagelijks de omvang van de verkoop door te geven volgens de voorgeschreven
regels; (c) nauwkeurige richtlijnen aangaande de betaalwijze door de klanten en
de automatische dagelijkse overdracht van de ontvangsten; (d) zelfs zeer
precieze verplichtingen met betrekking tot het aantal en de aard van de
schoonmaakbeurten;
- de eiseres op de naleving van die vergaande verplichtingen een permanent
toezicht had ingevolge de verschillende controles waarin was voorzien,
waaronder (a) de mogelijkheid de verkoop te allen tijde op de voet te volgen via
de opgelegde dagelijkse overdracht van gegevens op de voorgeschreven
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documenten, waarvan de niet-naleving als een ernstige tekortkoming werd
beschouwd; (b) de maandelijkse evaluatie door een externe firma, na
onaangekondigd bezoek, op basis van een zeer uitgebreide checklist met criteria,
waarbij de eiseres zich het recht voorbehield de criteria en de waarde die eraan
werd gehecht, op ieder ogenblik te wijzigen; (c) eigen controles door de diensten
retail en marketing, de district manager en de technische dienst, op onder meer
netheid, uitstraling van de shop en aanwezigheid van vervallen producten, en die
tevens erop gericht waren plannen te maken en op te volgen, te meten en B.S.
waar nodig bij te sturen;
- een onvoldoende geachte evaluatie of controle door de eigen diensten
aanleiding gaf tot inhouding van de premies, die in feite geen
aanmoedigingspremies waren maar deel uitmaakten van het vooropgesteld
inkomen, zodat de eiseres de mogelijkheid had B.S. te sanctioneren;
- B.S. door de quasi onbestaande onafhankelijkheid in het beheer van de shop
nauwelijks invloed kon uitoefenen op de winst, en zijn zeer beperkte autonomie
nog verder werd uitgehold door de voormelde strikte en precieze richtlijnen
allerhande, door de voormelde controle en door de mogelijkheid tot
sanctionering.
5. Anders dan het middel aanvoert, stelt het arrest het bestaan vast van precieze
en gedetailleerde instructies met betrekking tot de concrete uitoefening van de
arbeid, evenals het bestaan van de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de
uitvoering van de arbeid.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
6. In zoverre het middel aanvoert dat de feitelijke gegevens die het arrest in
aanmerking neemt, noch afzonderlijk noch tezamen genomen onverenigbaar zijn
met het bestaan van een "franchising-overeenkomst" en de daarvoor essentiële
juridische onafhankelijkheid niet in de weg staan, komt het op tegen de feitelijke
beoordeling door de appelrechters.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
7. Tenslotte vermocht het arrest op grond van de voormelde vaststellingen en het
besluit dat het eruit afleidt, naar recht te oordelen dat in werkelijkheid geen
zelfstandig samenwerkingsverband bestond maar B.S. door de eiseres in
ondergeschikt verband werd tewerkgesteld.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
8. Krachtens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, maakt het hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
Krachtens artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst de rechter in
hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt.
9. Wanneer de appelrechter, na het hoger beroep gegrond of ten dele gegrond te
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hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het
geschil, mag hij de zaak niet naar de eerste rechter verwijzen, wanneer hij
vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al is die
onderzoeksmaatregel grotendeels dezelfde als diegene die het beroepen vonnis
heeft bevolen.
De appelrechter die echter het hoger beroep ongegrond verklaart en een in het
beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, zonder daarbij enig
geschilpunt anders te beslechten dan de eerste rechter, dient aldus, met
toepassing van artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, de zaak te
verwijzen naar de eerste rechter.
10. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van de
arbeidsrechtbank te Brussel van 18 december 2007 ontvankelijk maar niet
gegrond en bevestigt het beroepen vonnis en de daarin bevolen
onderzoeksmaatregel tot aanstelling van een deskundige. De appelrechters
hebben daarbij geen enkel geschilpunt anders beoordeeld dan de eerste rechter.
Door in die omstandigheden, met verwijzing naar de devolutieve kracht van het
hoger beroep, te bepalen dat de in artikel 972, §1, Gerechtelijk Wetboek
bedoelde installatievergadering zal worden gehouden voor de zetel van het
arbeidshof en de zaak in afwachting van de neerlegging van het
deskundigenverslag naar de bijzondere rol te verwijzen, schendt het arrest artikel
1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verdere behandeling van de zaak
aan zich houdt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in drie vierden van de kosten en laat de beslissing omtrent
het overige vierde aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de arbeidsrechtbank te Brussel.
7 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: K.
Mestdagh – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: W. van
Eeckhoutte.
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2° KAMER - 8 maart 2011
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2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 AANVOERING VAN MISKENNING VAN HET DISCRIMINATIEVERBOD - VOORWAARDE
3º STEDENBOUW — ALLERLEI - STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR - PREJUDICIËLE
VRAAG - PERSOONLIJK BELANG
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - STEDENBOUW - STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR PREJUDICIËLE VRAAG - PERSOONLIJK BELANG
1º en 2° Hij die de miskenning van het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van
de artikelen 10 en 11 Grondwet aanvoert, moet aantonen dat hijzelf in vergelijking tot
anderen ongelijk wordt behandeld1.
3º en 4° Geen prejudiciële vraag dient te worden gesteld als de stedenbouwkundige inspecteur die geen beroep kan doen op een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel
tussen burgers, ook niet als hoeder van de ruimtelijke ordening, geen persoonlijk belang
doet gelden2.
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR T. H.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef:
[1]
In deze zaak is de vraag aan de orde naar de mogelijkheid voor de stedenbouwkundige
inspecteur om een schending van het gelijkheidsbeginsel aan te voeren en de rechter te
verzoeken daaromtrent een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof.
De stedenbouwkundige inspecteur had de appelrechters verzocht aan het Grondwettelijk
Hof een prejudiciële vraag voor te leggen betreffende de artikelen 4.2.14, §2, 5.1.3, §2 en
7.6.2, §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald of deze artikelen het gelijkheidsbeginsel, neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden, in de mate
"waarin aan overtreders die een inbreuk hebben gepleegd vóór de eerste inwerkingtreding
van de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan, bescherming wordt geboden tegen
de uitwerking van deze voorschriften op het vlak van de regulariseerbaarheid van de
wederrechtelijk tot stand gebrachte constructie via een (door de ernstige en arbitraire
inperking van de mogelijkheden tot het leveren van tegenbewijs) in vele gevallen onweer legbaar vermoeden van vergund te zijn, terwijl eenzelfde bescherming nadrukkelijk wordt
ontzegd aan overtreders die een inbreuk pleegden na bedoelde inwerkingtreding, zelfs
wanneer de wederrechtelijk opgerichte constructie bestaanbaar was met de op het ogenblik van het plegen van de inbreuk vigerende bestemmingsvoorschriften en eerst ingevolge een wijziging van deze voorschriften niet langer regulariseerbaar werd."
Het bestreden arrest oordeelde dat, wat betreft de constructies opgericht voor de inwer kingtreding van het gewestplan Diksmuide-Torhout van 5 februari 1979, het vermoeden
van vergunning van artikel 4.2.14, §2 VCRO gold.
De door de eiser opgeworpen prejudiciële vraag werd door de appelrechters niet gesteld.
De appelrechters oordeelden dat er geen reden was om deze vraag te stellen, nu "art. 10 en
11 van de Grondwet de bescherming beogen van de burgers en niet van de overheid zodat
de stedenbouwkundige inspecteur, als orgaan van de uitvoerende macht, zich niet kan
beroepen op een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel tussen burgers, ook niet
als hoeder van de ruimtelijke ordening, teneinde de door hem geformuleerde vraag te
stellen."
[2]
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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In het eerste onderdeel van het middel komt de eiser in cassatie op tegen deze beslissing
tot weigering om een prejudiciële vraag te stellen.
De eiser in cassatie voert daartoe schending aan van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, 26 en 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, zoals van toepassing
vóór de wijziging bij respectievelijk artikel 18 en artikel 20 van de bijzondere wet van 21
februari 2010 tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof", artikel 149, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 53 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het
ruimtelijk plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en van de artikelen 4.2.14, §2,
en 6.1.41, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Bovendien verzoekt de eiser het Hof de bovenvermelde prejudiciële vraag die de appelrechters weigerden te stellen aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen.
[3]
Overeenkomstig artikel 142, derde lid van de Grondwet kan de zaak bij het Grondwette lijk Hof aanhangig worden gemaakt door iedere bij wet aangewezen overheid, door ieder
die doet blijken van een belang of, prejudicieel, door ieder rechtscollege.
Het vereiste belang waarvan sprake in artikel 142 slaat in het bijzonder op de bevoegdheid
van het Grondwettelijk Hof om uitspraak te doen op grond van een vordering tot nietig verklaring; dergelijke vordering kan inderdaad slechts worden ingesteld door een persoon
die belang heeft in die zin.
Dit laatste wordt niet alleen verduidelijkt in artikel 2, 2° van de Bijzondere Wet van 6
januari 1989 op het Grondwettelijk Hof maar werd ook herhaaldelijk beslist door het
Grondwettelijk Hof zelf.
Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof dat van het vereiste belang slechts doen blijken de
personen wier situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen
worden geraakt (bv. GwH 4 maart 1993, nr. 20/93, r.o. B.1.1.; GwH 27 maart 1996, nr.
26/95, r.o. B.1.2; GwH 14 juli 1997, nr. 52/97, r.o. 4. Vergelijk ook met GwH 18 oktober
1994, nr. 76/94, r.o. B.4 waar wordt gezegd dat onder meer artikel 2, 2° van de Bijzondere
Wet van 6 januari 1989 vergt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een
verzoekschrift indient, van een belang doet blijken om voor het Hof in recht op te treden
en dat de actio popularis niet toelaatbaar is).
[4]
Ten aanzien van een prejudiciële vraag die aan het Grondwettelijk Hof wordt gericht,
wordt het vereiste van een belang niet expliciet gesteld.
Dit is verklaarbaar omdat het Grondwettelijk Hof in geval van prejudiciële vraagstelling
niet wordt geadieerd door een partij doch wel door een rechtscollege.
En het is in de bodemprocedure voor de rechter die de prejudiciële vraag stelt, dat het
belang van de partijen in de procedure moet worden beoordeeld.
Aldus kon worden geschreven dat in het kader van een prejudiciële procedure geen belang
dient te worden aangetoond (P. P OPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof,
Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 476).
In het arrest nr. 97/2002 van 12 juni 2002 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de bijzon dere wet van 6 januari 1989 niet vereist dat de verwijzende rechter van een belang doet
blijken bij het stellen van een prejudiciële vraag. "In beginsel komt het de verwijzende
rechter toe de normen vast te stellen die toepasselijk zijn op het hem voorgelegde
geschil."
[5]
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Het voorgaande doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat de rechter voor wie het
bodemgeschil aanhangig is kan oordelen dat het stellen van een prejudiciële vraag niet
behoeft, omdat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te
doen (art. 26, §2, in fine).
Deze uitzondering op de verplichting om een prejudiciële vraag te stellen die in beginsel
niet voor het Hof van Cassatie geldt, komt eigenlijk neer op een oordeel dat de prejudiciële vraag niet van belang is om uitspraak te doen.
Daarnaast zijn er specifiek voor het Hof van Cassatie gevallen waarin het Hof de prejudiciële vraag niet stelt indien ze berust op een middel dat niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang.
Dit laatste is bv. het geval indien wordt vastgesteld dat het middel berust op een verkeerde
uitleg van de wettelijke bepaling waarvan toepassing wordt gevraagd. (Cass. 10
september 1996, AC 1996, nr. 301, zoals aangehaald door M. T RAEST, Het Hof van
Cassatie en de prejudiciële vraagstelling aan het Arbitragehof, CABG, Brussel, Larcier,
2006, 10).
[6]
Vraag is of, in de mate waarin een publieke partij - het weze het openbaar ministerie dan
wel de stedenbouwkundige inspecteur die slechts het algemeen belang van de goede ruimtelijke ordening in acht dient te nemen - door een wetgevende maatregel negatief wordt
beïnvloed of op ongelijke wijze wordt behandeld, men zou kunnen zeggen dat daardoor
niettemin dat belang niet geschaad wordt en derhalve dienovereenkomstig géén prejudiciële vraag moet worden gesteld.
De redenering luidt dan dat, in de mate waarin het belang door een wetgevend of decretaal
optreden wordt beïnvloed, dit het oordeel is van de wetgever doch die publieke partij openbaar ministerie of, zoals in casu, stedenbouwkundige inspecteur - daardoor op zich
niet wordt geschaad zodat hij zich daarover niet beklagen kan.
Op zich hoeft dit echter géén reden te zijn om daaromtrent geen prejudiciële vraag voor te
leggen aan het Grondwettelijk Hof.
Inderdaad, er is minstens één precedent waarin het Hof van Cassatie een door een "openbare partij" opgeworpen prejudiciële vraag met betrekking tot een wetsbepaling die deze
partij discrimineerde in vergelijking met een particuliere partij, wél stelde aan het Grondwettelijk Hof.
In het arrest van 8 februari 2006 (P.05.1528.F, Arr. Cass., 2006, nr. 82) stelde het Hof van
Cassatie aldus aan het Grondwettelijk Hof de door het openbaar ministerie opgeworpen
vraag of artikel 4, §2, Probatiewet de artikelen 10 en 11 Grondwet schond, in zoverre dit
artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting wordt bevolen, van een termijn van 24 uur doet afhangen,
terwijl de burgerlijke partij over een termijn van vijftien dagen beschikt om hoger beroep
in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar belangen uitspraak doet.
Hoewel het Grondwettelijk Hof uiteindelijk in antwoord op bovenvermelde prejudiciële
vraag oordeelde dat er géén schending was van de Grondwet omdat het openbaar minis terie en de burgerlijke partij geen vergelijkbare categorieën uitmaakten, maakt het arrest
van 8 februari 2006 toch duidelijk dat het niet is omdat het algemeen belang ingevolge
een wetsoptreden negatief wordt beïnvloed, dit op zich geen reden zou zijn om daarover
geen prejudiciële vraag te stellen, temeer daar het Hof - zeker in strafzaken - ook
ambtshalve een prejudiciële vraag kan stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Niettemin betreft dit geval ook een door een publieke partij opgeworpen discriminatie
waarvan ze zelf het slachtoffer was, hetgeen zich onderscheidt van de door de stedenbouwkundige inspecteur in deze zaak opgeworpen ongelijke behandeling.
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[7]
Specifiek wat de prejudiciële vraag betreft die wordt opgeworpen door de stedenbouwkundige inspecteur, kan alvast worden gewezen op het arrest nr. 94/2010 van het Grondwettelijk Hof van 29 juli 2010 waarin werd geoordeeld: "Het komt in beginsel aan de
verwijzende rechter toe om te oordelen over de noodzaak om aan het Hof een prejudiciële
vraag te stellen. Het staat niet aan het Hof om zich uit te spreken over de hoedanigheid en
het belang van de stedenbouwkundig inspecteur in de bodemgeschillen om het stellen van
prejudiciële vragen te suggereren. Nu de stedenbouwkundig inspecteur in geen van de
samengevoegde zaken voor het Hof tussenkomt, dient het Hof zich niet uit te spreken
over de vraag of een dergelijk optreden al dan niet ontvankelijk zou zijn." (r.o. B.4.3).
Deze uitspraak is conform met hetgeen hoger onder randnummer 4 werd gezegd, met
name dat in het kader van een prejudiciële procedure het belang dient te worden beoor deeld door de bodemrechter en het Grondwettelijk Hof niet door een partij wordt geadieerd doch wel door het rechtscollege dat de prejudiciële vraag stelt.
In de mate waarin de eiser in de toelichting van zijn memorie verwijst naar rechtspraak
van het Grondwettelijk Hof waaruit blijkt dat het gaat om publiekrechtelijke rechtspersonen die de bescherming van het gelijkheidsbeginsel inroepen, dient te worden vastgesteld dat het in sommige gevallen gaat om arresten gewezen ingevolge een beroep tot
vernietiging, doch niet ingevolge prejudiciële vraagstelling (zie met name de arresten nr.
13/91 van 28 mei 1991, nr. 31/91 van 7 november 1991).
Zoals vermeld onder randnummer 3 dient in dat contentieux het belang van de verzoeker
tot vernietiging uiteraard wél te worden beoordeeld door het Grondwettelijk Hof en is
vereist dat de verzoeker - het weze een publiekrechtelijke rechtspersoon - aantoont recht streeks en ongunstig te zijn geraakt.
Uit deze door de eiser aangehaalde rechtspraak kunnen geen lessen worden getrokken
voor het beoordelen van het belang van de stedenbouwkundige inspecteur om het stellen
van een prejudiciële vraag te suggereren.
[8]
Los van het voorgaande kan gewezen worden op het feit dat het Grondwettelijk Hof
(toenmalig Arbitragehof) in het door de eiser aangehaalde arrest nr. 13/91 van 28 mei
1991 weliswaar oordeelde dat de regels van gelijkheid en niet-discriminatie niet alleen
van toepassing zijn op individuele burgers, maar ook op groepen van burgers kunnen
worden toegepast (r.o. 4.B.2).
In dat arrest beschouwde het Grondwettelijk Hof de gemeenten echter als een "maatschap
van burgers verenigd door lokale verhoudingen", waaruit volgt dat "elke gemeente recht
heeft op een gelijke behandeling in verhouding tot andere groepen die door het positief
recht op een identieke wijze zijn samengesteld." (r.o. 4.B.2).
Aldus onderzoekt het Grondwettelijk Hof in wezen een discriminatie tussen verschillende
gemeenten als maatschap of groep van burgers die op identieke wijze is samengesteld.
In casu ging het om een dotatiemechanisme dat tussen verschillende categorieën van
gemeenten een onderscheid maakte en besloot het Grondwettelijk Hof dat de steden
"Charleroi en Namen (...) ontegensprekelijk in hun situatie geraakt [worden] door een
decreet dat de financieringsregels van het Gemeentefonds vaststelt. Het feit dat, als gevolg
van de vernietiging, voor die steden een kans bestaat dat andere criteria voor de financie ring van de gemeenten worden toegepast, volstaat hun belang te verantwoorden" (r.o.
5.B).
Aldus voerden gemeenten als groepen van burgers een ongelijkheid of discriminatie aan
waarvan zij zelf het slachtoffer waren.
Dit is van wezenlijk belang.
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[9]
Ook het arrest nr. 31/91 van 7 november 1991 betrof een beroep tot vernietiging, ditmaal
ingesteld door de Provincie Namen tegen artikel 304 van de Programmawet van 29
december 1989; de provincie had in de ogen van het Grondwettelijk Hof evenzeer een
belang bij de vordering tot vernietiging van die norm, omdat "de financiële situatie van de
provincie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig kan worden geraakt" (r.o.
1.B.3).
Aldus voerde de Provincie Namen een ongelijkheid of discriminatie aan waarvan zij zelf
het slachtoffer was.
[10]
In het arrest nr. 62/96 van 7 november 1996 besliste het Grondwettelijk Hof ingevolge
een prejudiciële vraag in een procedure tussen de RSZ en de Franse Gemeenschap dat in
zoverre artikel 38, §3bis, derde lid van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers de Staat en de gemeenschappen
verschillend behandelt, het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.
Het ging om een geding waarin de RSZ van de Franse Gemeenschap een loonmatigings bijdrage vorderde en de verwijzende rechter meende een discriminatie te kunnen
ontwaren tussen de Gemeenschappen, Gewesten en de Federale Staat.
Opnieuw blijkt dat de Franse Gemeenschap een ongelijke behandeling aanvoerde waarvan
ze oordeelde zelf slachtoffer te zijn.
[11]
In het arrest nr. 78/97 van 17 december 1997 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de
autonomie van de Gemeenschappen en de Gewesten niet inhoudt dat noch de Gemeenschappen noch de Gewesten noch de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan
afhangen, noch hun personeelsleden zouden kunnen beweren dat het gelijkheidsbeginsel
geschonden is enkel door het feit dat het personeelsstatuut er verschillend zou kunnen zijn
van datgene dat van toepassing is op het personeel van de Staat, van een andere Gemeenschap of een ander Gewest of van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan
afhangen (r.o. B.4).
Ook al volgt uit voornoemde arresten en in het bijzonder uit dit laatste arrest dat volgens
het Grondwettelijk Hof Gemeenschappen en Gewesten houder kunnen zijn van de rechten
die in de artikelen 10 en 11 Grondwet zijn opgenomen (zie aldus: J. G OEDERTIER, "De
Gemeenschappen en Gewesten als houders van de rechten die in de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet zijn gewaarborgd" (noot onder Arbitragehof nr. 78/97, 17 december 1997),
RW 1997-98, (1384) 1385), dan nog gaat het in al deze gevallen om een ongelijke behandeling of discriminatie waarvan een publiekrechtelijke rechtspersoon zélf beweerdelijk
het slachtoffer was.
[12]
Dit was niet anders in het arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009 waarin het Grondwet telijk Hof op een prejudiciële vraag oordeelde dat de Wet van 21 april 2007 betreffende
de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre zij niet voorziet in het
recht, voor de gemachtigde ambtenaar van het Bestuur van stedenbouw en ruimtelijke
ordening die handelt op grond van artikel 155 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, om een rechtsplegingsvergoeding te eisen ten
laste van de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die zijn veroor deeld.
Eens te meer was hier een discriminatie aan de orde waarvan de betrokken publiekrechtelijke rechtspersoon zélf beweerdelijk het slachtoffer was, met name de gemachtigde
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ambtenaar die van oordeel was wél aanspraak te kunnen maken op een rechtsplegingsver goeding omdat in zijn visie zijn vordering diende te worden geassimileerd met een
burgerlijke partijstelling.
[13]
Nu verwijst de eiser in zijn toelichting bij het aangevoerde middel ook naar arrest nr.
176/2002 van 5 december 2002 waarin het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 niet eist dat de aan het Hof voorgelegde verschillen in behan deling worden voorgelegd op initiatief van diegenen die het slachtoffer ervan zouden zijn
(r.o. B.4.2).
Ook al lijkt de eiser daarmee te insinueren dat als het ware in het algemeen belang een
prejudiciële vraag kan worden gesteld, doet dit arrest géén afbreuk aan het feit dat in
geval van prejudiciële vraag geen belang dient te worden aangetoond (P. P OPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 2008, nr. 476), het de bodemrechter is die het belang van de partijen dient te beoordelen en het Grondwettelijk Hof in
zo een geval wordt geadieerd door de bodemrechter en niet door een partij die - zoals wél
het geval is in het kader van een procedure tot vernietiging - voor het Grondwettelijk Hof
van een belang dient te blijken.
Waar in het arrest van 5 december 2002 het Grondwettelijk Hof vaststelt dat het niet
uitgesloten is dat de bepaling waaromtrent de prejudiciële vraag wordt gesteld, met name
artikel 6, §1 van de Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector, volgens de bodemrechter tóch van toepassing kon
zijn in het geschil (ook al wierp verweerder op dat uit de bodemprocedure kon worden
afgeleid dat de verwijzende rechter zou hebben beslist dat die bepaling toch niet toepasselijk zou zijn), gaat het niet om een prejudiciële vraag die als het ware "in het algemeen
belang" wordt gesteld.
Volgens het Grondwettelijk Hof is het immers niet uitgesloten dat de desbetreffende wetsbepaling waaromtrent de prejudiciële vraag werd gesteld, door de verwijzingsrechter toch
toepasselijk werd geacht in het geding: "Uit de feiten van het geding en uit het dossier van
de rechtspleging kan evenwel niet op afdoende wijze worden afgeleid dat de in het geding
zijnde bepaling kennelijk niet van toepassing zou zijn op het bodemgeschil. Het Hof
antwoordt dus op de vraag zoals zij door de verwijzende rechter is gesteld" (r.o. B.3.2).
Tegen die achtergrond is het gegeven dat het Grondwettelijk Hof in dit arrest oordeelde
dat de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 niet eist dat de aan het Hof voorgelegde
verschillen in behandeling worden voorgelegd op initiatief van diegenen die het slachtoffer ervan zouden zijn (r.o. B.4.2), niet echt verwonderlijk.
Dit hangt nu eenmaal samen met het feit dat het aan de verwijzende rechter toekomt om
het belang van de prejudiciële vraag te beoordelen: van zodra deze rechter van oordeel is
dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op een norm die toepasselijk kan zijn in het
geschil, kan hij daaromtrent een prejudiciële vraag stellen.
In het andere geval, wanneer meer bepaald de desbetreffende rechtsnorm volgens de
verwijzende rechter niet toepasselijk is op het geschil, is de vraag dienaangaande ook niet
"prejudicieel" en kan zij in toepassing van artikel 26, §1 van de Bijzondere Wet op het
Grondwettelijk Hof worden geweerd.
[14]
Indien het voorgaande wordt toegespitst op de huidige zaak dient in eerste instantie te
worden vastgesteld dat de stedenbouwkundige inspecteur door de desbetreffende bepaling
waaromtrent wordt opgeworpen dat zij een discriminatie uitmaakt, zélf niet geraakt wordt
noch dat ze hem nadelig beïnvloedt.
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In die zin verschilt deze casus van de hierboven geschetste gevallen waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon inriep zelf nadelig getroffen te zijn door een wetsbepaling (zie
de arresten aangehaald onder randnummers 8 tot 12).
Ze verschilt echter óók van de zaak die aanleiding gaf tot het arrest nr. 176/2002 van het
Grondwettelijk Hof van 5 december 2002.
Immers, anders dan klaarblijkelijk het geval kon zijn in die laatste zaak, moet men vast stellen dat, zélfs in de veronderstelling dat aan het Grondwettelijk Hof in deze een prejudiciële vraag zou worden gesteld en dat hof zou oordelen dat er sprake was van een discri minatie, het gevolg daarvan zou zijn dat de bestreden beslissing toch niet zou kunnen
worden gecasseerd.
Ook wanneer het Grondwettelijk Hof van oordeel zou zijn dat de aangevoerde verschil lende behandeling een miskenning van het gelijkheidsbeginsel zou inhouden, kan deze
prejudiciële beslissing niet bewerkstelligen dat de beklaagde die krachtens de bekritiseerde bepaling het vermoeden van vergunning kan aanvoeren, zich niet meer op dat
vermoeden zou kunnen beroepen zodat hij bijgevolg aan het ten laste gelegde stedenbouwmisdrijf schuldig zou moeten worden bevonden (zie de conclusie van het openbaar
ministerie bij Cass. 13 december 2005, Arr. Cass. 2005, nr. 667).
Het Hof dient derhalve de door de stedenbouwkundige inspecteur opgeworpen prejudiciële vraag die een eventuele discriminatie tussen twee categorieën van burgers aanklaagt
- en dus niet een discriminatie waarvan de stedenbouwkundige inspecteur zélf het slachtoffer zou zijn - niet te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
[15]
Meteen staat ook vast dat de motieven die de appelrechters gaven om deze prejudiciële
vraag niet te stellen aan het Grondwettelijk Hof, correct waren.
De appelrechters oordeelden immers dat er geen reden was om deze vraag te stellen, nu
"art. 10 en 11 van de Grondwet de bescherming beogen van de burgers en niet van de
overheid zodat de stedenbouwkundige inspecteur, als orgaan van de uitvoerende macht,
zich niet kan beroepen op een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel tussen
burgers, ook niet als hoeder van de ruimtelijke ordening, teneinde de door hem geformu leerde vraag te stellen."
Ook al kan men ingevolge de onder de randnummers 8 tot 12 aangehaalde rechtspraak
besluiten dat een overheidsorgaan - het weze een orgaan van de uitvoerende macht zoals
de stedenbouwkundige inspecteur - wel houder kan zijn van de rechten die in de artikelen
10 en 11 Grondwet zijn opgenomen, dan nog blijkt ook uit die rechtspraak dat dat orgaan
slechts een discriminatie kan aanklagen waarvan het zelf slachtoffer is.
Uit het reeds aangehaalde arrest nr. 94/2010 van het Grondwettelijk Hof van 29 juli 2010
waarin werd geoordeeld: "Het komt in beginsel aan de verwijzende rechter toe om te
oordelen over de noodzaak om aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen. Het staat niet
aan het Hof om zich uit te spreken over de hoedanigheid en het belang van de steden bouwkundig inspecteur in de bodemgeschillen om het stellen van prejudiciële vragen te
suggereren. Nu de stedenbouwkundig inspecteur in geen van de samengevoegde zaken
voor het Hof tussenkomt, dient het Hof zich niet uit te spreken over de vraag of een dergelijk optreden al dan niet ontvankelijk zou zijn" (r.o. B.4.3), kan wellicht ook worden afgeleid dat het Grondwettelijk Hof zelf twijfels heeft omtrent de mogelijkheid en het belang
van de stedenbouwkundige inspecteur om een discriminatie of ongelijke behandeling aan
te klagen en daaromtrent een prejudiciële vraag te suggereren wanneer het gaat om een
ongelijkheid tussen twee categorieën burgers doch waarvan de inspecteur niet zelf het
slachtoffer blijkt te zijn.
Die discriminatie kan in voorkomend geval wél aangeklaagd worden door één van die
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categorieën burgers, in casu door de burgers die zich niet op het kwestieuze vermoeden
van vergunning kunnen beroepen.
Terecht merken de appelrechters op dat de eventuele miskenning van het gelijkheidsbeginsel tussen burgers onderling - in casu zij die zich al dan niet op het vermoeden van
vergunning kunnen beroepen - niet kan worden aangeklaagd door de stedenbouwkundige
inspecteur zodat de appelrechters op die grond alleen reeds terecht de opgeworpen prejudiciële vraag niet hebben gesteld.
In feite kan men zeggen dat de stedenbouwkundige inspecteur bij deze voorgestelde
prejudiciële vraag geen belang heeft en zij om die reden niet dient te worden gesteld.
[16]
Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: in het overwegend
gedeelte van het bestreden arrest nemen de appelrechters immers de gegrondheid van de
herstelvordering aan wat betreft het hondenhok, terwijl in het beschikkend gedeelte enkel
het herstel in de vorige toestand van de garage wordt bevolen.
Gelet op de hele context berust het onderdeel op dit punt duidelijk op een verschrijving
die het Hof vermag vast te stellen.
[17]
Er is tenslotte geen reden om een ambtshalve middel aan te voeren.
ARREST

(AR P.10.0299.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 19 januari 2010, op verwijzing gewezen ingevolge
arrest van het Hof van 26 februari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 10 en 11 Grondwet, de
artikelen 26, §1, 3° en §2, en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, artikel 149,
§1, Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.14, §2 en 6.1.41, §1, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening: de appelrechters wijzen onterecht het verzoek tot
het stellen van een prejudiciële vraag af wegens eisers hoedanigheid van orgaan
van de uitvoerende macht; de eiser vraagt dat de vraag toch aan het
Grondwettelijk Hof zou worden gesteld.
2. In zijn appelconclusie wierp de eiser de discriminatoire voorkeursbehandeling
van de verweerster op: daar haar overtreding dagtekent van vóór de eerste
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inwerkingtreding van de bestemmingsvoorschriften van een gewestplan, kan zij
overeenkomstig artikel 4.2.14, §2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een
beroep doen op een - nauwelijks weerlegbaar - vermoeden van vergunning,
waardoor geen herstel kan worden gevorderd. De eiser vraagt dat hiernavolgende
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof zou worden gesteld:
"Schenden de artikelen 4.2.1, §2, 5.1.3, §2 en 7.6.2, §1, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening het gelijkheidsbeginsel, neergelegd in de artikelen 10 en
11 Grondwet, in de mate waarin aan de overtreders die een inbreuk hebben
gepleegd vóór de eerste inwerkingtreding van de bestemmingsvoorschriften van
het gewestplan, bescherming wordt geboden tegen de uitwerking van deze
voorschriften op het vlak van de regulariseerbaarheid van de wederrechtelijk tot
stand gebrachte constructie via een (door de ernstige en arbitraire inperking van
de mogelijkheden tot het leveren van tegenbewijs) in vele gevallen
onweerlegbaar vermoeden van vergund zijn, terwijl eenzelfde bescherming
nadrukkelijk wordt ontzegd aan overtreders die een inbreuk pleegden na de
bedoelde inwerkingtreding, zelfs wanneer de wederrechtelijk opgerichte
constructie bestaanbaar was met de op het ogenblik van het plegen van de
inbreuk vigerende bestemmingsvoorschriften en eerst ingevolge een wijziging
van deze voorschriften niet langer regulariseerbaar werd ?"
3. Hij die de miskenning van het gelijkheidbeginsel en het discriminatieverbod
van de artikelen 10 en 11 Grondwet aanvoert, moet aantonen dat hijzelf in
vergelijking tot anderen ongelijk wordt behandeld.
4. Uit de formulering van de vraag blijkt dat de eiser niet aanvoert dat hijzelf in
vergelijking tot de overtreders ongelijk wordt behandeld, wel dat de ongelijke
behandeling van de overtreders die een misdrijf pleegden na de eerste
inwerkingtreding van de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan moet
worden uitgebreid tot de overtreders die een misdrijf pleegden vóór deze eerste
inwerkingtreding, zodat ook deze verder kunnen bestraft worden.
5. Dergelijke uitbreiding van de strafbaarstelling heeft geen uitstaans met de
rechtsbescherming die de artikelen 10 en 11 Grondwet bieden aan diegene die
door het overheidsoptreden willekeurig wordt behandeld.
6. Ook wanneer het Grondwettelijk Hof van oordeel zou zijn dat de aangevoerde
verschillende behandeling een miskenning van het gelijkheidsbeginsel zou
inhouden, kan deze prejudiciële beslissing niet bewerkstelligen dat de beklaagde
die krachtens de bekritiseerde bepaling het vermoeden van vergunning kan
aanvoeren, dat vermoeden niet meer zou kunnen genieten en dat hij bijgevolg
aan het ten laste gelegde stedenbouwmisdrijf schuldig zou moeten worden
verklaard.
7. Daar de eiser in zijn hoedanigheid van stedenbouwkundige inspecteur bij de
voorgestelde prejudiciële vraag geen persoonlijk belang doet gelden en deze
vraag niet kan bijdragen tot de oplossing van het geschil, hoeft zij niet te worden
gesteld.
8. De appelrechters die oordelen dat de eiser geen beroep kan doen op een
eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel tussen burgers, ook niet als
hoeder van de ruimtelijke ordening, teneinde de door hem geformuleerde vraag
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te stellen, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de motieven van
het arrest met betrekking tot de herstelvordering, wat het hondenhok betreft, zijn
tegenstrijdig met het dispositief.
10. In tegenstelling tot bepaalde andere onderdelen van de herstelvordering,
verklaren de appelrechters in het beschikkend gedeelte van hun arrest, wat het
hondenhok betreft, het herstel in de oorspronkelijke staat niet ongegrond. Waar
zij in het motiverend gedeelte de gegrondheid van de herstelvordering wat betreft
het hondenhok aanvaarden, berust het niet uitdrukkelijk bevelen van de afbraak
van dit hondenhok in het beschikkend gedeelte klaarblijkelijk op een
verschrijving die het Hof vermag vast te stellen. Het onderdeel kan niet worden
aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing.
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: H. Geinger.

Nr. 185
2° KAMER - 9 maart 2011

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALS BELASTINGSTUK - GEBRUIK
VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDEN - VERJARING - STRAFVORDERING ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN AANVANG - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALS BELASTINGSTUK - GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN
- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALS BELASTINGSTUK - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
- DUUR VAN HET MISDRIJF
4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALS BELASTINGSTUK - GEBRUIK
VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF - BEGRIP
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5º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN AANVANG - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALS BELASTINGSTUK - GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - BEGRIP
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENZEN
7º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING GRENZEN
1º, 2° en 3° Het staat aan de strafrechter om in feite uit te maken of, naargelang het door de
dader van het misdrijf nagestreefde doel en het nuttig gevolg dat hij van het valse belastingstuk verwacht al dan niet verwezenlijkt is, aan het gebruik ervan een einde is gekomen
waardoor de verjaringstermijn van de strafvordering is ingegaan; het Hof gaat na of de
rechter uit zijn vaststellingen naar recht heeft kunnen afleiden dat die valsheid al dan niet
heeft opgehouden de door de vervalser gewenste uitwerking te hebben 1. (Artt. 193, 196,
197, 213 en 214, Strafwetboek; Art. 450, WIB92)
4º en 5° Het voortduren van het nuttig gevolg van een vals belastingstuk kan worden afgeleid uit elk gebruik dat van de van valsheid betichte stukken wordt gemaakt met het opzet
de belastingadministratie te misleiden2. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Strafwetboek; Art.
450, WIB92)
6º en 7° Het Hof van Cassatie dient het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te
stellen die het Grondwettelijk Hof eigenlijk met het toezicht op de conformiteit van de rechterlijke beslissing zelf belast en niet met de overeenstemming van een wet, zoals die door
de rechtspraak wordt uitgelegd, met de Grondwet3. (Art. 26, §1, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
(B. e.a. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1299.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 januari 2009, en het arrest van
hetzelfde hof van beroep, correctionele kamer, van 24 juni 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De cassatieberoepen tegen het arrest van 15 januari 2009 waarbij de hogere
1 Zie Cass., 13 jan. 2009, AR P.08.0882.N, AC, 2009, nr. 23; Cass., 3 juni 2009, AR P.08.1732.F,
AC, 2009, nr. 370; Cass., 27 okt. 2009, AR P.09.0748.N, AC, 2009, nr. 619; Cass., 18 nov. 2009, AR
P.09.0958.F, AC, nr. 675, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH in Pas., 2009, nr. 675.
2 Zie Cass., 21 mei 2008, AR P.07.1710.F, AC, nr 307, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; Cass., 3
juni 2009, AR P.08.1732.F, AC, 2009, nr. 370.
3 Zie Cass., 25 april 2001, AR P.01.0167.F, AC, 2001, nr. 232.
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beroepen van de eisers tegen de beschikking tot verwijzing ontvankelijk maar
niet gegrond worden verklaard
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
B. De cassatieberoepen tegen het arrest van 24 juni 2010
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de
strafvordering die tegen de eisers is ingesteld
Eerste middel
Eerste drie onderdelen
Het middel voert aan dat de verjaringstermijn van de strafvordering niet op een
verschillende datum kan ingaan naargelang de belastingplichtige al dan niet
gebruik maakt van de in de wet bepaalde rechtsmiddelen tegen de vastgestelde
aanslagen. Het voert aan dat, door het verder gebruik van het valse belastingstuk
te associëren met het feit dat de belastingplichtige dat stuk aan de administratie
tegenwerpt om de betaling van de belasting te vermijden of de verplichting
daartoe uit te stellen, het arrest die belastingplichtige verplicht om tegen zichzelf
te getuigen of schuld te bekennen, waardoor hem met name het recht wordt
ontnomen om de wettigheid van de tegen hem vastgestelde aanslagen
daadwerkelijk te betwisten.
Het staat aan de strafrechter om in feite uit te maken of, naargelang het door de
dader van het misdrijf nagestreefde doel en het nuttig gevolg dat hij van het valse
belastingstuk verwacht, al dan niet verwezenlijkt is, aan het gebruik ervan een
einde is gekomen waardoor de verjaringstermijn van de strafvordering een
aanvang neemt. Het Hof gaat na of de rechter uit zijn vaststellingen naar recht
heeft kunnen afleiden dat die valsheid al dan niet heeft opgehouden de door de
vervalser gewenste uitwerking te hebben.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
de belastingadministratie aanvullende aanslagen heeft ingekohierd voor een half
dozijn belastingaanslagen van de coöperatie waarvan de eisers de beheerders
waren,
de administratie een dwangbevel heeft uitgevaardigd tegen de vennootschap, ter
betaling van de ontdoken belasting over de toegevoegde waarde, alsook van de
geldboeten die daarop zijn gesteld,
de coöperatie rechtsmiddelen heeft aangewend en tegen het dwangbevel verzet
heeft aangetekend,
het verzoekschrift en het verzet betwisten dat de door de vennootschap geboekte
nepfacturen vals zijn en opwerpen dat de leveringen, prestaties en betalingen
echt zijn,
de belastingadministratie tot op vandaag de reeds ingekohierde aanslagen niet
heeft kunnen innen.
Het arrest leidt daaruit af dat het nuttig gevolg van de valsheid voortduurt.
Die gevolgtrekking tast het recht om geen schuld te bekennen niet aan en
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miskent noch het gelijkheidsbeginsel in belastingzaken, noch het recht om de
wettigheid van een aanslag te betwisten voor een onpartijdig rechtscollege. Zij
treft alleen het gebruik dat van de van valsheid betichte stukken wordt gemaakt
met het opzet de belastingadministratie te misleiden, door te weigeren dat
gebruik gelijk te stellen met een gewone wijze van uitoefening van het recht van
verdediging tegen een onverschuldigde belasting.
Op grond van die bekritiseerde overweging hebben de appelrechters bijgevolg
naar recht kunnen beslissen dat de strafvordering wegens het verderzetten van
het gebruik van de valse stukken, met name van de fiscale stukken, niet vervallen
is door verjaring.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde en vijfde onderdeel
Het arrest geeft van de artikelen 450 WIB92 en 73bis Btw-Wetboek niet de
uitlegging die door de eisers wordt voorgesteld, volgens welke die bepalingen
beletten dat de verjaring loopt zolang over de door de belastingplichtige
ingestelde rechtsmiddelen geen uitspraak werd gedaan of hij geen afstand ervan
heeft gedaan.
Zo beslist het arrest evenmin dat de artikelen 193 tot 197 Strafwetboek, in
tegenstelling tot de andere misdrijven, verhinderen dat de verjaring begint te
lopen, zolang over de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer geen
uitspraak werd gedaan.
Het arrest beperkt zich ertoe om, op grond van de daarin opgesomde feitelijke
gegevens, te beslissen dat het aangeklaagde gebruik niet onder het recht van
verdediging valt, gelet op de procédés die zijn aangewend tot staving van de
rechtsmiddelen die tegen de belastingheffende overheid worden aangewend.
Het middel dat op een onjuiste uitlegging van het arrest berust, mist feitelijke
grondslag.
De verzoeken tot het stellen van prejudiciële vragen
De eisers vragen het Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof over de overeenstemming, enerzijds, van de artikelen 450
WIB92 en 73bis Btw-Wetboek, met zowel de artikelen 13, 170 en 172 als met de
artikelen 10 en 11 Grondwet en, anderzijds, van de artikelen 193 en 197
Strafwetboek met diezelfde artikelen 10 en 11.
Aangezien de voorgestelde vragen berusten op een interpretatie van de
aangevoerde wetsbepalingen die geen steun vindt in het arrest, belasten zij het
Grondwettelijk Hof niet met de overeenstemming van een wet, zoals die door de
rechtspraak wordt uitgelegd, met de Grondwet, maar eigenlijk met het toezicht
op de conformiteit van de rechterlijke beslissing zelf.
Er is bijgevolg geen grond om de voormelde vragen te stellen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
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2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de eisers zijn ingesteld
a. door het Waals Gewest
De eisers voeren geen bijzonder middel aan.
b. de Belgische Staat
De eisers voeren geen bijzonder middel aan tegen de beslissing die uitspraak
doet over het beginsel van aansprakelijkheid.
Zij doen integendeel afstand zonder berusting van hun cassatieberoep, in zoverre
het gericht is tegen de beslissing over de omvang van de schade van de
verweerder.
Bijgevolg is er geen grond om het tweede middel van de eisers te onderzoeken.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre ze gericht zijn
tegen het arrest van 24 juni 2010 dat op de burgerlijke rechtsvordering van de
Belgische Staat tegen de eisers uitspraak doet over de omvang van zijn schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.
9 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: P. Close – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: S. Nudelholc.

Nr. 186
2° KAMER - 9 maart 2011

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - FACULTATIEVE BIJKOMENDE
STRAF DIE NIET DOOR DE OUDE WET WAS GESTELD - TERUGWERKENDE KRACHT
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID
- NIEUWE WET - FACULTATIEVE BIJKOMENDE STRAF DIE NIET DOOR DE OUDE WET WAS GESTELD TERUGWERKENDE KRACHT
3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING FACULTATIEVE BIJKOMENDE STRAF - ONWETTIGHEID - GEVOLG
4º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VEROORDELING - FACULTATIEVE
BIJKOMENDE STRAF - ONWETTIGHEID - VERNIETIGING
1º en 2° Het arrest dat de beklaagde een facultatieve bijkomende straf van ontzetting van
het kiesrecht oplegt, die door de wet niet was gesteld vóór de tegen hem bewezen
verklaarde misdrijven werden gepleegd, schendt artikel 2, eerste lid, van het Strafwetboek.
(Art. 2, Strafwetboek)
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3º De vernietiging die wordt uitgesproken omdat de rechter de beklaagde een facultatieve
bijkomende straf van ontzetting van het kiesrecht heeft opgelegd, die door de wet niet was
gesteld vóór de tegen hem bewezen verklaarde misdrijven werden gepleegd, is beperkt tot
dat dictum1.
4º De vernietiging die wordt uitgesproken omdat de rechter de beklaagde een facultatieve
bijkomende straf van ontzetting van het kiesrecht heeft opgelegd, die door de wet niet was
gesteld vóór de tegen hem bewezen verklaarde misdrijven werden gepleegd, geschiedt
zonder verwijzing2.
(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1769.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 5 oktober 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 31, tweede lid,
Strafwetboek.
De eiser verwijt het arrest dat het de verweerder een onwettige bijkomende straf
oplegt van ontzetting van het kiesrecht.
De feiten die door het bestreden arrest bewezen zijn verklaard werden volgens de
appelrechters gepleegd in de loop van de jaren 2006 en 2007.
Artikel 2 van de wet van 14 april 2009 houdende verscheidene wijzigingen
inzake verkiezingen heeft artikel 31 Strafwetboek aangevuld met een tweede lid,
dat van de ontzetting van het kiesrecht een nieuwe facultatieve bijkomende straf
maakt.
Naar luid van artikel 31 Strafwetboek kan die ontzetting worden uitgesproken bij
de arresten van veroordeling tot levenslange opsluiting of levenslange hechtenis
of tot opsluiting voor een termijn van tien tot vijftien jaar of een langere termijn.
Artikel 5 van de wet van 14 april 2009 voegt in het Strafwetboek een artikel
33bis in, dat aan de hoven en de rechtbanken het recht geeft om de
veroordeelden tot correctionele straffen diezelfde straf op te leggen, voor een
beperkte termijn van vijf tot tien jaar.
1 Zie Cass., 9 april 1997, AR P.96.1562.F, AC, 1997, nr. 175, en AR P.97.0292.F, AC, 1997, nr. 178,
maar zie ook Cass., 8 feb. 2000, AR P.97.1697.N, AC, 2000, nr. 98.
2 Zie Cass., 9 april 1997, AR P.96.1562.F, AC, 1997, nr. 175, en AR P.97.0292.F, AC, 1997, nr. 178.
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Krachtens artikel 70 is deze wet in werking getreden op 15 april 2009, op de dag
waarop ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
In zoverre het arrest de verweerder een bijkomende straf oplegt die door de wet
niet was gesteld vóór de tegen hem bewezen verklaarde misdrijven werden
gepleegd, schendt het artikel 2, eerste lid, Strafwetboek.
Het middel is gegrond.
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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder ontzet van de
uitoefening van het in artikel 31, tweede lid, Strafwetboek bedoelde kiesrecht.
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.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
9 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 187
1° KAMER - 10 maart 2011

KOOP - VERBORGEN GEBREKEN - ACTIO AESTIMATORIA - TERUGGAVE VAN EEN GEDEELTE VAN DE
KOOPPRIJS - WIJZE VAN VASTSTELLING
Wanneer een koper opteert voor een actio aestimatoria teneinde een gedeelte van de
koopprijs terugbetaald te krijgen, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat het
gedeelte van de aan de koper terug te betalen prijs vastgelegd moet worden op grond van
de werkzaamheden die nodig zijn om de verborgen gebreken te verhelpen, zonder rekening
te houden met prijs waartegen het pand achteraf werd doorverkocht. (Artt. 1641, 1643 en
1644, BW)
(P. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 7 januari 2009.
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Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147, 1149, 1150, 1641, 1643 en 1644 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de kosten in hoger beroep "moeten worden ten laste gelegd van [de
eiseres] tegen wie de hoofdvordering van [de verweerster] gegrond is en wiens vordering
tot tussenkomst en hoger beroep niet-gegrond zijn verklaard (onder het minimale
voorbehoud van een eventuele verschrijving)" en "verklaart het principaal hoger beroep
tegen [de verweerster] niet-gegrond, behalve eventueel wat het bedrag van haar
materiële schade betreft, waarover de uitspraak thans wordt aangehouden en naar
aanleiding waarvan het debat is heropend om de partijen de kans te geven de hierboven
gestelde vraag van het hof [van beroep] te beantwoorden".
Het arrest grondt die beslissing met name hierop dat "[verweersters] materiële schade
moet worden geraamd op grond van het bedrag van de werkzaamheden dat overeenkomt
met de objectieve waardevermindering van het goed ten tijde van de aankoop in januari
1997, zoals de eerste rechter terecht heeft beslist.
Die ramingsmethode strookt met het beginsel en de opzet van actio aestimatoria die ertoe
strekt de aankoopprijs evenredig te doen dalen met de omvang van de verborgen
gebreken die de waarde ervan verminderen.
Er dient geen rekening gehouden met de latere gebeurtenissen die de toekomstige
bestemming of de waarde van het goed kunnen beïnvloeden (herverkoop, afbraak,
verbouwing, marktevolutie ...) aangezien dit beoordelingsparameters zijn die helemaal
geen verband houden met de raming van de werkelijke waarde van het goed bij de
aankoop ervan.
Die waarde hangt af van de specifieke objectieve kenmerken ervan ten tijde van de
verkoop, met daarin begrepen de verborgen gebreken die haar beïnvloeden, en niet van
latere omstandigheden.
Het wordt overigens eenparig aanvaard dat de schadelijder het recht heeft de ontvangen
vergoedingen te spenderen zoals het hem zint, zelfs als hij ze niet gebruikt voor de
herstellingswerken waarvan de uitvoering geacht wordt mogelijk te zijn dankzij die
schadevergoeding".
Grieven
Het arrest stelt vast dat verweersters vordering "dus enkel de actio aestimatoria doet
ingaan die steunt op de aan de verkoper opgelegde vrijwaring voor verborgen gebreken".
Het wijst die vordering toe door te beslissen "dat de vordering van [de verweerster] tegen
[de eiseres] in beginsel gegrond is op de vrijwaring voor verborgen gebreken".
Om de in het middel weergegeven redenen beslist het arrest "dat [verweersters] materiële
schade moet worden geraamd op grond van het bedrag van de werkzaamheden dat
overeenkomt met de objectieve waardevermindering van het goed ten tijde van de
aankoop in januari 1997, zoals de eerste rechter terecht heeft beslist" en dat "er geen
rekening dient gehouden met de latere gebeurtenissen die de toekomstige bestemming of
de waarde van het goed kunnen beïnvloeden", zoals de herverkoop ervan.
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Die overwegingen, die de noodzakelijke grondslag van het arrest vormen, zijn onwettig.
Wanneer immers, zoals in dit geval, een actio aestimatoria wordt toegewezen, vormt de
terugbetaling van een gedeelte van de prijs een tenuitvoerlegging bij equivalent en,
bijgevolg, een schadevergoeding.
In dat opzicht vormt artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek de verwezenlijking van het
gemeen recht van de aansprakelijkheid uit overeenkomst (artikelen 1147, 1149 en 1150
van het Burgerlijk Wetboek).
Overeenkomstig dat gemeen recht moet de schuldenaar van een contractuele verbintenis
bij niet-uitvoering de volledige schade van de schuldeiser, maar niets dan de schade,
vergoeden.
De rechter die de schade raamt, moet op het ogenblik waarop hij uitspraak doet, rekening
houden met alle omstandigheden van de zaak die een invloed kunnen hebben op het
bestaan en de omvang van die schade en met name moet hij rekening houden met
omstandigheden die zich na de fout hebben voorgedaan en die er niets mee te maken
hebben, maar wel de schade die erdoor is ontstaan, beïnvloeden.
De herverkoop van een pand kan aldus, naar gelang van de opbrengst ervan, de door de
oorspronkelijke koper van dat pand geleden schade beïnvloeden wegens de verborgen
gebreken die de waarde ervan aantastten die het had bij de aankoop ervan.
Daaruit volgt dat het arrest, dat in algemene bewoordingen bevestigt dat de herverkoop
van het goed een beoordelingsparameter is die geen enkel verband houdt met de schade,
namelijk de objectieve waardevermindering van het goed bij de aankoop ervan, terwijl
die herverkoop een invloed kan hebben op het bedrag van de schade die de koper wegens
de verborgen gebreken van dat goed geleden heeft:
1° het wettelijke begrip hestelbare schade in het raam van een actio aestimatoria miskent
(schending van de in het middel aangewezen artikelen van het Burgerlijk Wetboek);
2° in strijd met de wet, in algemene bewoordingen, beslist dat de herverkoop van het
pand altijd een gegeven is dat niets uit te staan heeft met de schade die de doorverkoper
geleden heeft wegens de verborgen gebreken die dat pand bij de aankoop ervan
vertoonde (schending van de in het middel aangewezen artikelen van het Burgerlijk
Wetboek).
Het arrest dat de feitelijke omstandigheden niet vaststelt waaruit te dezen blijkt dat
herverkoop van het appartement door de verweerster geen enkele invloed heeft gehad op
het bedrag van de schade die zij geleden heeft bij de aankoop van dat appartement, bevat
niet de feitelijke vaststellingen op grond waarvan het Hof zijn wettigheidstoetsing kan
uitoefenen en is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van
de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1644 heeft de koper, in het geval van de artikelen 1641 en
1643, de keuze om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen
terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen
terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald. Hij kan ook
opteren voor een actio aestimatoria teneinde een gedeelte van de koopprijs
terugbetaald te krijgen.
Het bestreden arrest vermeldt dat:
- het litigieuze pand, dat de eiseres op 22 januari 1997 aan de verweerster heeft

Nr. 187 - 10.3.11

HOF VAN CASSATIE

727

verkocht, bij de verkoop op verschillende plaatsen vocht doorliet wat de
verweerster niet kon zien bij de bezoeken en de aankoop van het goed;
- de vordering in beginsel gegrond is op de vrijwaring voor verborgen gebreken;
- de prijs van het werk om die verborgen gebreken te verhelpen door de
gerechtsdeskundige geraamd werd op 21.887 euro exclusief btw;
- de vordering enkel de actio aestimatoria doet ingaan die steunt op de aan de
verkoper opgelegde vrijwaring voor verborgen gebreken.
Het arrest dat op grond van die vermeldingen oordeelt dat "[verweersters]
materiële schade geraamd moet worden op grond van het bedrag van de
werkzaamheden dat overeenkomt met de objectieve waardevermindering van het
goed ten tijde van de aankoop ervan in januari 1997", dat "die ramingsmethode
strookt met het beginsel en de opzet van actio aestimatoria die ertoe strekt de
aankoopprijs evenredig te doen dalen met de omvang van de verborgen gebreken
die de waarde ervan verminderen" en dat "er geen rekening dient gehouden met
de latere gebeurtenissen die de toekomstige bestemming of de waarde van het
goed kunnen beïnvloeden (herverkoop, afbraak, verbouwing, marktevolutie ...)
aangezien dit beoordelingsparameters zijn die helemaal geen verband houden
met de raming van de werkelijke waarde van het goed bij de aankoop ervan",
verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het gedeelte van de aan de
verweerster terug te betalen prijs vastgesteld moet worden op grond van de
werkzaamheden die nodig zijn om de verborgen gebreken te verhelpen, zonder
rekening te houden met de prijs waartegen het pand in april 2006 werd
doorverkocht, en omkleedt die beslissing regelmatig met redenen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Fettweis – Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: P. A.
Forriers.

Nr. 188
1° KAMER - 10 maart 2011

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - REGRESVORDERING VOORAFGAANDE KENNISGEVING - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD
De wijze waarop de in de Wet Landverzekeringsovereenkomst bedoelde regresvordering
wordt uitgeoefend is slechts van toepassing op de datum waarop de rechtsvordering is
ontstaan, mits die wetsbepalingen op die datum van kracht zijn1. (Art. 88, Wet Landverzeke1 Cass., 2 sept. 2005, AR C.04.0143.F, AC, 2005, nr. 405, met concl. adv.-gen. m.o. Ph. de KOSTER, in
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ringsovereenkomst; Art. 3, KB 24 aug. 1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van de Wet 25 juni 1992 op landverzekeringsovereenkomst)
(AG INSURANCE nv T. X. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0472.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Luik van 7 februari 2002.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden vonnis stelt vast dat het ongeval waarvoor de verweerder
aansprakelijk is, zich heeft voorgedaan op 30 april 1992 en dat de eiseres die de
slachtoffers heeft vergoed, van plan is tegen de verweerders een regresvordering
in te stellen op grond van de artikelen 24 en 25.6 van de modelpolis die van
kracht was ten tijde van het schadegeval.
Het bestreden vonnis verklaart die rechtsvordering niet-ontvankelijk op grond
van de overweging dat de eiseres zich niet heeft geschikt naar de in artikel 88,
tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
vervatte verplichting dat zij de verweerders kennis moet geven van haar
voornemen om verhaal in te stellen zodra zij op de hoogte is van de feiten
waarop die beslissing gegrond is.
Enerzijds is de rechtsvordering waarbij de verzekeraar ten laste van de
verzekeringnemer of van de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, de
teruggave vordert van de bedragen die hij aan een slachtoffer van een
schadegeval heeft uitgekeerd, wat impliceert dat de overeenkomst in die
mogelijkheid voorziet, gegrond is op de contractuele verbintenis van de
verzekeringnemer of de verzekerde, en ontstaat zijn virtueel recht op vergoeding,
net zoals de daarmee gepaard gaande verplichting voor de verzekeringnemer of
de verzekerde, op het tijdstip van het schadegeval.
Anderzijds, valt de wijze waarop de regresvordering wordt uitgeoefend, zoals
met name de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 bedoelde
kennisgeving, onder dezelfde wet als die van de rechtsvordering zelf.
Artikel 88 van de wet van 25 juni 1992, dat betrekking heeft op het recht van
Pas. 2005
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verhaal van de verzekeraar op de verzekeringnemer of de verzekerde, is
krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van die wet,
pas op 1 januari 1993 in werking getreden.
Het bestreden vonnis dat het bepaalde in het tweede lid van dat artikel toepast op
een regresvordering die valt onder de wet die van kracht is op 30 april 1992,
zijnde de datum waarop die vordering is ontstaan, schendt alle in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde 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 Verviers.
10 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: H. Geinger.

Nr. 189
1° KAMER - 11 maart 2011

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - DUBBELE BELASTING - VERBOD - DRAAGWIJDTE
In de regel mag een gemeente tijdens eenzelfde aanslagjaar ten aanzien van eenzelfde
belastingplichtige geen tweede belasting heffen gebaseerd op hetzelfde feit en met
hetzelfde doel als die waarop ze eerder een belasting heeft geheven; hieruit volgt dat
wanneer een aanslag definitief is vastgesteld, het bezwaar tegen die aanslag is verworpen
en de gemeente die aanslag niet meer geldig kan intrekken, omdat tegen die aanslag een
rechtsmiddel voor de rechtbank van eerste aanleg is ingesteld, de gemeente zich geen
tweede uitvoerbare titel kan verschaffen zolang de eerste uitvoerbare titel blijft bestaan1.
(Artt. 2, 4, 6, 11 en 12, Wet 24 dec. 1996)
(STAD ANTWERPEN T. DE MUNT nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De stad Antwerpen heeft de verweerster voor twee jaren tweemaal voor hetzelfde
belastbare feit aangeslagen in de gemeentelijke krotbelasting.
Hoewel de aangiften van de verweerster geen belastbaar feit vermeldden, werden de
aanslagen in eerste instantie gevestigd volgens de procedure die geldt ingeval van tijdige
en volledige aangifte.
1 Zie de conclusie van het OM.
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De bezwaren van de verweerster tegen de bedoelde initiële aanslagen werden afgewezen.
De verweerster betwistte de aanslagen daarop voor de fiscale rechter.
Nadat de betwisting voor de rechter werd aanhangig gemaakt, ging de stad Antwerpen
alsnog over tot de "intrekking" van de bedoelde initiële aanslagen en tot de hervestiging
van de belasting, ditmaal overeenkomstig de procedure die moet worden gevolgd ingeval
van ontbrekende of onvolledige aangifte. De hervestiging gebeurde binnen de aanslagter mijn die geldt ingeval van gebrek aan aangifte.
De verweerster betwistte ook deze "vervangende aanslagen" wegens dubbele belasting.
De appelrechters oordelen vooreerste dat de initiële gevestigde aanslagen nietig zijn
wegens schending van de procedure, maar vervolgens oordelen zij dat wegens de
nietigheid van de intrekking van de aanslagen door de administratie, de aanvankelijke
aanslagen zijn blijven bestaan zodat er sprake is van dubbele belasting en de latere
aanslagen dus nietig zijn wegens dubbele belasting.
2. De Stad Antwerpen voert in haar verzoekschrift tot cassatie slechts één enkel cassatie middel aan. Dit cassatiemiddel is gericht tegen de motivering van het arrest a quo opgenomen onder punt "21.3. De rechtsgeldigheid van de aanslagen kohierartikelen 322882 en
323883".
Deze vaststelling impliceert dat de Stad Antwerpen het arrest a quo niet bekritiseert op de
andere twee onderdelen. De Stad Antwerpen gaat aldus - minstens impliciet - akkoord met
het standpunt van het Hof van Beroep te Antwerpen dat:
- de Stad Antwerpen niet gemachtigd was om de initiële aanslagen in de gemeentebelasting op onbewoonbaar verklaarde, ongeschikt verklaarde, ongezonde, onveilige, bouwvallige alsmede in vervallen toestand verkerende en/of leegstaande woningen en gebouwen
voor het dienstjaar 2002 (aanslagen met kohierartikelen 323230 en artikel 323229) in
onwaarde te brengen in de loop van de gerechtelijke procedure (arrest a quo, punt 2.1.1.,
p. 7-9);
- de Stad Antwerpen ten onrechte de procedure van ambtshalve taxatie niet had toegepast
bij het vestigen van de initiële aanslagen in de gemeentebelasting op onbewoonbaar
verklaarde, ongeschikt verklaarde, ongezonde, onveilige, bouwvallige alsmede in
vervallen toestand verkerende en/of leegstaande woningen en gebouwen voor het dienstjaar 2002 gevestigd onder de kohierartikelen 323230 en artikel 323229 (arrest a quo, punt
2.1.2., p. 10-12).
3. Het eerste onderdeel is gericht tegen de interpretatie die het Hof van Beroep te
Antwerpen heeft gegeven aan het begrip "dubbele belasting". Volgens de Stad Antwerpen
zou het beginsel "non bis in idem" zich er niet tegen verzetten dat er een tweede aanslag
zou gevestigd worden op hetzelfde inkomen of dezelfde belastbare elementen als diegene
die reeds werden belast in een eerdere aanslag, indien de mogelijkheid bestaat dat de
eerste aanslag na het voeren van een procedure zou worden vernietigd.
4. De gemeente is gebonden door de uitvoerbare titel die zij zich verschaft, daar zij niet
over de mogelijkheid beschikt om zich ten laste van dezelfde persoon voor hetzelfde feit
een nieuwe titel te verschaffen (M. D EJONCKHEERE, De gemeentelijke belastingbevoegdheid, die Keure, 1996, 240-241).
Er is sprake van dubbele belasting van zodra de belastingheffende overheid twee
aanslagen heeft gevestigd op grond van hetzelfde inkomen of dezelfde belastbare
elementen. Het is m.a.w. de inkohiering van de tweede aanslag die een situatie van
(onrechtmatige) dubbele belasting doet ontstaan.
In voorliggend geval wordt de situatie van dubbele belasting gecreëerd door het vestigen
van de navorderingsheffingen onder de kohierartikelen 322882 en 322883 (heffingsjaar
2004 - navordering 2002), gezien deze aanslagen zijn gevestigd op dezelfde belastbare
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elementen als de initiële aanslagen gevestigd voor het heffingsjaar 2002 onder de kohier artikelen 323230 en artikel 323229.
De beoordeling of er al dan niet sprake is van dubbele belasting, kan niet afhankelijk
gesteld worden van de vraag of er al dan niet een betwisting wordt gevoerd tegen de eerst
gevestigde aanslag. Dit zou immers de mogelijkheid openlaten dat er daadwerkelijk twee
keer belasting verschuldigd is, bvb. in de situatie dat de procedure tegen de eerste aanslag
zou worden afgewezen (bvb. om inhoudelijke redenen), en de belastingplichtige geen
procedure zou hebben ingesteld tegen de tweede aanslag.
Bovendien voorziet geen enkele rechtsgrond in de mogelijkheid voor een belastingheffende overheid om over te gaan tot het vestigen van een tweede aanslag op grond van
belastbare elementen die reeds eerder werden belast, zolang geen uitspraak is gedaan over
de betwisting die m.b.t. de eerst gevestigde aanslag wordt gevoerd. Wanneer wordt
verwezen naar de mogelijkheid inzake directe belastingen om een nieuwe (cfr. art. 355
WIB 1992) of een subsidiaire aanslag (cfr. art. 356 WIB 1992) te vestigen, moet worden
vastgesteld dat de vervangende aanslag slechts gevestigd kan worden nadat de eerste
aanslag definitief werd nietig verklaard.
Het vestigen van een aanslag zonder rechtsgrond, is strijdig met het legaliteitsbeginsel
(cfr. artikel 170 Grondwet).
Het onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.
(...)
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.10.0004.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 30 juni 2009.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 172 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 2, 4, 6, 11 en 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging
en de invordering van de provincie - en gemeentebelastingen;
- artikel 19 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. (...)
Bevestigt het bestreden vonnis, behoudens voor wat de toegekende
rechtsplegingsvergoeding betreft. Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van het geding,
aan de zijde van (de verweerster) begroot op (...)"
op grond van de motieven op p. 12-13:
"2.1.3. De rechtsgeldigheid van de aanslagen kohierartikelen 322882 en 323883.
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Volgens (de verweerster) zijn de aanslagen kohierartikelen 322882 en 322883 nietig,
vermits zij werden gevestigd, terwijl er nog andere aanslagen voorhanden waren.
(De eiseres) stelt dat, zelfs indien men zou aannemen dat de aanvankelijke aanslagen niet
konden worden ingetrokken, en dat de aangiftes onvoldoende elementen bevatten om een
gewone aanslag te vestigen, dient te worden geoordeeld dat deze eerste aanslagen als
gevolg hiervan nietig zijn ex tunc. Vermits men er in dat geval vanuit moet gaan dat er
nooit een aanslag is geweest, kan er volgens (de eiseres) geen sprake zijn van dubbele
belasting.
Het hof oordeelt samen met de eerste rechter dat, als gevolg van de nietigheid van de
intrekking, de aanvankelijke aanslagen zijn blijven bestaan, zodat er sprake is van
dubbele belasting door het vestigen van de aanslagen kohierartikelen 322882 en 322883.
Ten overvloede oordeelt het hof dat, zelfs indien men ervan uitgaat dat ook de
oorspronkelijke aanslagen retroactief nietig werden verklaard, dit niet zonder meer het
recht geeft aan (de eiseres) om nieuwe aanslagen te vestigen. De wet van 24 december
1996 verwees in haar artikel 12 niet naar hoofdstuk 6 van titel VII van het WIB92, met als
gevolg dat de mogelijkheid om een nieuwe (artikel 355 WIB92) of een subsidiaire aanslag
(artikel 336 WIB92) te vestigen niet voorzien was inzake gemeentelijke belastingen.
De aanslagen kohierartikelen 322882 en 322883 werden dan ook terecht door de eerste
rechter vernietigd."
Grieven
Eerste onderdeel
1. Het beginsel "non bis in idem" houdt het verbod van dubbele belasting in en verzet zich
er enkel tegen dat eenzelfde belastingplichtige gehouden is twee maal dezelfde belasting
te betalen op hetzelfde inkomen of dezelfde belastbare elementen.
Deze regel verzet er zich niet tegen dat een gemeente, - die een eerste aanslag tijdig,
binnen de termijn van 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar, zoals
voorgeschreven door artikel 4 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging
en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, in haar gemeentebelasting
heeft ingekohierd volgend op de indiening door de belastingplichtige van een onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte, maar met miskenning van de procedure van de
ambtshalve inkohiering, zoals voorgeschreven in artikel 6 van de voormelde wet van 24
december 1996 -, na de indiening van het bezwaar van de belastingplichtige, binnen de in
artikel 6 van voormelde wet van 24 december 1996 voorziene aanslagtermijn van drie
jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar, een tweede aanslag tijdig en ditmaal
regelmatig ambtshalve vaststelt op dezelfde belastbare elementen in hoofde van dezelfde
belastingplichtige.
Na de vernietiging van de eerste aanslag wegens de voormelde onregelmatigheid komt
deze vernietigde aanslag retroactief te vervallen alsof hij nooit bestaan heeft.
In dat geval blijft die belastingplichtige gehouden de belasting slechts één maal te betalen
op grond van de tijdig en regelmatig, overblijvende ambtshalve vastgestelde
belastingaanslag.
2. Geen wettelijke bepaling, noch beginsel verhindert de gemeente voormelde tweede
aanslag te vestigen terwijl de eerste nog in betwisting is, teneinde het euvel te vermijden,
dat na de definitieve uitputting van die betwisting, de driejarige termijn voorzien in
artikel 6 van de voormelde wet van 24 december 1996 voorbij blijkt te zijn.
Het is niet omdat de wetgever inzake locale belastingen de mogelijkheid niet heeft
ingesteld om in voormeld geval alsnog, na de definitieve uitputting van de betwisting, tot
een "hertaxatie" over te gaan of om tijdens de procedure een subsidiaire aanslag aan de
rechter voor te leggen, ook al is de driejarige termijn waarvan sprake ook reeds

Nr. 189 - 11.3.11

HOF VAN CASSATIE

733

verstreken op dat ogenblik, dat daarom de gemeente zonder afwachten binnen die
driejarige termijn geen tweede aanslag mag vestigen.
3. Evenmin vormt het gezag van gewijsde van de beslissing tot vernietiging enig beletsel,
vermits de tweede aanslag niet is aangetast door de onwettigheid die tot de vernietiging
aanleiding geeft wegens het niet naleven van de vereisten verbonden aan een ambtshalve
vaststelling van de aanslag.
4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de aanslagen onder de kohierartikelen
322882 en 322883 nietig verklaart, nu deze aanslagen, na de vernietiging door het
bestreden arrest van de eerdere aanslagen kohierartikelen 323229 en 323230 wegens de
miskenning van de procedure van de ambtshalve vaststelling, de enige zijn die geldig
vóór het verstrijken van de driejarige termijn op 31 december 2004 (Schending van
artikel 2 en 6 van de aangehaalde wet van 24 december 1996) van verweerster voor het
dienstjaar 2002 de verschuldigde gemeentebelasting op de onbewoonbaar verklaarde,
ongeschikt verklaarde, ongezonde, onveilige, bouwvallige, alsmede in vervallen toestand
verkerende woningen en gebouwen, goedgekeurd voor de dienstjaren 2002 tot en met
2006, voor het litigieuze pand vestigen volgens de procedure van de ambtshalve
vaststelling omdat verweerster een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte had
ingediend, vermits de met uitputting van rechtsmacht (Schending van artikel 19, lid 1,
Gerechtelijk Wetboek) door het bestreden arrest vernietigde aanslagen onder de
kohierartikelen 323229 en 323230 geacht worden nooit te hebben bestaan (Schending
van de artikelen 2, 4, 6, 11 en 12 van de aangehaalde wet van 24 december 1996),
minstens in elk geval die navolgende inkohiering niet hebben verhinderd (Schending van
de artikelen 2, 4, 6, 11 en 12 van de aangehaalde wet van 24 december 1996)
Tweede onderdeel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord
1. De memorie van antwoord van de verweerster is in strijd met artikel 1092
Gerechtelijk Wetboek niet betekend. Ze is niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel
2. Het arrest stelt vast dat:
- de betwisting aanslagen betreft van de Stad Antwerpen op de onbewoonbaar
verklaarde, ongeschikt verklaarde, ongezonde, onveilige, bouwvallige, alsmede
in vervallen toestand verkerende woningen en gebouwen, goedgekeurd voor de
dienstjaren 2002 tot en met 2006;
- het geding betrekking heeft op 4 aanslagen (artikel 323229, 323230, 322882 en
322883);
- de Stad Antwerpen de eerste twee aanslagen heeft ingetrokken nadat de
betwisting erover reeds aanhangig was voor de rechtbank van eerste aanleg.
Op grond hiervan oordeelt het bestreden arrest dat:
- de intrekking van de eerste twee aanslagen ongeldig is;
- die eerste twee aanslagen nietig zijn wegens schending van een substantiële
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vormvereiste;
- de laatste twee ook nietig zijn omdat zij een dubbele belasting uitmaken.
3. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen daarover gebeuren, voor de betrokken aanslagjaren, volgens de
modaliteiten van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
In de regel mag volgens de hier toepasselijke wetgeving een gemeente tijdens
eenzelfde aanslagjaar ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige geen tweede
belasting heffen gebaseerd op hetzelfde feit en met hetzelfde doel als die waarop
ze eerder een belasting heeft geheven. Dubbele heffing is dus in de regel niet
toegelaten.
Hieruit volgt dat wanneer een aanslag definitief is vastgesteld, het bezwaar tegen
die aanslag is verworpen en de gemeente die aanslag niet meer geldig kan
intrekken, omdat tegen die aanslag een rechtsmiddel voor de rechtbank van
eerste aanleg is ingesteld, de gemeente zich geen tweede uitvoerbare titel kan
verschaffen zolang de eerste uitvoerbare titel blijft bestaan.
De eventuele vernietiging van de aanslag belet niet dat op het ogenblik van de
vestiging van de tweede aanslag sprake is van een dubbele aanslag.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: P. Wouters, M.
D'hoore, Brugge en D. Jaecques, Brugge.

Nr. 190
1° KAMER - 11 maart 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - BELGISCH
GRONDGEBIED - AMBASSADES VAN VREEMDE STATEN - WERKNEMERS - UITGEKEERDE BEZOLDIGINGEN
- BELASTBAARHEID
De plaatsen binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied waar ambassades van
vreemde staten gevestigd zijn, maken deel uit van het Belgisch grondgebied, zodat de aan
de werknemers van die ambassades uitgekeerde bezoldigingen aan de Belgische inkomstenbelasting zijn onderworpen1.
(B. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

1 Zie de conclusie van het OM.
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Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Eisers zijn een Belgisch echtpaar, dat in België woont. Eiseres werkt in loondienst op
de Amerikaanse ambassade in België.
Eisers hebben voor de appelrechters tevergeefs aangevoerd dat eiseres aldus op Ameri kaans grondgebied werkt en dat haar loon op grond van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag niet door de Belgische belastingadministratie kon belast worden.
2. In het enig middel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest de artikelen 15, §1, en 23,
§3, a), van de Overeenkomst van 9 juli 1970 tussen het koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het ontgaan van belasting
inzake belastingen naar het inkomen, zoals goedgekeurd bij wet van 14 augustus 1972
(Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag), heeft miskend door de bezoldigingen die
eiseres ontving als werknemer van de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika te
Brussel, aan de Belgische inkomstenbelasting te onderwerpen.
Volgens eisers moeten de gebouwen van de ambassade van een vreemde staat krachtens
het algemeen volkenrechtelijk extraterritorialiteitsbeginsel geacht worden het verlengstuk
te zijn van het grondgebied van deze zendstaat waardoor eiseres moet worden geacht haar
prestaties in de ambassade van de Verenigde Staten te Brussel te hebben uitgeoefend op
het grondgebied van de Verenigde Staten zelf.
Vanuit die optiek dienden de bezoldigingen die eiseres voor deze arbeidsprestaties
ontving, bij toepassing van de artikelen 15, §1, en 23, §3, a), van het Belgisch-Ameri kaans dubbelbelastingverdrag, te worden vrijgesteld van belastingen in België.
3. Het middel verwijt het bestreden arrest geen toepassing te hebben gemaakt van het
extraterritorialiteitsbeginsel bij de interpretatie van artikel 15, §1, van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag, en voert dienvolgens de schending aan van de artikelen
15, §1, en 23, §3, a), van dit verdrag.
Ofschoon de niet-toepassing van het algemeen volkenrechtelijk extraterritorialiteitsbeginsel aldus aan de grondslag ligt van eisers cassatiekritiek, voeren zij niet de schending
aan van dit algemeen beginsel.
Uw Hof is nochtans bevoegd om een algemeen beginsel van het internationaal recht te
toetsen2.
Nu het enig middel niet de schending inroept van het algemeen volkenrechtelijk extrater ritorialiteitsbeginsel, komt het mij derhalve niet ontvankelijk voor.
De door verweerder in zijn memorie van antwoord opgeworpen grond van onontvanke lijkheid van het middel is derhalve gegrond.
4. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat het middel ook ten gronde niet kan worden
aangenomen. Ook op dit punt kan verwezen worden naar de memorie van antwoord 3.
Krachtens het volkenrechtelijk extraterritorialiteitsbeginsel worden lokalen en gebouwen
van diplomatieke posten van een zendstaat geacht tot het grondgebied van die vreemde
staat te behoren.
De theorie van de extraterritorialiteit betreft een verouderde en voorbijgestreefde fictie 4.
Ook in het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer wordt het
beginsel van de extraterritorialiteit niet weerhouden nu in de aanhef ervan slechts de
begrippen van functionaliteit en vertegenwoordigend karakter der diplomatieke gezant2 A. BOSSUYT, "Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie", TPR 2004,
1657, nr. 79.
3 P. 3 in fine t.e.m. 9.
4 E. VAN DE VLIEDT, "Beschouwingen over immuniteit inzake diplomatiek, consulair en internationaal
verkeer", RW 1976-77, 1413.
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schappen worden weerhouden 5.
Waar het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer uitdrukkelijk
voorziet in een vrijstelling van alle belastingen en rechten ten aanzien van de gebouwen
van de zending, bevestigt dit verdrag dat deze gebouwen niet kunnen worden verondersteld zich werkelijk op het grondgebied van de zendstaat te bevinden, zoniet zou een vrij stelling van deze belastingen in de ontvangende staat immers niet nodig zijn geweest 6.
Het beginsel van de onschendbaarheid van de gezantschapsgebouwen en consulaire
gebouwen7 schept evenmin enige extraterritorialiteit, doch beperkt enkel de uitoefening
van de politionele bevoegdheden binnen die gebouwen.
Ook het principe van de uitvoeringsimmuniteit waarvan de goederen van diplomatieke en
consulaire missies genieten 8 wijst niet op een aantasting van het grondgebied van de
ontvangende staat.
Anders dan het middel aanneemt, houdt het extraterritorialiteitsbeginsel derhalve geen
beperking in van het grondgebied van de ontvangende staat, maar van de uitoefening van
het staatsgezag (soevereiniteit) binnen het eigen grondgebied:
"Cette notion est en outre erronée, car il est actuellement reconnu, tant par la
jurisprudence que par la pratique gouvernementale, que les actes et les faits accomplis à
l’intérieur des locaux de la mission sont, à tous points de vue, des actes et des faits
accomplis sur le territoire de l’Etat accréditaire, même s’ils peuvent dans certaines hypothèses être soustraits à la justice de cet Etat"9.
"Cette notion est, en outre, incapable de rendre compte des limites des privilèges
(en matière fiscale, par exemple)"10.
In zoverre het enig middel aanneemt dat het extraterritorialiteitsbeginsel werkelijk
gepaard gaat met een beperking van het grondgebied van de ontvangende staat, faalt het
derhalve naar recht.
5. De toepassing van het volkenrechtelijk extraterritorialiteitsbeginsel kan bovendien niet
worden ingeroepen door de diplomatieke en consulaire personeelsleden die onderdaan
zijn van de ontvangende staat.
Ten aanzien van zijn eigen staatsonderdanen, kan de ontvangende staat immers steeds en
onbeperkt zijn staatssoevereiniteit uitoefenen, ook wanneer deze onderdanen zijn tewerkgesteld in het ambassadegebouw van een vreemde staat.
Dat eigen onderdanen van de ontvangende staat zich niet kunnen beroepen op het extraterritorialiteitsbeginsel om zich aan de soevereiniteit van die staat te onttrekken, knoopt
aan bij artikel 8 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek
verkeer, overeenkomstig welke bepaling de leden van het diplomatieke personeel van de
zending in beginsel de nationaliteit van de zendstaat dienen te bezitten. Als leden van het
diplomatieke personeel van de zending mogen niet worden benoemd personen die de nationaliteit van de ontvangende Staat bezitten, behalve met toestemming van de Staat, welke
toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.
In zoverre niet wordt betwist dat eiseres de nationaliteit bezit van de ontvangende staat,
zijnde de Belgische Staat, kan zij derhalve niet in rechte op grond van het extraterritorialiteitsbeginsel aanvoeren dat haar tewerkstelling in de ambassade van de Verenigde Staten
te Brussel geacht moet worden te hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de
5 Arb.Rb., Brussel, 17 mei 1971, JTT 1972, 188; E. VAN DE VLIEDT, o.c., 1413.
6 Arrest, p. 6, derde alinea.
7 Zie artikel 22.1 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961.
8 Zie artikel 22.3 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961.
9 J. SALMON, Manuel de droit diplomatique, Brussel, Bruylant, 1994, 176-177, nr. 273.
10 J. SALMON, o.c., 176, nr. 272.
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Verenigde Staten.
Het middel laat het extraterritorialiteitsbeginsel derhalve ten onrechte doorwerken op de
eigen onderdanen van de ontvangende staat en faalt ook in die mate naar recht.
6. De fiscale toestand van de leden van het diplomatieke personeel of van het administratieve en technische personeel en van het bedienend personeel van de zending, wordt in
beginsel geregeld door het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek
verkeer.
Artikel 37 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 bepaalt dat leden van het administratieve en technische personeel van de zending, en leden van het bedienende personeel
van de zending, die geen onderdaan zijn van, of niet duurzaam verblijf houden in de
ontvangende staat, vrijstelling genieten van belastingen en rechten op de lonen die zij
ontvangen uit hoofde van hun dienstbetrekking.
Uit deze bepaling volgt duidelijk dat geen belastingvrijstelling kan worden ingeroepen
door de leden van een diplomatieke of consulaire zending die onderdaan zijn van de
ontvangende staat.
Artikel 37 van het Verdrag van Wenen bevestigt aldus dat het extraterritorialiteitsbeginsel
ook op fiscaal vlak geen toepassing kan vinden ten aanzien van de eigen onderdanen van
de ontvangende staat.
Als Belgisch onderdaan kon eiseres derhalve geen belastingvrijstelling inroepen op grond
van artikel 37 van het Verdrag van Wenen voor haar prestaties verricht in de ambassade
van de Verenigde Staten te Brussel, zoals terecht door de appelrechters werd opgemerkt 11.
7. Het middel betwist niet dat eiseres krachtens de bepalingen van het Verdrag van Wenen
geen aanspraak kan maken op een vrijstelling van Belgische belastingen, doch laat die
vrijstelling rechtsreeks steunen op de bepalingen van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag.
De overeenkomst van 9 juli 1970 tussen het koninkrijk België en de Verenigde Staten van
Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het ontgaan van belasting inzake
belastingen naar het inkomen, zoals goedgekeurd bij wet van 14 augustus 1972, wijkt
nochtans niet af van de regel geformuleerd in artikel 37 van het Verdrag van Wenen, naar
luidt waarvan de eigen onderdanen van de ontvangende staat geen vrijstelling van belas tingen kunnen genieten uit hoofde van hun prestaties verricht in eigen land als lid van een
diplomatieke of consulaire zending van een vreemde staat.
De bepalingen van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag houden geen
verruimde werking in van het volkenrechtelijk principe inzake de extraterritorialiteit, en
laten dit principe derhalve niet doorwerken ten voordele van de eigen onderdanen van de
ontvangende staat.
Ook artikel 15 van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag laat niet toe te
stellen dat de bezoldigingen die een Belgisch onderdaan verwerft uit persoonlijke arbeid
of diensten verricht in de ambassade van de Verenigde Staten te Brussel, zijn verworven
op het grondgebied van de Verenigde Staten, alwaar zij belastbaar zijn, noch dat deze
bezoldigingen in België, gelet op artikel 23, §3, a), vrijgesteld zijn van belastingen.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel kwam in een vonnis van 21 september 2007
reeds tot dat besluit:
“Wanneer een administratief en technisch personeelslid van de Amerikaanse
ambassade, die de Belgische nationaliteit heeft en die reeds het statuut van Belgisch
fiscaal ingezetene bezat op het moment dat hij door de ambassade werd aangeworven, in
België zijn bezoldigingen ontvangt, dan zijn deze bezoldigingen belastbaar in België. De
11 Cf. artikel 28, §1, van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag; Zie arrest, p. 5, 2.1.1.
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beroepsactiviteit werd immers op Belgisch grondgebied uitgeoefend. Belastingplichtige
beroept zich ten onrechte op de theorie van de extraterritorialiteit volgens dewelke de
gebouwen van een ambassade moeten worden beschouwd als grondgebied van het zendland. Deze fictie werkt niet door in het fiscaal recht en doet geen afbreuk aan het feit dat
de ambassadegebouwen zich effectief op Belgisch grondgebied bevinden. Bovendien,
wanneer het dubbelbelastingverdrag spreekt over ‘een overeenkomstsluitende staat’ dan
moet dit begrip worden ingevuld op basis van het nationale grondgebied in de geografi sche betekenis van het woord. België moet derhalve geen vrijstelling van belasting
verlenen op grond van artikel 23 van het dubbelbelastingverdrag, te meer daar ook niet is
aangetoond dat de voorwaarde van belasting in de Verenigde Staten is voldaan” 12.
De vrijstelling van belasting, voorzien in artikel 23, §3, a), kan inderdaad slechts worden
ingeroepen voor zover de bezoldigingen van eiseres effectief in de Verenigde Staten
werden belast overeenkomstig artikel 15 van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag. Deze belastingheffing in de Verenigde Staten werd niet door eiseres aangetoond
zodat zij ook om die reden geen aanspraak kon maken op een belastingvrijstelling in
België.
8. De belastbaarheid in België van de bedoelde bezoldigingen volgt tenslotte rechtstreeks
uit artikel 23 van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag, dat uitdrukkelijk stelt
dat:
“Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst mag een overeenkomstsluitende Staat zijn staatsburgers en verblijfhouders in de zin van artikel 4
(Fiscale woonplaats) aan belasting onderwerpen als ware deze Overeenkomst niet in
werking getreden”.
Uit artikel 4, 2°, WIB92, volgt dat leden van een buitenlandse diplomatieke zending en
consulaire post in België, aan de Belgische personenbelasting zijn onderworpen wanneer
zij de Belgische nationaliteit bezitten13.
Er moet dan ook geen beroep worden gedaan op een dubbelbelastingverdrag om de
heffingsbevoegdheid van België te bepalen ten aanzien van inkomsten die eigen onder danen op het eigen grondgebied hebben verworven.
Het middel kan ook op die grond niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.10.0011.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 eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
12 TFR 2008, afl. 340, 447; zie i.v.m. de heffing van sociale zekerheidsbijdragen: Arb.Rb., Brussel,
17 mei 1971, JTT 1972, 188; Arbh. Brussel, 19 juni 2007, JTT 2007, 451.
13 D. GEERTS en T. JANSEN, Handboek internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 180-182.
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aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat de plaatsen binnen de
grenzen van het Belgisch grondgebied waar ambassades van vreemde staten
gevestigd zijn, geen deel zijn van het Belgische grondgebied.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: I. Behaege, Brussel
en A. De Bruyn.

Nr. 191
1° KAMER - 11 maart 2011

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - OPDRACHT VAN HET HOF
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA - PERTINENTE ELEMENTEN
3º RECHTBANKEN — BELASTINGZAKEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - OPDRACHT
VAN HET HOF
4º RECHTBANKEN — BELASTINGZAKEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
- ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA PERTINENTE ELEMENTEN
1º en 3° De rechter beoordeelt onaantastbaar de feitelijke gegevens op grond waarvan hij
oordeelt of de opgelegde sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale
verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen; het
Hof van Cassatie gaat enkel na of de rechter uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord1. (Artt. 70, §1, en 84, Btw-wetboek; Art. 1, laatste lid, KB nr. 41
van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op
1 Zie de conclusie van het OM.
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het stuk van de B.T.W.)
2° en 4º De rechter die, in een geval waarin de voorwaarden om te facturen met toepassing
van artikel 20 van het K.B. nr. 1 niet vervuld waren, vaststelt dat de belastingplichtige
volledig te goeder trouw was, door haar medecontractant misleid werd aangaande haar
hoedanigheid van B.T.W.-plichtige, zodat de belastingplichtige uiteindelijk slechts heeft
gedaan wat zij dacht dat ze verplicht was te doen en de inbreuk dus louter formeel was,
zonder enige intentie of opzet gepleegd, heeft op grond van die gegevens wettig kunnen
oordelen dat de opgelegde administratieve geldboete onevenredig is met de gepleegde
inbreuk en moest worden kwijtgescholden2. (Artt. 70, §1, en 84, Btw-wetboek; Art. 1, laatste
lid, KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. ALGEMENE ONDERNEMINGEN ROBERT WYCKAERT nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de mogelijkheid van de rechter om BTW-boeten met
een repressief karakter te moduleren of kwijt te schelden wegens onevenredigheid met de
begane inbreuk op de BTW-wetgeving.
Eiser komt in het enig cassatiemiddel op tegen de beslissing van het hof van beroep, in
zoverre dit verweersters vordering, zijnde het verzet tegen het dwangbevel van 1 feb.
2001, ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaart en zegt voor recht dat dit dwangbevel ten onrechte werd uitgevaardigd in zoverre het ten nadele van verweerster een boete
van 564.000,- frank of 13.981,19 euro verschuldigd en opeisbaar verklaart, zegt voor
recht dat het betreffende dwangbevel voor wat betreft die boete en de daarop verschul digde intresten geen uitwerking mag hebben en de terugbetaling beveelt van het eventueel
reeds teveel betaalde of ingehoudene, te vermeerderen met de moratoire intresten.
Door te oordelen dat de geldboete dient te worden kwijtgescholden omdat verweerster te
goeder trouw was en de inbreuk zonder enige intentie of opzet heeft gepleegd, zouden de
appelrechters zich volgens eiser ertoe beperkt hebben hun subjectieve beoordeling in de
plaats te stellen van de wettelijk omschreven sanctie en louter om redenen van opportuniteit, tegen wettelijke bepalingen in, beslist hebben dat de geldboete van 20% diende te
worden kwijtgescholden. Bijgevolg zou het bestreden arrest niet wettig, op grond van een
subjectieve beoordeling van de gegevens van de zaak, de geldboete van 20% volledig
hebben kwijtgescholden.
2. In het proces-verbaal van 29 jan. 2001 werd aan verweerster een boete van 20% opge legd met toepassing van het tarief, dat is bepaald in rubriek IV van afdeling 1 van tabel G
van het Koninklijk Besluit nr. 41.
In het bestreden arrest heeft het Hof van beroep te Gent, zonder op dat punt bekritiseerd te
worden, vastgesteld dat de aldus opgelegde boete een strafsanctie was in de zin van artikel
6 EVRM.
3. Een van de rechten, volgend uit artikel 6 EVRM, bestaat in de garantie dat de persoon
die het voorwerp van een strafvervolging uitmaakt, zich kan richten tot een onafhanke lijke en onpartijdige rechter, die over volle rechtsmacht, d.i. de macht om de aangevochten beslissing, uitgaande van een lager orgaan, op alle punten, zowel in rechte als in
feite, te hervormen 3.
Blijkens de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens kan de
controle van de rechter zich niet beperken tot een eenvoudige controle van de wettelijkheid van de beslissing4.
2 Ibid.
3 F. BOUHON, Réflexions autour de la qualification pénale des amendes fiscales, JT 2009, 685, nr. 11.
4 EHRM 4 maart 2004, Silvester's Horeca Service c. België, TFR 2004, 636, §28.
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De rechter moet zich kunnen buigen over alle punten in rechte en in feite die pertinent zijn
voor het geschil dat hem wordt voorgelegd 5, zoals de evenredigheid tussen de overtreding
en de opgelegde sanctie.
4. In de lijn van die rechtspraak oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er sprake is van
volle rechtsmacht wanneer de rechter kan nagaan of de beslissing van de administratie in
rechte en in feite verantwoord is en of de wettelijke bepalingen en algemene beginselen
die de administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheidsbeginsel, zijn
geëerbiedigd. In voorkomend geval zal hij de boete kunnen moduleren, deze opheffen of
verminderen binnen de in de artikelen 70, §2 en 84, derde lid van het BTW-wetboek aan
de administratie gestelde grenzen6. Niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt mag aan de controle van de rechter ontsnappen 7.
5. Uit de rechtspraak van Uw Hof volgt dat de rechter, aan wie gevraagd wordt een admi nistratieve sanctie, die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, te
toetsen, de wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken en in het bijzonder mag nagaan
of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen. De
rechter mag oordelen of de sanctie beantwoordt aan de wettelijke voorschriften, daaronder
begrepen de algemene beginselen van het recht en de voorzorgsplicht van de admini stratie. Hij moet de mogelijkheid hebben om de wettelijkheid van de sanctie te onderzoeken en te oordelen of deze conform is aan de wettelijke bepalingen of algemene
rechtsbeginselen en of ze niet strijdig is met de voorzorgsplicht van de administratie 8.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet
onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het
bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete
van zodanige omvang; hierbij mag hij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de
inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sanctie en de wijze waarop in gelijkaardige
gevallen wordt geoordeeld9.
Uw Hof heeft bovendien in zijn arrest van 12 dec. 2008 uitdrukkelijk beslist dat de belastingplichtige door de rechter kan laten nagaan of er omstandigheden bestaan die verant woorden dat de administratieve geldboete wordt verminderd tot onder het door de wet
bepaalde tarief10.
Dat recht geldt evenzeer wanneer de administratie niet beschikt over een matigingsbevoegdheid11.
In een arrest van dezelfde datum besliste Uw Hof dat de rechter die aanneemt dat de door
de belastingplichtige gepleegde inbreuken op de BTW-wetgeving zwaar zijn en dat het
meewerken aan een door de leverancier opgezet fraudesysteem wijst op een bijzonder
opzet, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken belasting
vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, zonder enige nadere motive ring waaruit zou kunnen blijken dat de sanctie in strijd zou zijn met dwingende rechtsregels van het internationale recht of fundamentele algemene rechtsbeginselen, zijn
5 EHRM 13 feb. 2003, Chevrol c. Frankrijk.
6 rbitragehof, 24 feb. 1999, nr. 22/99, B.12; Arbitragehof nr. 96/2002, 12 juni 2002, B.4; Grondw.
Hof nr. 80/2008, 15 mei 2008, TFR 2008, 1027.
7 Ibid.
8 Cass. 5 feb. 1999, AC 1999, nr. 67 en Pas. 1999, I, 148, conclusie van Adv.-gen. Ph. G OEMINNE;
Cass. 5 feb. 1999, AC 1999, nr. 68; Cass. 21 jan. 2005, C.02.0572.N., Pas. 2005, 170.
9 Cass. 24 jan. 2002, TFR 2002, 765; Cass. 21 jan. 2005, C.02.0572.N., met concl. OM, Pas. 2005,
170 en FJF 2005, 633; Cass. 16 feb. 2007, F.05.0015.N, met concl. OM, Pas. 2007, nr. 100; Cass. 16
feb. 2007, C.04.0390.N, Pas. 2007, nr. 99; Cass. 16 feb. 2007, F.06.0032.N, Pas. 2007, nr. 102.
10 Cass. 12 dec. 2008, F.06.0111.N, Pas. 2008, nr. 726, met concl. OM.
11 Cass. 13 feb. 2009, F.06.0107.N, Pas. 2009, nr. 123.
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beslissing niet naar recht verantwoordt 12.
In een ander arrest van 13 feb. 2009 stelde Uw Hof dat de rechter die in zijn beoordeling
expliciet wijst op het feit dat de belastingplichtige bewust heeft meegewerkt aan een frau desysteem, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, niet aangeeft waarin de
onevenredigheid zou bestaan, nalaat te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf
gebonden was door een sanctie en niet preciseert op welke gronden het bestuur van de
vaste schalen had moeten afwijken 13.
Uw Hof oordeelde in een arrest van dezelfde datum dat de rechter die aanneemt dat de
belastingplichtige opzettelijk heeft gehandeld bij het plegen van de vastgestelde inbreuken
op de BTW-wetgeving, bestaande in het uitreiken van facturen op naam van niet-be staande klanten en op niet bestaande adressen, en vervolgens oordeelt dat de sanctie
onevenredig is omdat de overtreding begaan werd onder druk van haar concurrenten die
op een vergelijkbare manier te werk gingen, omdat zij geen fiscaal voordeel genoot en
omdat zij en haar bestuurders strafrechtelijk veroordeeld waren zodat herhaling in de
toekomst moeilijk lijkt, zijn beslissing naar recht verantwoordt 14.
Anderzijds volgt uit een arrest van Uw Hof van 11 maart 2010 dat de rechter die een
opgelegde boete van 200% vermindert tot 20%, dient aan te geven waarin de onevenredigheid van de boete met de vastgestelde BTW-inbreuken precies bestaat 15.
Ik kan voorts verwijzen naar mijn schriftelijke conclusie bij dit arrest die een overzicht
geeft van de rechtspraak van Uw Hof over voorliggende problematiek.
6. In casu blijkt uit de in het bestreden arrest gedane vaststellingen dat het hof van beroep
geoordeeld heeft dat verweerster werd misleid door haar medecontractant. Het hof van
beroep heeft het in dat verband over "flagrante" misleidingen (zie randnummer 3.3, voorlaatste alinea).
Het hof van beroep stelt vervolgens uitdrukkelijk vast dat verweerster "volledig te goeder
trouw was; al in de aannemingsovereenkomst stond de tweede geïntimeerde als BTW-belastingplichtige vermeld; bovendien heeft ze de toepassing van artikel 20 KB nr. 1 precies
gemaakt op vraag van een andere mandant van de tweede geïntimeerde, haar architect,
terwijl de tweede geïntimeerde nooit heeft ingeroepen - wat ze had moeten doen- dat haar
BTW-registratienummer sedert 1994 definitief doorgehaald was en dat ze geen periodieke
aangiften meer moest (mocht) indienen. Tegen die achtergrond heeft (verweerster) uiteindelijk slechts gedaan wat zij dacht dat ze verplicht was te doen. De inbreuk is dus louter
formeel maar zonder enige intentie of opzet gepleegd." (eigen tekstmarkering)
Verder in het bestreden arrest overweegt het hof van beroep met betrekking tot de vordering tot vrijwaring van verweerster tegen de vzw Backstage dat deze, "mocht zij zich als
loyale contractpartij hebben opgesteld, minstens aan (verweerster) had moeten signaleren
dat zij een bijzonder BTW-statuut had (volgens de brief van 8/12/1994 was haar BTWnummer zelfs doorgehaald, terwijl zij nog haar BTW-nummer liet vermelden op de
aannemingsovereenkomst. Erger was dat ze nadat eerst een nihilfactuur met 20,5% BTW
was opgemaakt, geen bezwaar maakte toen haar architect voorstelde om te factureren met
verlegging van de heffing overeenkomstig artikel 20 van KB nr. 1. Bovendien maakte ze
nog steeds geen bezwaar toen ze de betreffende facturen ook werkelijk ontving waarop
stond dat artikel 20 KB nr. werd toegepast en de BTW moest voldaan worden door de
medecontractant".
Het hof van beroep weerhoudt in hoofde van de vzw Backstage uitdrukkelijk een contrac 12 Cass. 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0106.N, Pas. 2009, nr. 122.
13 Cass. 13 feb. 2009, AR nr. C.07.0507.N, met concl. OM, Pas. 2009, nr. 121.
14 Cass. 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0108.N, Pas. 2009, nr. 124.
15 Cass. 11 maart 2010, C.09.0096.N, Pas. 2010, nr. 174, met concl. OM.
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tuele fout, hierin bestaande dat zij de BTW, die zij nochtans van de subsidiërende overheden ontving niet afdroeg aan de Schatkist of betaalde aan verweerster na te hebben laten
weten dat zij geen periodieke aangifte meer indiende en er dus niet met verlegging van de
heffing, maar normaal moest worden gefactureerd. Volgens het hof van beroep is "deze
fout er de (enige) oorzaak van dat (verweerster) geconfronteerd werd met een navordering
van BTW-schuld waarvoor zij in het huidige geschil aangesproken wordt door (eiser).
Had de tweede geïntimeerde (verweerster) ingelicht van het feit dat zíj vrijgesteld was als
BTW-plichtige en dus de facturatie met verlegging van de heffing belet of had zij de
BTW op de uitgereikte facturen voldaan aan de Schatkist (hoewel dat formeel niet kon,
maar als gevolg van welke poging nog tijdig een correctie zou kunnen doorgevoerd zijn),
dan zou (verweerster) nooit met een navordering zijn geconfronteerd en althans niet op
een moment waarop de subsidies/premies al waren uitbetaald en aldus als middel om de
BTW te voldoen al uit het patrimonium van de tweede geïntimeerde verdwenen waren.
(Verweerster) zelf was volledig te goeder trouw en kon derhalve de schade niet vermijden
of beperken. "(eigen tekstmarkering).
Het hof van beroep heeft zodoende uitdrukkelijk vastgesteld dat verweerster door de
VZW Backstage op flagrante wijze werd misleid aangaande haar hoedanigheid van BTWplichtige, wat de navordering had veroorzaakt. Zij was onwetend van het feit dat haar
medecontractant geen BTW-plichtige was.
De beslissing tot kwijtschelding van de boete is op die grond bijgevolg volkomen naar
recht verantwoord.
7. Het staat immers aan de rechter te oordelen of een administratieve sanctie met repressief karakter in de zin van artikel 6 EVRM niet on-evenredig is met de inbreuk en te
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige
omvang mocht opleggen.
Om uit te maken of er sprake is van een schending van het evenredigheidsbeginsel moet
worden nagegaan of de opgelegde sanctie gerechtvaardigd is, gelet op alle relevante
factoren16.
De sanctiemaat mag dus niet onevenredig zijn in verhouding tot de handhavings- en
repressiedoelstelling, waarbij de ernst van de overtreding de eerste wegingsfactor van
belang blijft17.
Het evenredigheidsbeginsel impliceert m.a.w. dat wordt nagegaan of de beslissing, rekening gehouden met het doel dat wordt nagestreefd, in het concrete geval niet disproportioneel bezwarend is voor de particulier die door die beslissing wordt getroffen 18.
De ernst van de overtreding zal daarbij een wegingsfactor zijn 19, evenals de ingesteldheid
waarmee de inbreuk werd gepleegd. Een inbreuk vertoont inderdaad een ernstiger
karakter wanneer zij met opzet of niet voor de eerste keer wordt begaan of wordt begaan
door een persoon die expliciet werd gewezen op het bestaan van de overtreden verplichting.
8. In casu overweegt het hof van beroep: "Hoger is al vastgesteld dat de voorwaarden niet
vervuld waren om te factureren met toepassing van artikel 20 KB nr. 1. Strikt genomen is
er dus sprake van verkeerde facturatie", waarna het hof eraan toevoegt: "Hoewel de opgelegde boete wettelijk is en in overeenstemming is met KB nr. 41 (...), moet er nochtans
mee rekening gehouden worden dat (verweerster) volledig te goeder trouw was; al in de
16 W. LAMBRECHTS, Het zorgvuldigheidsbeginsel, in Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ed.
L OPDEBEEK, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1993, 1993, 30-31; J. PUT, Rechtshandhaving
door administratieve sancties in het recht, RW 2001-02, 1204, nr. 27.
17 Cass. 16 feb. 2007, F.05.0015.N, met concl. OM, Pas. 2007, nr. 100.
18 Zie conclusie van Adv.-gen. DE SWAEF vóór Cass. 15 juni 2004, TROS 2004, 247-248.
19 J. PUT, o.c., 1204, nr. 27.
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aannemingsovereenkomst stond de tweede geïntimeerde als BTW-belastingplichtige
vermeld; bovendien heeft ze de toepassing van artikel 20 KB nr. 1 precies gemaakt op
vraag van een andere mandant van de tweede geïntimeerde, haar architect, terwijl de
tweede geïntimeerde nooit heeft ingeroepen - wat ze had moeten doen- dat haar BTW-re gistratienummer sedert 1994 definitief doorgehaald was en dat ze geen periodieke
aangiften meer moest (mocht) indienen. Tegen die achtergrond heeft (verweerster) uiteindelijk slechts gedaan wat zij dacht dat ze verplicht was te doen. De inbreuk is dus louter
formeel maar zonder enige intentie of opzet gepleegd. Dat zijn redenen om de boete integraal kwijt te schelden." (eigen tekstmarkering)
Het hof van beroep oordeelde aldus dat er geen enkele aanwijzing bestond dat verweerster
de BTW-reglementering bewust had overtreden.
Daarbij komen nog de hierboven aangehaalde overwegingen aangaande de gedraging van
de medecontractant van verweerster, die haar volgens de vaststellingen van het hof van
beroep op flagrante wijze had misleid aangaande haar hoedanigheid van BTW-plichtige.
9. Het hof van beroep heeft de boete aldus geenszins kwijtgescholden om zuiver subjectieve gronden, doch heeft integendeel geoordeeld dat in alle redelijkheid de aangevoerde
feiten geen strafsanctie konden verantwoorden.
De appelrechters hebben zodoende tevens aangegeven waarin de onevenredigheid van de
boete met de vastgestelde B.T.W.-inbreuken precies bestaat 20.
Het middel kan m.i. dan ook niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.10.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
27 januari 2009.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Volgens artikel 70, §1, eerste lid, Btw-wetboek, wordt voor iedere overtreding
van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk aan
het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.
Volgens artikel 84, derde lid, Btw-wetboek, wordt binnen de door de wet
gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in
dit wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
20 Verg. met Cass. 11 maart 2010, C.09.0096.N, Pas. 2010, nr. 174, met concl. OM.
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Volgens artikel 1, eerste lid, sub 1, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30
januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde is de schaal
voor de vermin-dering van de proportionele fiscale geldboeten voor
overtredingen begaan na 31 oktober 1993 bepaald in tabel G van de bijlage bij
dit besluit, ten aanzien van de overtredingen beoogd in artikel 70, §1, Btwwetboek.
Volgens rubriek IV van afdeling 1, van tabel G van het voornoemde koninklijk
besluit bedraagt de geldboete wegens het ten onrechte toepassen van artikel 20
van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling van de belasting over de toegevoegde waarde 20 pct. van de
verschuldigde belasting.
2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie
verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het
interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de
straf niet onevenredig is met de inbreuk. Hij mag dus onderzoeken of het bestuur
naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve
geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk,
de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop reeds in
gelijkaardige zaken is geoordeeld. Hij moet hierbij wel in acht nemen in welke
mate het bestuur zelf gebonden is in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en
tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
3. De rechter beoordeelt onaantastbaar de feitelijke gegevens op grond waarvan
hij oordeelt of de opgelegde sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen.
Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten en omstandigheden die hij
vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond
daarvan niet kunnen worden verantwoord.
4. De appelrechters oordelen, zonder op dit punt te worden bekritiseerd, dat de
opgelegde boete een strafsanctie is in de zin van artikel 6 EVRM.
Zij oordelen verder dat:
- de rechter aan wie gevraagd wordt een dergelijke sanctie te toetsen, de
wettelijkheid ervan mag onderzoeken en in het bijzonder mag nagaan of die
sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en
van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen;
- dit toetsingsrecht in het bijzonder de rechter moet toelaten om na te gaan of de
straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het
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bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve
geldboete van zodanige omvang;
- de rechter daarbij meer bepaald acht mag slaan op de zwaarte van de inbreuk,
de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige
zaken werd geoordeeld, maar hij hierbij in acht moet nemen in welke mate de
administratie zelf gebonden was in verband met de sanctie;
- dit toetsingsrecht nochtans niet inhoudt dat de rechter op grond van een
subjectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon
van de belastingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen;
- de gebondenheid van het bestuur aan de sanctie nochtans niet belet dat het
bestuur afwijkt van de door of krachtens de wet vastgelegde boetetarieven; de
rechter moet precies nagaan of er gronden waren om van die boetetarieven af te
wijken en moet die gronden vermelden;
- de voorwaarden om te factureren met toepassing van artikel 20 KB nr. 1 niet
vervuld waren; strikt genomen er dus sprake is van verkeerde facturatie;
- ermee rekening moet gehouden worden dat de verweerster volledig te goeder
trouw was; al in de aannemingsovereenkomst stond de vzw Backstage als btwbelastingplichtige vermeld;
- de verweerster bovendien de toepassing van artikel 20 KB nr. 1 heeft gemaakt
op vraag van een andere mandante van de vzw Backstage, haar architect, terwijl
de vzw Backstage nooit heeft ingeroepen - wat ze had moeten doen - dat haar
btw-registratienummer sedert 1994 definitief doorgehaald was en dat ze geen
periodieke aangiften meer moest indienen;
- tegen die achtergrond de verweerster uiteindelijk slechts heeft gedaan wat zij
dacht dat ze verplicht was te doen;
- de inbreuk dus louter formeel is, maar zonder enige intentie of opzet gepleegd.
5. De appelrechters hebben op grond van die gegevens wettig kunnen oordelen
dat de opgelegde administratieve geldboete onevenredig is met de gepleegde
inbreuk en dat de boete moest worden kwijtgescholden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: A. De Bruyn en H.
Geinger.
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Nr. 192
1° KAMER - 11 maart 2011

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN
(MOTORRIJTUIGENBELASTING) - EUROVIGNET - ONDERWORPEN MOTORVOERTUIGEN VEREISTE BESTEMMING
Motorrijtuigen die voldoen aan de definitie van artikel 2, vierde streepje, van richtlijn nr.
93/89/EEG, maar waarmee het goederenvervoer een andere bestemming dient dan het
enkele transport van de goederen, zijn niet onderworpen aan het eurovignet 1. (Art. 3, Wet
27 dec. 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van de rechten voor het
gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens; Art. 2, vierde streepje, EEG-Richtlijn 93/89 van de Raad van 25 okt. 1993)
(VLAAMS GEWEST T. STAD ANTWERPEN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of een vrachtwagen bestemd voor de ophaling
van huisvuil al dan niet het voorwerp kan uitmaken van een aanslag in de verkeersbelasting (eurovignet).
2. In het enig middel tot cassatie argumenteert eiser dat het appelgerecht artikel 3 van de
Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van
rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te
Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn
93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (BS 31
december 1994) heeft geschonden door te oordelen dat de aanslag in de verkeersbelasting
(eurovignet) met betrekking tot een huisvuilwagen die eigendom is van verweerster in
cassatie (Renault, chassisnummer VF6BD02A200004422, nummerplaat LBY 199) ten
onrechte werd gevestigd.
Volgens het appelgerecht bestaat de bestemming van de huisvuilwagen niet uitsluitend uit
het vervoer van goederen, maar dient de containertrekker beschouwd te worden als een
schakel in het afvalverwerkingsproces, ingevolge de aanwezigheid van een ingebouwde
pletwals die het volume van het opgehaalde huisvuil in aanzienlijke mate reduceert.
Eiser tot cassatie verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-193/98 van
23 oktober 1999, waaruit hij afleidt dat voor de toepassing van artikel 3 van de Wet van
27 december 1994, de algemene bestemming van het voertuig in aanmerking moet
worden genomen en dit ongeacht het gebruik dat er in een bepaald geval van kan worden
gemaakt. Het appelgerecht zou, door geen rekening te houden met de algemene bestemming van het voertuig in kwestie, een interpretatie hebben gegeven aan het begrip
"uitsluitend" die strijdig is met artikel 3 van de Wet van 27 december 1994.
Het samenpersen van opgehaalde afvalstoffen zou, volgens eiser tot cassatie, slechts een
loutere mechanische volumereductie betreffen die de afvalstoffen ondergaan om vervoerd
te kunnen worden in de meest rendabele economische omstandigheden. Het belaste
voertuig zou als algemene bestemming nog steeds het vervoer van goederen hebben en
dus belastbaar zijn.
3. Artikel 3 van de Wet van 27 december 1994 bepaalt het volgende:
"Aan het eurovignet zijn onderworpen de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor het vervoer van goederen over de weg, waarvan de maxi 1 Zie de conclusie van het OM.
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maal toegelaten massa ten minste 12 ton bedraagt.
De motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen worden hierna met het woord "voer tuigen" aangeduid."
Artikel 4 van de Wet van 27 december 1994 luidt als volgt:
"Het eurovignet is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de in artikel 3 bedoelde voertuigen
rijden op het wegennet door de Koning aangeduid.
Voor de voertuigen die in België zijn of moeten zijn ingeschreven, is het eurovignet
echter verschuldigd vanaf het ogenblik waarop deze voertuigen op de openbare weg
rijden."
4. Verweerster heeft in haar memorie van antwoord de ratio legis van de invoering van
deze belasting als volgt toegelicht.
"De invoering van het eurovignet is één van de maatregelen die werden genomen met het
oog op de opheffing van concurrentieverstoringen tussen de vervoersondernemingen van
de Lidstaten. Het is de omzetting in het Belgisch recht van Richtlijn nr. 93/89/EEG van de
Raad van 25 oktober 1993 betreffende de toepassing door de Lidstaten van de belastingen
op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor
het gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten (Publicatieblad nr. L 279 van 12 november 1993, blz. 0032-0038).
Deze maatregel richt zich aldus tot de vervoerssector.
Het begrip "voertuig" wordt in de Richtlijn 93/89/EEG gedefinieerd als "een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer
over de weg en waarvan het maximum toegestane totaalgewicht ten minste 12 ton
bedraagt".
In de parlementaire voorbereiding van de Wet van 27 december 1994 wordt toelichting
gegeven omtrent de voertuigen die aan het eurovignet onderworpen zijn. In de Memorie
van Toelichting wordt hieromtrent het volgende gesteld (Parl. St. Senaat, Zitting 19941995, 1239/1, Memorie van toelichting, p. 5 en 7):
"(...) Het eurovignet, zoals opgevat in het Akkoord, kan daarentegen niet als een retributie
worden beschouwd om de volgende redenen:
- het wordt niet opgelegd aan alle gebruikers van de autosnelwegen en gelijkaardige
wegen; het wordt enkel opgelegd aan de door de richtlijn bedoelde voertuigen.
(...)
Artikel 3 geeft een opsomming van de voertuigen die aan het eurovignet zijn onder worpen.
Het gaat om:
1° de afzonderlijk rijdende vrachtwagens en
2° de samenstellen van voertuigen (vrachtwagens met aanhangwagens, trekkers met
opleggers) waarvan de maximaal toegelaten massa (tarra meer nuttig laadvermogen) ten
minste 12 ton bedraagt."
In het verslag namens de Commissie voor de Financiën, uitgebracht door de heer Leroy
wordt het volgende gesteld (Parl. St. Senaat, Zitting 1994-1995, 1239/2, Verslag namens
de Commissie voor de Financiën, p. 30 en 31):
"In een bijlage die door de minister verstrekt wordt (bijlage 1) wordt het begrip vervoerssector toegelicht. Daar staat te lezen dat de vervoerssector twee takken omvat:
a) het vervoer voor eigen rekening: het betreft industriële of commerciële bedrijven die
over een eigen transportstructuur beschikken om hun eigen producten te leveren;
b) het vervoer voor rekening van derden: het betreft bedrijven die zich uitsluitend bezig-
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houden met het vervoer van goederen voor derden.
(...)
De begrippen "motorvoertuigen" en "samengesteld voertuig" komen uit de richtlijn.
Volgens die richtlijn, die aan het ontwerp ten grondslag ligt, wordt als voertuig
beschouwd een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is
voor het goederenvervoer over de weg en waarvan het maximum toegestane totaal
gewicht ten minste 12 ton bedraagt. Onder "voertuigen" verstaat men dus de vrachtwa gens of de trekkers met uitsluiting van de aanhangwagens of opleggers waarop het eurovignet niet van toepassing is. Een samenstel van voertuigen bestaat uit een vrachtwagen
en een aanhangwagen of een trekker en zijn oplegger, alsook een eventuele aanhangwagen. (...)." (verweerster in cassatie onderlijnt).
Uit bijlage 1 bij het Verslag van de Commissie voor de Financiën blijkt eveneens dat het
toepassingsgebied van het eurovignet beperkt is tot "het goederentransport langs de
weg"."
5. Uit de hierboven weergegeven parlementaire voorbereiding besluit verweerster in
cassatie terecht dat het eurovignet van toepassing is op de vervoerssector waarvan de activiteit erin bestaat goederen te transporteren over de weg. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt eveneens dat het bewaren van de vracht met het oog op de levering aan de
consument of klant ook behoort tot het transport van goederen, hetgeen elke vorm van
bewerking uitsluit van de goederen die vervoerd worden.
In casu dient echter te worden vastgesteld dat er geen sprake is van het "bewaren van de
vracht". Het appelgerecht heeft immers vastgesteld dat eiser tot cassatie niet betwist dat de
goederen effectief bewerkt worden (bestreden arrest, p. 8).
De appelrechters hebben dan ook terecht geoordeeld dat, wanneer goederen die vervoerd
worden, eveneens bewerkt worden, dergelijk vervoer niet valt binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van de Wet van 27 december 1994 en deze voertuigen zodoende niet
belastbaar zijn.
6. Voorts kan verwezen worden naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 3 van de
Nederlandse wet BZM, die het verdrag van 9 februari 1994 in Nederland heeft goedge keurd, zoals geciteerd in de conclusie van advocaat-generaal M.E. V AN HILTEN vóór het
arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2009 in de zaak 08/03317:
"5.3.8. De artikelsgewijze toelichting op artikel 3 van de Wet BZM, vermeldt omtrent de
voorwaarde van uitsluitende bestemming van goederenvervoer over de weg: "... De beperking die in de definitie is aangebracht tot de uitsluitende bestemming van de vrachtwa gens voor het goederenvervoer over de weg, is overgenomen van de richtlijn. Met het
vereiste van deze bestemming wordt tot uitdrukking gebracht dat het motorrijtuig,
waarvan het gebruik niet uitsluitend ligt in de sfeer van het goederenvervoer over de weg,
niet valt onder het bereik van de richtlijn en daarmee ook niet onder het onderhavige
wetsvoorstel. Dit leidt ertoe dat motorrijtuigen die overigens voldoen aan de definitie
maar waarmee het goederenvervoer een andere bestemming dient dan het enkele transport
van de goederen buiten de heffing blijven. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan
bepaalde voor de motorrijtuigenbelasting vrijgestelde vrachtwagens, zoals vrachtwagens
die worden gebruikt voor het ophalen van huisvuil c.q. grof vuil, of ten behoeve van het
vervoer van voor vernietiging bestemd vee. Voorts blijven bij voorbeeld ook rijdende
landbouwwerktuigen en rijdende hijskranen buiten de heffing. (...)"
In zijn conclusie verwijst de advocaat-generaal verder naar het besluit van 19 augustus
1996, nr. VB95/4190, V-N 1996, blz. 3486, waarin de Nederlandse staatssecretaris van
Financiën getracht heeft het begrip "uitsluitend bestemd voor goederenvervoer", als volgt
te verduidelijken: "Met het vereiste van een bestemming zoals verwoord in artikel 3,
onderdeel a, van de Wet BZM, wordt tot uitdrukking gebracht dat een motorrijtuig,
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waarvan het gebruik niet uitsluitend ligt in de sfeer van het goederenvervoer over de weg,
in beginsel niet is onderworpen aan de belasting. Dit leidt er toe dat motorrijtuigen die
overigens voldoen aan de definitie (een toegestane maximum massa van 12 000 kg of
meer), maar waarbij het goederenvervoer een andere bestemming dient dan het enkele
transport van goederen buiten de heffing blijven. Het vorenstaande houdt in dat, om
buiten de heffing te vallen, het goederenvervoer dat met het betreffende motorrijtuig
wordt verricht feitelijk ondergeschikt moet zijn aan het eigenlijke gebruiksdoel van het
motorrijtuig. Dat er sprake is van een ander gebruiksdoel dan het vervoer van goederen is
veelal af te leiden uit de bouw en/of inrichting van het motorrijtuig. Veelal zijn die
zodanig dat het duidelijk is dat het motorrijtuig een andere functie heeft dan het vervoer
van goederen en dat de bouw en/of inrichting niet rechtstreeks dienstbaar zijn aan het
transport. Dergelijke voorzieningen dienen in of op het motorrijtuig vast te zijn aange bracht, dat wil zeggen dat zij niet naar believen kunnen worden verwijderd."
7. In het door eiser in cassatie geciteerd arrest van 28 oktober 1999, C-193/98, inzake
Pfennigmann, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in antwoord op een
prejudiciële vraag, dat om uit te maken of een bedoeld voertuig "uitsluitend" is bestemd
voor goederenvervoer over de weg, de algemene bestemming van het voertuig in aanmer king moet worden genomen, ongeacht het gebruik dat er in een bepaald geval van kan
worden gemaakt. Het Hof preciseerde voorts dat "slechts voertuigen worden getroffen die,
gelet op hun kenmerkende eigenschappen, bestemd zijn om regelmatig en duurzaam, en
niet slechts af en toe, aan de mededinging op het gebied van vervoer deel te nemen".
In de conclusie van advocaat-generaal D. R UIZ-JARABO COLOMER van 10 juni 1999 bij dit
arrest stelt deze dat er sprake moet zijn van motorvoertuigen waarvan de uitsluitende
bestemming het vervoer van goederen over de weg is. Hij vervolgt dat het "enkel deze en
geen andere voertuigen [zijn] waarvoor, overeenkomstig de richtlijn, in de lidstaat van
registratie de in artikel 3 genoemde motorrijtuigenbelasting moet worden betaald en waar voor alle lidstaten betaling van tolheffingen en gebruiksrechten kan worden verlangd voor
het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen."
8. Het arrest van het Hof van Justitie van 28 oktober 1999 heeft aanleiding gegeven tot
vaste rechtspraak van de hoven van beroep (Antwerpen 22 juni 2000, Fisc.Koer. 2000, p.
35; Antwerpen 2 maart 2004, FJF 2005, p. 57; Antwerpen 27 april 2004, FJF 2005, p.
209; Gent 25 september 2007, Fisc.Koer. 2007, p. 688; Antwerpen 30 september 2008,
Fisc.Koer. 2008, p. 728; Gent 20 mei 2008, TGR 2009, p. 135) en rechtbanken van eerste
aanleg (Rb. Brugge 18 december 2001, FJF 2002, p. 180; Rb. Luik 9 november 2006,
FJF 2008, p. 210; Rb. Bergen 27 mei 2008, FJF 2010, p. 90).
9. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft aldus in het arrest van 16 februari 2010, in
overeenstemming met het hierboven geciteerd arrest van het Europees Hof van Justitie,
vastgesteld dat de algemene bestemming van het belaste voertuig afvalverwerking is,
hetgeen een "uitsluitend" vervoer van goederen uitsluit en een belasting overeenkomstig
de wet van 27 december 1994 zodoende onmogelijk maakt.
Eiser tot cassatie stelt overigens zelf - in lijn met het bestreden arrest - dat het vervoer van
afvalstoffen dient te worden beschouwd als een schakel in het afvalstoffenbeheer zoals
bedoeld in het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 (voorziening in cassatie, p. 5).
10. Het middel gaat uit van een verkeerd juridisch uitgangspunt en faalt dan ook naar
recht.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.10.0049.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 16 februari 2010.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het
verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door
zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 en tot invoering
van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van 25
oktober 1993, zijn aan het eurovignet onderworpen, de motorvoertuigen en de
samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor het vervoer van goederen
over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa ten minste 12 ton bedraagt.
Het toepasselijke artikel 2 van het verdrag van 9 februari 1994 bepaalt dat de
begripsbepalingen van artikel 2 van richtlijn nr. 93/89/EEG van toepassing zijn
op dit verdrag.
Artikel 2, vierde streepje, van richtlijn nr. 93/89/EEG bepaalt dat voor de
toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder 'voertuig': een motorvoertuig
of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het
goederenvervoer over de weg en waarvan het maximum toegestane totaalgewicht
ten minste 12 ton bedraagt.
2. Bij arrest van 28 oktober 1999, C-193/98, P., oordeelt het Hof van Justitie van
de Europese Unie dat om uit te maken of een motorvoertuig of een samenstel
van voertuigen uitsluitend bestemd is voor goederenvervoer over de weg in de
zin van artikel 2, vierde streepje, van richtlijn nr. 93/89/EEG, de algemene
bestemming van het voertuig in aanmerking moet worden genomen, ongeacht
het gebruik dat er in een bepaald geval van kan worden gemaakt.
Daaruit volgt dat motorrijtuigen die voldoen aan de definitie van vermeld artikel
2, van richtlijn nr. 93/89/EEG, maar waarmee het goederenvervoer een andere
bestemming dient dan het enkele transport van de goederen, buiten de heffing
blijven.
3. De appelrechters stellen vast dat de huisvuilwagen van de verweerster
goederen vervoert, maar dat deze goederen bewerkt worden, met name dat een
ingebouwde pletwals het volume van het opgehaalde huisvuil in aanzienlijke
mate reduceert. Die volumereductie maakt deel uit van de verschillende
processen bij de afvalverwerking.
4. Op grond van deze vaststellingen vermochten de appelrechters te oordelen dat
aangezien de algemene bestemming van het voertuig niet het uitsluitend vervoer
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van goederen is, het kwestieuze voertuig niet valt onder de definitie van de wet
op het eurovignet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Geeft het Vlaams Gewest akte van de hervatting van het door de Belgische Staat
ingestelde geding.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: B. Maes.

Nr. 193
1° KAMER - 11 maart 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING —
BEROEPSINKOMSTEN — ANDERE AFTREKBARE POSTEN INVESTERINGSAFTREK - VASTE ACTIVA - GEBRUIK DOOR VERHURING OVERGEDRAGEN AAN EEN DERDE
- VOORWAARDEN INZAKE AFTREK
Vaste activa waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere wijze dan
via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, geven geen recht op
investeringsaftrek, tenzij wanneer de gebruiker een natuurlijk persoon is die de activa in
België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een vrij
beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik van
die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt. Vaste activa
waarvan het gebruik door verhuring aan een natuurlijke persoon werd afgestaan, komen
zodoende niet in aanmerking voor de investeringsaftrek, tenzij de huurder die activa in
België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een vrij
beroep, ambt, post of winstgevende activiteit zonder het recht tot gebruik ervan aan een
derde over te dragen; de investeringsaftrek is uitgesloten voor ondernemingen die vaste
activa aan particulieren ter beschikking stellen, zelfs wanneer de hoofdactiviteit van de
onderneming die de investeringsaftrek wil genieten, bestaat in het ter beschikking stellen
van vaste activa aan derden-particulieren, en die activiteit gepaard gaat met het
verstrekken van bijkomende diensten1. (Art. 75, 2° en 3°, WIB92)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. HUURWAGENS MOLS nv)

ARREST

(AR F.10.0051.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
1 Zie Cass., 14 nov. 2008, AR F.06.0129.N, nr. 635; Cass., 12 dec. 2008, AR F.07.0051.N, nr. 728;
Cass., 20 mei 2010, AR F.09.0136.N, niet gepubliceerd.
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Antwerpen van 4 december 2007.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 75, 2°, WIB92 is de investeringsaftrek niet van toepassing
op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van
gebruik ervan bij leasingcontract of bij een overeenkomst van erfpacht of opstal,
of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die
vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht
heeft verkregen.
Krachtens artikel 75, 3°, WIB92, zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992,
is de investeringsaftrek niet van toepassing op vaste activa indien het recht van
gebruik ervan anders dan op de wijze als vermeld sub 2° is overgedragen aan een
andere belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke
persoon die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst of
baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een
derde overdraagt.
2. Uit de voornoemde bepalingen volgt dat vaste activa waarvan het gebruik aan
een derde is overgedragen op een andere wijze dan via een leasing-, erfpacht-,
opstal- of soortgelijke overeenkomst, geen recht geven op investeringsaftrek,
tenzij wanneer de gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in België
gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een
vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij het recht van
gebruik van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde
overdraagt.
Vaste activa waarvan het gebruik door verhuring aan een natuurlijke persoon
werd afgestaan, komen zodoende niet in aanmerking voor de investeringsaftrek,
tenzij de huurder die activa in België gebruikt voor de exploitatie van een
onderneming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of
winstgevende activiteit zonder het recht tot gebruik ervan aan een derde over te
dragen.
De uitsluiting van elke overdracht aan een natuurlijke persoon die niet in het
raam van zijn professionele activiteit het gebruiksrecht op het goed verkrijgt,
beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever de mogelijkheden van
investeringsaftrek te beperken en mogelijke misbruiken tegen te gaan.
3. Zodoende is krachtens artikel 75, 3°, WIB92 de investeringsaftrek uitgesloten
voor ondernemingen die vaste activa aan particulieren ter beschikking stellen,
zelfs wanneer de hoofdactiviteit van de onderneming die de investeringsaftrek
wil genieten, bestaat in het ter beschikking stellen van vaste activa aan derden-
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particulieren. De omstandigheid dat de overdrager van het gebruiksrecht
bijkomende diensten verstrekt heeft niet tot gevolg dat het ter beschikking stellen
niet langer een overdracht van het recht van gebruik uitmaakt zoals bedoeld in
artikel 75, 3°, WIB92.
4. Met hun verwijzing naar de feitelijke vaststellingen van de eerste rechter
stellen de appelrechters vast dat:
- de verweerster ter uitvoering van haar commerciële doel en werkzaamheid
bedrijfswagens verhuurt aan om het even welke klanten;
- de ter beschikkingstelling van voertuigen die goed onderhouden zijn en
voldoende uitgerust zijn voor de aanwending, de normale bedrijfsactiviteit
uitmaakt van de verweerster.
Zij oordelen dat de verweerster zich dan ook niet louter beperkt tot "verhuring"
maar integendeel diensten verstrekt die niet ondergeschikt zijn aan maar
essentieel deel uitmaken van de activiteit.
5. De appelrechters die hieruit afleiden dat de verweerster de kwestieuze activa
zelf gebruikt in het kader van haar globale dienstverlening, geen overdracht van
het recht van gebruik aan derden toestaat en recht heeft op investeringsaftrek,
schenden artikel 75, 3°, WIB92.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
11 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 194
1° KAMER - 11 maart 2011

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - DOELEINDEN
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA - PERTINENTE ELEMENTEN
1º Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.-boete te toetsen
die een repressief karakter heeft, moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan
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of de administratieve geldboete niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete met zodanige omvang. (Artt. 70, §1, en 84, Btw-wetboek; Art. 1,
laatste lid, KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele
fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
2º De rechter die vaststelt dat de overtreding van de belastingplichtige erin bestaat dat zij
door het niet uitreiken van facturen onder druk van de concurrentie eventuele fraude door
haar klanten heeft vergemakkelijkt zonder zelf de B.T.W. te ontduiken, heeft op grond van
die gegevens, waaruit blijkt dat de belastingplichtige de fraude van haar klanten heeft
vergemakkelijkt en door haar verzuim heeft bijgedragen tot een ontwrichting van het
B.T.W.-stelsel, niet wettig kunnen oordelen dat de opgelegde boeten van 60% voor het nietuitreiken van facturen onevenredig zijn met de gepleegde inbreuk en moesten verminderd
worden. (Artt. 70, §1, en 84, Btw-wetboek; Art. 1, laatste lid, KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de
B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. BELLIMMO nv)

ARREST

(AR F.10.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
29 september 2009.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 70, §2, eerste lid, Btw-wetboek, wordt een geldboete
opgelegd gelijk aan het dubbel van de op de handeling verschuldigde belasting,
zonder dat ze minder mag bedragen dan 50 euro, wanneer de factuur of het als
zodanig geldend stuk, wanneer de uitreiking is voorgeschreven door de artikelen
53, 53octies en 54 van hetzelfde wetboek, of door de ter uitvoering ervan
genomen besluiten, niet is uitgereikt of onjuiste vermeldingen bevat ten aanzien
van het identificatienummer, de naam of het adres van de bij de handeling
betrokken partijen, de aard of de hoeveelheid van de geleverde goederen of
verstrekte diensten, de prijs of het toebehoren ervan.
Krachtens artikel 84, derde lid, Btw-wetboek, wordt binnen de door de wet
gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in
dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens
een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Krachtens artikel 1, eerste lid, sub 3°, van het KB nr. 41 van 30 januari 1987 tot
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk
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van de belasting over de toegevoegde waarde is de schaal voor de vermindering
van de proportionele fiscale geldboeten ten aanzien van de overtredingen beoogd
in artikel 70, §2, Btw-wetboek bepaald in tabel C van de bijlage bij dit besluit.
Luidens rubriek I, sub 1°, van tabel C van de bijlage bij het voornoemde KB nr.
41 bedraagt de geldboete wegens het niet-uitreiken van facturen of van als
zodanig geldende stukken dat geen verschuldigheid van btw tot gevolg heeft 60
procent van de op de handelingen verschuldigde belasting.
2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie
verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het
interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de
straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk,
de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige
zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt evenwel niet in dat de rechter op grond van een
subjectieve interpretatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon
van de belastingschuldige, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden en verminderen.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- de geldboete wegens het niet-uitreiken van facturen, die vervat ligt in het
dwangbevel dat werd uitgevaardigd op 26 november 2004, in een eerste fase
werd vastgelegd op 200 procent van de belasting met toepassing van artikel 70,
§2, Btw-wetboek en vervolgens werd verminderd met toepassing van rubriek I,
sub 1°, van tabel C van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten,
zodat uiteindelijk een geldboete van 60 procent werd opgelegd;
- de geldboete wegens het niet-uitreiken van facturen, die vervat ligt in het
dwangbevel dat uitgevaardigd werd op 11 december 2006, werd vastgesteld op
dezelfde wijze als hoger vermeld, nl. 60 procent van de belasting (in toepassing
van de artikelen 70, §2, Btw-wetboek, artikel 1, eerste lid, sub 30 KB nr. 41 en
tabel C van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41).
4. De appelrechters oordelen in verband met de boeten die werden opgelegd
wegens het niet-uitreiken van facturen dat:
- de overtreding van de verweerster erin bestaat dat zij door het niet uitreiken van
facturen eventuele fraude door haar klanten heeft vergemakkelijkt, zonder zelf de
belasting over de toegevoegde waarde te ontduiken en een fiscaal voordeel te
genieten, waarbij moet aangenomen worden dat zij handelde onder druk van de
concurrentie;
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- het aanneembaar is dat de kans groot is dat een belangrijk aantal klanten weg
zal blijven, of niet bij de verweerster zal komen en zich zal gaan bevoorraden bij
concurrerende handelaars (zoals bv. grootwarenhuizen of andere grossiers die op
een vergelijkbare wijze werken) die handelen op een wijze die controle van deze
klanten niet mogelijk maakt, wanneer de verweerster aan die klanten
controleerbaarheid oplegt door het uitreiken van facturen.
3. Op grond van deze redenen waaruit blijkt dat de verweerster de fraude van
haar klanten heeft vergemakkelijkt en door haar verzuim heeft bijgedragen tot
een ontwrichting van het btw-stelsel, konden de appelrechters niet oordelen dat
de opgelegde boeten voor het niet-uitreiken van facturen onevenredig zijn met de
begane inbreuk en deze verminderen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
11 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: A. De Buyn.

Nr. 195
3° KAMER - 14 maart 2011

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAP - FRANSE GEMEENSCHAP - ONDERWIJS
- ONDERWIJZEND PERSONEEL - GELDELIJK STATUUT - AMBT - SCHEPEN - INKOMSTEN
2º GEMEENTE - SCHEPEN - INKOMSTEN - GEVOLG - ONDERWIJS - ONDERWIJZEND PERSONEEL
- GELDELIJK STATUUT - AMBT
3º ONDERWIJS - ONDERWIJZEND PERSONEEL - GELDELIJK STATUUT - AMBT - SCHEPEN INKOMSTEN
4º PENSIOEN — BURGERLIJK PENSIOEN - BEREKENING - ONDERWIJS ONDERWIJZEND PERSONEEL - GELDELIJK STATUUT - AMBT - SCHEPEN - INKOMSTEN - GEVOLG
1º, 2°, 3° en 4° Artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958, zoals het van kracht
was vóór de wijziging ervan bij het besluit van 2 juni 1995 van de Regering van de Franse
Gemeenschap, sluit de inkomsten uit de uitoefening van een mandaat van schepen niet uit
om te bepalen of een personeelslid van het onderwijs van de Franse Gemeenschap een
ambt in bijberoep heeft uitgeoefend1. (Art. 5, KB 15 april 1958)
(PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR, openbare instelling T. D. e.a.)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 195.
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ARREST (vertaling)

(AR C.09.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 maart 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 15 februari 2011 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 80 van de wet van 20 juli houdende sociale en diverse bepalingen, ingevoegd bij
de wet van 3 februari 2003;
- artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van
het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het
Ministerie van Openbaar Onderwijs, vóór de wijziging ervan bij artikel 1 van het besluit
van 2 juni 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap en bij artikel 1 van het
besluit van 24 oktober 1996 van het besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap;
- artikel 1 van het besluit van 2 juni 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot regeling van de geldelijke toestand van de personeelsleden van het onderwijs van de
Franse Gemeenschap die een politiek mandaat uitoefenen, dat artikel 5, derde lid, van het
koninklijk besluit van 15 april 1958 wijzigt;
- artikel 1 van het besluit van 24 oktober 1996 van de Regering van de Franse
Gemeenschap tot wijziging van de geldelijke toestand van de leden van het onderwijzend
personeel van de Franse Gemeenschap, dat artikel 5, derde lid, van het koninklijk besluit
van 15 april 1958 wijzigt;
- artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 84 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond. Het
arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de vordering van de verweerder
ontvankelijk en gegrond, veroordeelt de eiser om de situatie van de verweerder, wat
betreft het rustpensioen, te regulariseren door rekening te houden met de twintig
loopbaanjaren gedurende welke hij zijn ambt binnen het onderwijs in hoofdberoep heeft
uitgeoefend, te rekenen van 1 november 2004.
Het arrest wijst op het volgende:
"(De verweerder) vordert dat er bij de berekening van zijn rustpensioen als leerkracht
rekening zou worden gehouden met de 'twintig loopbaanjaren gedurende welke hij zijn
ambt binnen het onderwijs als hoofdambt heeft uitgeoefend' (...). Zo blijkt uit die
vordering, uit de uiteenzetting van de feiten en uit de bijkomende inlichtingen in de
conclusie (van de verweerder) dat de te onderzoeken litigieuze periode loopt van 1
januari 1977 tot 1 januari 1997, te weten de periode die:
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- ingaat op het ogenblik waarop (de verweerder) voor het eerst schepen van de stad
Verviers is geworden;
- eindigt op het ogenblik waarop het besluit van 24 oktober 1996 van de Regering van de
Franse Gemeenschap op hem wordt toegepast; dat besluit is in werking getreden op 13
december 1996 en wijzigt de daarvóór toepasselijke regels ingrijpend".
Wat de toepasselijke reglementering betreft, wijst het arrest op het volgende :
"Het wordt niet betwist dat artikel 5, c), van het koninklijk besluit van 15 april 1958
houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee
gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, te dezen van
toepassing is;
Het wordt evenmin betwist dat artikel 5, c), zoals het bij het begin van de litigieuze
periode van toepassing was, alleen bepaalde dat 'voor de toepassing van dit besluit onder
bijbetrekking wordt verstaan het ambt met al dan niet volledige prestaties, dat aan een of
meer bij de onderhavige bezoldigingsregeling beoogde scholen of instellingen wordt
uitgeoefend door het personeelslid: [...] c) dat, uit hoofde van elke andere bezigheid of
wegens het genot van een pensioen ten laste van de Openbare Schatkist, bruto-inkomsten
heeft waarvan het bedrag hoger is dan dat van de brutobezoldiging, die het zou
verkrijgen indien het zijn ambt als hoofdambt met volledige prestaties uitoefende';
De (verweerster) schrijft in haar samenvattende conclusie (...) dat die bepaling werd:
1. gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 1978;
2. vervangen en aangevuld bij artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982;
3. opnieuw opgenomen in artikel 44 van een wet van 1 augustus 1985, nadat voormeld
artikel 4 door de Raad van State vernietigd werd in een arrest van 4 maart 1985;
4. aangevuld door artikel 1 van een besluit van 2 juni 1995 van de Regering van de
Franse Gemeenschap, dat in werking is getreden op 2 juni 1995.
De wijziging van 1978 voegde daaraan toe dat, 'voor de toepassing van de vorige leden
geen rekening wordt gehouden met het inkomen voortvloeiend uit het verrichten van
expertises in strafzaken in opdracht van de rechterlijke overheid, noch met de tijdsduur
die daaraan is besteed';
De vervanging van 1982, die opnieuw werd opgenomen in 1985, wijzigde de eindzin van
voormeld punt c) en voegde daaraan toe: 'Onder "andere bezigheid", vermeld onder c),
wordt verstaan een andere bezigheid dan: 1° een zelfstandig beroep; 2° prestaties in het
onderwijs met volledig leerplan of in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt
leerplan, waarvoor een bezoldiging ten laste van de Schatkist wordt verleend';
In 1995 werd de bestaande bepaling vervolledigd door de toevoeging dat 'voor de
toepassing van de vorige leden geen rekening wordt gehouden met het inkomen
voortvloeiend uit het verrichten van expertises in strafzaken in opdracht van de
rechterlijke overheid, noch met de tijdsduur die daaraan is besteed', 'noch met de
inkomsten uit de uitoefening van het ambt van burgemeester in een gemeente van ten
hoogste 15.000 inwoners, van schepen of van voorzitter van een OCMW in een gemeente
van ten hoogste 30.000 inwoners'.
Wat betreft de uitlegging die de administratie aan die bepaling heeft gegeven, vermeldt
het arrest het volgende:
"Het eerste stuk dat de partijen hebben neergelegd, is een brief van 12 september 1986
van de Minister van Onderwijs aan de directeur-generaal van het kleuter- en lager
onderwijs (...) waarin laatstgenoemde erop wijst dat zijn aandacht was gevestigd op de
situatie van een zekere mijnheer F., van wie een bedrag van 683.937 frank
teruggevorderd wordt, op grond dat hij sinds 1 januari 1983 een ambt in bijberoep
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uitoefende;
In die brief vermeldt die minister uitdrukkelijk het volgende: 'Ik herinner u eraan dat de
mandaten van burgemeester en schepen geen "andere bezigheid" zijn in de zin van artikel
5, c), van het koninklijk besluit van 15 april 1958', 'die beslissing, die steeds is toegepast
door alle weddediensten van het departement, werd door het Rekenhof nooit betwist en ik
heb geenszins de bedoeling om ze te wijzigen', en hij vraagt die directeur om het aan de
heer F. gerichte verzoek tot terugbetaling te vernietigen en de bepalingen van artikel 5, c)
op de hierboven vermelde wijze te blijven toepassen;
Pas na die brief heeft het Rekenhof, nadat het had kunnen vaststellen dat de politieke
mandatarissen die tegelijkertijd een ambt in het gesubsidieerd onderwijs uitoefenden,
betaald werden overeenkomstig de bezoldigingsregeling voor ambten in hoofdberoep, op
6 mei 1987 beslist om een brief naar de minister te schrijven met de mededeling dat de
bewuste bepalingen van artikel 5, c), ook van toepassing waren op politieke
mandatarissen en met het verzoek om de nodige maatregelen te treffen opdat de tekst op
een correcte manier op de betrokkenen zou worden toegepast (...);
Het Rekenhof verwees opnieuw naar deze brief in een nieuwe brief van 24 juni 1987 (...);
Nu al moet erop gewezen worden dat de beslissing van het Rekenhof, in de twee
voormelde brieven, gegrond is op de tekst van artikel 5, c), zoals die op dat ogenblik van
kracht was, met name met inachtneming van de wijziging van 1978 en de vervanging van
1982, die vernietigd werd maar in 1985 opnieuw werd opgenomen (...);
Op 14 juli 1989 neemt de Minister van Nationale Opvoeding weliswaar de uitlegging van
het Rekenhof over en geeft hij richtlijnen voor de terugvordering van de onverschuldigd
betaalde bedragen (...) waarop hij op 29 augustus 1989 een circulaire van het
directoraat-generaal met dezelfde strekking uitvaardigt (...); niettemin zal dezelfde
minister, wanneer hij hierover ondervraagd wordt, zijn standpunt herzien en in een brief
van 14 september schrijft hij dat hij zijn diensten gevraagd heeft 'artikel 5 c) niet meer toe
te passen [...] op de mandaten van burgemeester en schepen';
Vermeldenswaard is wel dat de brief van 14 september 1989 gericht is aan J. R., eerste
schepen van de stad Verviers, d.w.z. de stad waar (de verweerder) zijn ambt van schepen
uitoefende, en dat die brief erop wijst dat zij 'gevolg geeft aan ons onderhoud van 2
september 1989';
Eén van de door (de verweerder) neergelegde stukken is een uittreksel uit de commentaar
van het algemeen secretariaat van het katholiek onderwijs, waarin uitdrukkelijk vermeld
wordt dat 'krachtens een beslissing van de minister, de politieke mandatarissen
(schepenen, burgemeesters ...) die tegelijkertijd een ambt in het onderwijs uitoefenen, niet
onder de toepassing vallen van de bepalingen van artikel 5, c)'. Tevens wordt erop
gewezen dat die commentaar werd bijgewerkt op 1 januari 1993 (...);
(De verweerder) maakt daarenboven gewag van een uittreksel uit het verslag dat op 28
juli 1986 namens de Commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het
openbaar ambt werd uitgebracht in het kader van een wetsontwerp tot invoering van het
politiek verlof voor de personeelsleden van het openbaar ambt, dat verschillende
beschouwingen bevat die voor dit geschil van belang zijn".
Wat betreft de uitlegging die gegeven moet worden aan de bewuste bepaling, zoals die op
de litigieuze periode van toepassing is, vat het arrest eerst het standpunt van de partijen
als volgt samen:
"(De eiser en de verweerster) scharen zich achter de uitlegging van het Rekenhof en zijn
van mening dat, aangezien de litigieuze bepaling de mandaten van burgemeester en
schepen niet uitdrukkelijk uitgesloten heeft, met die mandaten dus rekening moet worden
gehouden om te bepalen of de functie van leerkracht in hoofdberoep dan wel in bijberoep
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werd uitgeoefend;
(De verweerder) betoogt dat die mandaten aanvankelijk niet beschouwd werden als 'een
andere bezigheid' in de zin van de bewuste bepaling; dat die uitlegging bekrachtigd werd
door de later gevolgde handelwijze en dat die bepaling op grond van de wijzigingen uit
1996 in die zin moet worden uitgelegd",
Het arrest sluit zich aan bij het standpunt van de verweerder.
Het arrest motiveert zijn beslissing als volgt:
"Uit de brief van 12 september 1986 van de minister van Nationale Opvoeding en zelfs uit
de bewoordingen van de brief van 6 mei 1987 van het Rekenhof blijkt voldoende dat de
bewuste litigieuze bepaling vóór 1986 door alle administraties werd uitgelegd in de zin
dat zij geen betrekking had op de mandaten van burgemeester en schepen;
Voor zijn uitlegging heeft het Rekenhof zich niet gebaseerd op de betrokken bepaling
zoals zij bij het begin van de litigieuze periode van toepassing was op (de verweerder),
maar op een reeds gewijzigde, aangevulde en vervangen versie van die bepaling (...);
De Minister van Nationale Opvoeding heeft zich op 14 juli 1989 weliswaar akkoord
verklaard met de uitlegging van het Rekenhof, maar is al snel teruggekomen op zijn
beslissing en heeft zijn diensten begin september 1989 dan ook gevraagd de circulaire die
net was uitgevaardigd, met name op 28 augustus van dat jaar, op dat punt niet toe te
passen;
Het standpunt dat die minister in september 1989 innam, werd opgenomen in de
commentaren die achteraf naar de onderwijsinstellingen werden verstuurd;
Uit geen enkel, door [de eiser en de verweerster] neergelegd stuk, blijkt dat de minister of
de administratie na september 1989, en tot de inwerkingtreding van de nieuwe regeling in
1996, opnieuw van mening zouden zijn veranderd en de uitlegging van het Rekenhof uit
1987 zouden hebben toegepast;
Hoewel er in de loop van het schooljaar 1995-1996 in theorie een nieuwe wijziging van
de bewuste bepaling in werking is getreden, die voor het eerst uitdrukkelijk melding
maakte van de mandaten van burgemeester en schepen, blijkt uit geen enkel gegeven van
de zaak dat die bepaling ook daadwerkelijk werd toegepast; kort nadien, in 1996, werd de
regeling overigens door verschillende wijzigingen volledig herzien;
De in 1996 ingevoerde regeling is geenszins zwart-wit, in de zin dat ze het personeelslid
zou hebben verplicht van een ambt in hoofdberoep naar een ambt in bijberoep over te
stappen, maar is een genuanceerde regeling met politiek verlof die heel wat minder
ingrijpende gevolgen heeft voor de loopbaan van de betrokkene".
Het arrest voegt daaraan nog het volgende toe:
"Aangezien de litigieuze bepaling dagtekent van vóór de fusie van de gemeenten, valt het
te begrijpen dat de mandaten van burgemeester en schepen niet beschouwd werden als
een 'andere bezigheid', temeer daar er op dat ogenblik talrijke kleine gemeenten
bestonden waar het ambt van burgemeester en van schepen niet tot een aanzienlijke
werklast leidden;
Toen het probleem van de inkomsten uit gerechtelijke opdrachten aan de orde kwam,
werd de tekst aldus gewijzigd dat die inkomsten, voor de toepassing van de litigieuze
bepaling, niet in aanmerking werden genomen;
Toen ook het probleem van de gemeentelijke mandaten voor leerkrachten aan de orde
kwam, heeft ook de bevoegde minister, na overleg met zijn administratie, de bewuste
bepaling willen wijzigen; zo heeft hij in zijn voormelde brief van 14 september 1989
gepreciseerd dat hij zinnens was een ontwerp van decreet in te dienen en dat hij de
opdracht gaf de bewuste bepaling niet langer op de mandaten van burgemeester en
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schepen toe te passen 'tot die tekst was goedgekeurd (...);
De in 1989 aangekondigde wetswijzigingen zijn weliswaar pas in 1996 doorgevoerd; toch
is die omstandigheid geen reden om iets te veranderen aan de uitlegging van de vroegere
versies van de bewuste bepaling;
De vraag of het aanvaardbaar is om politieke mandaten en ambten voor vastbenoemde
ambtenaren te cumuleren, rees pas halverwege de jaren 80 en bleek een moeilijke kwestie
die slechts na lang aanslepen opgelost werd wegens de grote diversiteit aan statuten
binnen het openbaar ambt".
Grieven
Artikel 80 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, ingevoegd
bij de wet van 3 februari 2003, bepaalt het volgende:
"De vóór 1 januari 2003 in een bijambt verstrekte diensten in het vrij secundair
onderwijs met volledig leerplan of in het vrij hoger niet-universitair onderwijs met
volledig leerplan worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het in
artikel 78 bedoelde pensioen. (...) Voor de toepassing van deze paragraaf worden als
diensten verstrekt in een bijambt beschouwd, de diensten die op basis van het toepasselijk
geldelijk statuut als bijambt worden bezoldigd".
Artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van
het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het openbaar
onderwijs, zoals het gewijzigd werd bij het koninklijk besluit van 15 december 1978 en de
wet van 1 augustus 1985, bepaalt wat volgt:
"Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder 'bijbetrekking', het ambt met al
dan niet volledige prestaties, dat aan een of meer bij de onderhavige bezoldigingsregeling
beoogde scholen of instellngen wordt uitgeoefend door het personeelslid:
c) dat, uit hoofde van elke andere bezigheid of wegens het genot van een pensioen ten
laste van de Openbare Schatkist, bruto-inkomsten heeft waarvan het bedrag hoger is dan
dat van de brutobezoldiging, die het zou verkrijgen indien het zijn ambt als hoofdambt
met volledige prestaties uitoefende, maar berekend op het minimum van de weddeschaal.
Onder 'andere bezigheid' wordt verstaan een andere bezigheid dan:
1° een zelfstandig beroep;
2° prestaties in het onderwijs met volledig leerplan of in het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan, waarvoor een bezoldiging ten laste van de Schatkist
wordt verleend.
Voor de toepassing van de vorige leden wordt geen rekening gehouden met het inkomen
voortvloeiend uit het verrichten van deskundig onderzoek in strafzaken in opdracht van
de rechterlijke overheid, noch met de tijdsduur die daaraan is besteed".
Het derde lid van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 werd als volgt
aangevuld bij artikel 1 van het besluit van 2 juni 1995 van de Regering van de Franse
Gemeenschap tot regeling van de geldelijke toestand van de personeelsleden van het
onderwijs van de Franse Gemeenschap die een politiek mandaat uitoefenen:
"Voor de toepassing van de vorige leden wordt geen rekening gehouden met het inkomen
voortvloeiend uit het verrichten van deskundig onderzoek in strafzaken in opdracht van
de rechterlijke overheid, noch met de tijdsduur die daaraan is besteed, noch met de
inkomsten uit de uitoefening van het ambt van burgemeester in een gemeente van ten
hoogste 15.000 inwoners, van schepen of van voorzitter van een OCMW in een gemeente
van ten hoogste 30.000 inwoners".
Het derde lid van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 werd als volgt
gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van 24 oktober 1996 van de Regering van de Franse
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Gemeenschap tot wijziging van de geldelijke toestand van de leden van het onderwijzend
personeel van de Franse Gemeenschap, dat in werking is getreden op 13 december 1996:
"Voor de toepassing van de vorige leden wordt geen rekening gehouden met het inkomen
voortvloeiend uit het verrichten van deskundig onderzoek in strafzaken in opdracht van
de rechterlijke overheid, noch met de tijdsduur die daaraan is besteed, noch met de
inkomsten uit de uitoefening van het ambt van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid,
voorzitter of lid van een raad voor maatschappelijk welzijn en provincieraadslid".
De uitleggingswet en de uitgelegde wet vormen één geheel. Wanneer een uitleggingswet
uitgevaardigd wordt, wordt de uitgelegde wet geacht altijd al de door de uitleggingswet
gegeven betekenis te hebben gehad en moet de uitgelegde wet dus als zodanig worden
toegepast door de hoven en rechtbanken. Een wet is van nature een uitleggingswet
wanneer zij voor een onzeker of omstreden rechtspunt een oplossing vastlegt die ook door
de rechter kon zijn aangenomen.
Artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958, zoals het werd gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 15 december 1978, sloot alleen de inkomsten uit
deskundigenopdrachten uit bij het bepalen of het personeelslid van het onderwijs van de
Franse Gemeenschap een ambt in bijberoep of in hoofdberoep heeft uitgeoefend. Artikel 1
van het besluit van 2 juni 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling
van de geldelijke toestand van de personeelsleden van het onderwijs van de Franse
Gemeenschap die een politiek mandaat uitoefenen, heeft die uitsluiting uitgebreid tot de
inkomsten uit de uitoefening van het ambt van burgemeester in een gemeente van ten
hoogste 15.000 inwoners, van schepen of van voorzitter van een OCMW in een gemeente
van ten hoogste 30.000 inwoners. Artikel 1 van het besluit van 24 oktober 1996 van de
Regering van de Franse Gemeenschap heeft de uitsluitingen vervolgens uitgebreid tot alle
inkomsten uit de uitoefening van het ambt van burgemeester en schepen, ongeacht de
omvang van de bevolking.
Een dergelijke uitbreiding van de uitsluitingen zou door de rechter nooit zijn aanvaard.
Artikel 1 van het besluit van 24 oktober 1996 van de Regering van de Franse
Gemeenschap tot wijziging van de geldelijke toestand van de leden van het onderwijzend
personeel van de Franse Gemeenschap is bijgevolg geen uitleggingsbepaling en heeft
geen terugwerkende kracht.
Aanvankelijk hield artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 wel rekening met
de inkomsten uit de uitoefening van het ambt van burgemeester en schepen om te bepalen
of het personeelslid een ambt in bijberoep dan wel in hoofdberoep had uitgeoefend. Die
inkomsten werden pas volledig uitgesloten vanaf de inwerkingtreding van artikel 1 van
het besluit van 24 oktober 1996 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot
wijziging van de geldelijke toestand van de leden van het onderwijzend personeel van de
Franse Gemeenschap, dus vanaf 13 december 1996.
Het arrest heeft dus niet wettig kunnen beslissen dat artikel 5 van het koninklijk besluit
van 15 april 1958, zoals het van toepassing was bij het begin van het litigieuze tijdvak,
dat liep van 1 januari 1977 tot 1 januari 1997, aldus moet worden uitgelegd dat het geen
rekening houdt met alle inkomsten uit de uitoefening van politieke mandaten om te
bepalen of het personeelslid van het onderwijs van de Franse Gemeenschap een ambt in
bijberoep dan wel in hoofdberoep heeft uitgeoefend (schending van alle, in de aanhef van
het middel vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-
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ontvankelijkheid: het middel is zonder belang:
Het arrest is alleen gegrond op de ministeriële beslissingen waarnaar het
verwijst, in zoverre dat arrest daaruit de door hem gegeven uitlegging afleidt van
artikel 5, eerste lid, c), van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende
bezoldigings-regeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee
gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.
Het middel verwijt het arrest niet dat het een besluit of een verordening toepast
die niet conform de wet zijn, maar oefent kritiek uit op de uitlegging die het
geeft van artikel 5, eerste lid, c), van het koninklijk besluit van 15 april 1958.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 5, eerste lid, c), van het koninklijk besluit van 15 april 1958,
zoals het op de feiten van toepassing is, wordt onder 'bijbetrekking' het ambt
verstaan met al dan niet volledige prestaties, dat aan een of meer bij die
bezoldigingsregeling beoogde scholen of instellingen wordt uitgeoefend door het
personeelslid dat wegens elke andere bezigheid bruto-inkomsten heeft waarvan
het bedrag hoger is dan dat van de brutobezoldiging, die het zou verkrijgen
indien het zijn ambt als hoofdambt uitoefende; onder 'andere bezigheid' wordt
verstaan een andere bezigheid dan een zelfstandig beroep of prestaties in het
onderwijs met volledig leerplan of in het onderwijs voor sociale promotie of met
beperkt leerplan, waarvoor een bezoldiging ten laste van de Schatkist wordt
verleend. Volgens artikel 5, derde lid, zoals het op de feiten van toepassing is,
wordt er voor de toepassing van de vorige leden geen rekening gehouden met het
inkomen voortvloeiend uit het verrichten van expertises in strafzaken in opdracht
van de rechterlijke overheid, noch met de tijdsduur die daaraan is besteed.
Om te bepalen of het personeelslid van het onderwijs van de Franse
Gemeenschap een ambt in bijberoep heeft uitgeoefend, sluit voormeld artikel 5,
eerste lid, c), de inkomsten uit de uitoefening van een mandaat van schepen niet
uit.
Het arrest, dat beslist dat de verweerder in het onderwijs een ambt in
hoofdberoep heeft uitgeoefend, op grond dat het mandaat van schepen niet als
een andere bezigheid werd beschouwd, schendt voormeld artikel 5, eerste lid, c),
van het koninklijk besluit van 15 april 1958.
Het middel is gegrond.
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 hof van beroep te Bergen.
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14 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Simon – Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: M.
Mahieu en J. Oosterbosch.

Nr. 196
3° KAMER - 14 maart 2011

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID - ARBEID
- ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT - GEVOLG - UITKERINGEN - ONVERSCHULDIGDE BETALING
Wanneer de onverschuldigde betaling voortvloeit uit een door de sociaal verzekerde uitgeoefende activiteit die door de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit,
verboden is, hangt het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van de ten onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, niet af van de voorwaarde dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de inkomsten uit die activiteit vaststelt1.
(Artt. 44, 45 en 169, eerste lid, Werkloosheidsbesluit)
(L. T. RVA)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0089.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2009 gewezen door het
arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 7, §13, inzonderheid tweede en derde lid, van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 44, 45, 169, eerste lid, en 170, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat verweerders vordering tot terugbetaling van de
werkloosheidsuitkeringen die de eiser heeft ontvangen voor de periode van 1 september
2001 tot 1 september 2002, niet verjaard was op de datum van de beslissing van 27 juni
2006 en verklaart het beroep tegen die beslissing bijgevolg niet-gegrond, om alle redenen
die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid, wat betreft de
verjaring van de vordering tot terugbetaling, dat "niet wordt betwist dat (de eiser),
1Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 196.
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volgens het arrest van 8 februari 2006, geen recht had op werkloosheidsuitkeringen
gedurende de periode van 1 september 2001 tot 1 september 2002, hoewel hij er
ontvangen heeft.
Krachtens artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, dient elke
onrechtmatig ontvangen som te worden terugbetaald.
Het recht (van de verweerder) om de terugbetaling van onverschuldigd betaalde
werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar (artikel 7, §13, van de
besluitwet van 28 december 1944).
De verjaring loopt niet ten aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde
afhangt, zolang die voorwaarde niet vervuld is (artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek).
Om te kunnen nagaan of (eisers) inkomsten uit zijn zelfstandige activiteit verenigbaar
waren met de artikelen 44 en 45, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit, moest (de
verweerder) beschikken over de aanslagbiljetten voor de bewuste tijdvakken. (De
verweerder) moet over die stukken beschikken opdat de verjaring zou ingaan. Uit de
gegevens van het dossier blijkt dat (de eiser) die stukken op geen enkel tijdstip tijdens de
procedure heeft overgelegd, wat ook niet verwonderlijk is, gezien de bewuste inkomsten :
51.638,89 euro in 2000, 61.820,61 euro in 2001, 43.289,65 euro in 2002. (De eiser) heeft
pas na het arrest van 8 februari 2006 (in werkelijkheid, 19 juni 2003) van het arbeidshof,
dat de overlegging van die aanslagbiljetten beval, beslist om ze over te leggen.
De verjaring is dus pas ten vroegste kunnen ingaan op 8 februari 2006.
De vordering tot terugbetaling was bijgevolg niet verjaard op de datum van de beslissing,
namelijk 27 juni 2006".
Grieven
Krachtens de artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, moet de
werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, zonder arbeid zijn. In de regel heeft hij dus
geen recht op die uitkeringen wanneer hij een activiteit voor zichzelf verricht die
ingeschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en die
niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit. De werkloze mag bijgevolg in de
regel geen zelfstandige activiteit uitoefenen.
Wanneer de werkloze een door de artikelen 44 en 45 verboden activiteit uitoefent,
ontvangt hij ten onrechte werkloosheidsuitkeringen, alleen al omdat hij die activiteit
uitoefent, ongeacht de inkomsten die deze activiteit hem oplevert.
Krachtens artikel 169, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit, dient elke onrechtmatig
ontvangen som te worden terugbetaald. De directeur moet overeenkomstig artikel 170,
eerste lid, van dat koninklijk besluit, de terugvordering ervan bevelen.
Krachtens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944, verjaart
het recht van de verweerder om de terugbetaling van onverschuldigd betaalde
werkloosheidsuitkeringen te bevelen, na drie jaar. Krachtens het derde lid van die
bepaling gaat de verjaringstermijn in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op
dat waarin de uitbetaling gedaan werd.
Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de vordering van de verweerder tot
terugbetaling van de onverschuldigd ontvangen uitkeringen niet afhangt, in de zin van
artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek, van het bedrag van de inkomsten uit de
verboden activiteit en, bijgevolg, van de overlegging van de aanslagbiljetten van de
werkloze, zodat de aanvangsdatum van de verjaringstermijn niet kan worden verplaatst
naar de datum waarop van die aanslagbiljetten kennis is genomen.
Het bestreden arrest stelt vast dat het arbeidshof, in zijn arrest van 8 februari 2006, heeft
beslist dat de eiser, voor de periode van 1 september 2001 tot 1 september 2002, niet
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voldeed aan de voorwaarden van de artikelen 44 en 45, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, en voor die periode dus geen recht had op
werkloosheidsuitkeringen.
Het arrest, dat niettemin beslist dat de verjaringstermijn van verweerders rechtsvordering
tot terugbetaling "pas ten vroegste is kunnen ingaan op 8 februari 2006", dat is de datum
waarop de aanslagbiljetten volgens het arrest werden overgelegd, schendt alle in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, dient elke onrechtmatig ontvangen
som te worden terugbetaald.
Krachtens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaart het recht van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dezen de verweerder, om de
terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen,
na drie jaar. Volgens artikel 7, §13, derde lid, gaat de verjaringstermijn in de
regel in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de
uitbetaling gedaan werd.
Uit de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit blijkt dat de
sociaal verzekerde, om uitkeringen te kunnen genieten, geen activiteit voor
zichzelf mag verrichten die ingeschakeld kan worden in het economische
ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer
van het eigen bezit.
Wanneer de onverschuldigde betaling voortvloeit uit een door de sociaal
verzekerde uitgeoefende activiteit die door de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1°,
verboden is, hangt het recht van de verweerder om de terugbetaling van de ten
onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, niet af van de
voorwaarde dat de verweerder de inkomsten uit die activiteit vaststelt.
Het bestreden arrest stelt vast dat het arbeidshof, in het arrest van 8 februari
2006, heeft beslist dat de eiser, van 1 september 2001 tot 1 september 2002, niet
voldeed aan de voorwaarden van de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1°, en voor die
periode dus geen recht had op werkloosheidsuitkeringen.
Het arrest, dat beslist dat de verweerder over de aanslagbiljetten betreffende de
inkomsten van de eiser voor de betrokken tijdvakken moet beschikken opdat de
verjaringstermijn zou ingaan, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat het
recht van de verweerder om de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde
werkloosheidsuitkeringen te bevelen, niet was verjaard op 27 juni 2006.
Het middel is gegrond.
(...)
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de vordering tot
terugbetaling niet was verjaard op 27 juni 2006, datum waarop de verweerder
zijn beslissing genomen had.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
14 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Simon – Andersluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: J.
Oosterbosch en P. A. Foriers.

Nr. 197
3° KAMER - 14 maart 2011

ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RENTE - BASISBEZOLDIGING - INDEXERING - GEVOLG
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector moet de jaarlijkse bezoldiging op grond
waarvan de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid berekend wordt, wanneer zij is
aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, gedeeld worden
door de coëfficiënt die de rang van de laatste spilindex vóór het ongeval vertegenwoordigt 1.
(Art. 14, §2, KB 24 jan. 1969)
(BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin. T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0099.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 november 2007 gewezen door
het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, §1, en 13 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 197.

Nr. 197 - 14.3.11

HOF VAN CASSATIE

769

werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals zij van kracht waren vóór de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 28 juni 1990;
- de artikelen 13, 14 en 19 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, zoals zij van
kracht waren vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 28 juni 1990;
- de artikelen 1, §1, 2, 3, 4 en 6 van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een
stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, zoals die wet van toepassing was op
14 juli 1985;
- ministeriële circulaire nr. 238 van 9 november 1983 en de bijlage ervan, houdende de
regeling van de overgang van beperkte indexkoppeling naar normale indexkoppeling in
de overheidssector.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt "(de eiser) om aan (de verweerster) de rente te betalen die bepaald
is in artikel 4, §1, van de wet van 3 juli 1967, geïndexeerd overeenkomstig artikel 13 van
die wet en artikel 19 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, op grond van een
jaarlijkse maximumbezoldiging van 7.436,81 euro en een graad van blijvende
ongeschiktheid van 4 pct." en veroordeelt hem in de kosten van de twee instanties om de
volgende redenen:
"Artikel 4, §1, van de wet van 3 juli 1967 [...] bepaalt dat 'de rente wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op grond van de jaarlijkse bezoldiging waarop
het slachtoffer recht heeft op het tijdstip dat het ongeval zich heeft voorgedaan of de
beroepsziekte is vastgesteld', dat wanneer 'de jaarlijkse bezoldiging 21.047,40 euro
overschrijdt', - een bedrag dat op 21.257,87 euro wordt gebracht door artikel 1 van het
koninklijk besluit van 6 mei 2003 -, 'zij slechts tot dat bedrag in aanmerking wordt
genomen voor de berekening van de rente', en dat 'het bedrag van dit plafond dit is dat
van kracht is op de datum van consolidatie van de arbeidsongeschiktheid of op de datum
waarop de arbeidsongeschiktheid een karakter van bestendigheid vertoont'",
"De partijen erkennen dat dit plafond op de datum van consolidatie die te dezen in
aanmerking moet worden genomen, namelijk 4 juli 1985, gelijk was aan 7.436,81 euro",
"Het dossier van [de verweerster] bevat dossiers die haar door (de eiser) zijn
medegedeeld en op grond waarvan het bedrag van haar jaarloon kan worden vastgesteld,
na aanpassing van dat bedrag aan de algemene indexcijfer van de consumptieprijzen, met
name (376.712 + 35.002) 411.714 frank of 10.206,12 euro;
[...] Artikel 19 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 herinnert aan (het) beginsel
van de koppeling van de in artikel 13 van de wet van 13 juli 1967 bepaalde rente aan de
spilindex (thans 138,01) en aan de in de wet van 1 maart 1977 bepaalde schommelingen;
De jaarlijkse refertebezoldiging die te dezen van toepassing is, bedraagt, bij index 100,
(10.206,12 euro / 114,20 x 100) 8.937,00 euro, een bedrag dat niet geïndexeerd wordt
(Cass., 13 maart 1995, AC, 1995, nr. 145) en dat op de datum van de consolidatie, met
name 4 juli 1985, 7.436,81 euro bedroeg;
De rente die aan (de verweerster) vanaf 4 juli 1985 verschuldigd is, moet bijgevolg
berekend worden op grond van die bezoldiging van 7.436,81 euro en een rentevoet van 4
pct.".
Grieven
Artikel 4, §1, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
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werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals het van kracht was op 14 juli
1985, bepaalt dat "de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op
grond van de jaarlijkse bezoldiging waarop het slachtoffer recht heeft op het tijdstip dat
het ongeval zich heeft voorgedaan of de beroepsziekte is vastgesteld. Zij is evenredig met
het aan het slachtoffer toegekende percentage aan arbeidsongeschiktheid. Overschrijdt
de jaarlijkse bezoldiging (...), dan wordt zij slechts tot dat bedrag in aanmerking
genomen voor de berekening van de rente. Het bedrag van dit plafond is dit dat van
kracht is op de datum van consolidatie van de arbeidsongeschiktheid of op de datum
waarop de arbeidsongeschiktheid een karakter van bestendigheid vertoont".
Artikel 13 van die wet voegt daaraan toe dat "de renten vermeerderd of verminderd
worden overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel
waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De Koning bepaalt hoe zij aan de
spilindex 114,20 worden gekoppeld".
Artikel 13 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, bepaalt daarenboven dat, "voor de
vaststelling van het bedrag der renten in geval van blijvende ongeschiktheid of overlijden,
onder jaarlijkse bezoldiging moet worden verstaan enige wedde, enig loon of enige als
wedde of loon geldende vergoeding, door de getroffene op het tijdstip van het ongeval
verkregen, vermeerderd met de toelagen en vergoedingen die geen werkelijke lasten
dekken en op grond van de arbeidsovereenkomst of het wettelijk of reglementair statuut
zijn verschuldigd.
Voor de vaststelling der in het eerste lid bedoelde jaarlijkse bezoldiging wordt geen
rekening gehouden met enige vermindering van de bezoldiging uit hoofde van de leeftijd
van de getroffene".
Artikel 14 beklemtoont het volgende:
"§1. Wanneer het ongeval zich voor 1 juli 1962 heeft voorgedaan wordt de in artikel 13
bedoelde jaarlijkse bezoldiging vermenigvuldigd met een coëfficiënt om ze aan te passen
aan de schommelingen van de kosten voor levensonderhoud tussen de datum van het
ongeval en 1 juli 1962; deze coëfficiënt wordt, in ieder geval, bepaald door de minister
tot wiens bevoegdheid het Openbaar Ambt behoort.
§2. Wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan na 30 juni 1962, omvat de in artikel 13
bedoelde jaarlijkse bezoldiging niet de verhoging als gevolg van de koppeling ervan aan
de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk op
het tijdstip van het ongeval",
Artikel 19 preciseert voorts dat "de rente voor de toepassing van artikel 13 van de wet
gekoppeld wordt aan de spilindex (...) en schommelt overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven
in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden
gekoppeld".
Volgens artikel 1, §1, a), 3°, van de wet van 1 maart 1977, is die wet van toepassing "op
de renten tot schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten".
De artikelen 2 en 3, §1, van de voormelde wet, zoals zij te dezen van toepassing zijn,
bepalen daarenboven dat de basisspilindex die in aanmerking moet worden genomen
voor de aanpassing van de in artikel 1 bedoelde uitgaven 114,20 bedraagt, en artikel 4
bepaalt dat "iedere maal dat het overeenkomstig het tweede lid berekende indexcijfer der
consumptieprijzen één der spilindexen bereikt of er op teruggebracht wordt, de uitgaven
en bezoldigingsgrenzen, gekoppeld aan de spilindex 114,20 opnieuw berekend worden
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door de coëfficiënt 1,02n erop toe te passen waarin n de rang van bereikte spilindex
vertegenwoordigt".
Artikel 6, ten slotte, preciseert:
"De verhoging of de vermindering wordt toegepast: [...] 3° in de andere gevallen, vanaf
de eerste maand die volgt op de maand waarvan het indexcijfer het cijfer bereikt dat een
wijziging rechtvaardigt. Voor de pensioenen, tegemoetkomingen en renten bedoeld in
artikel 1, §1, a), 2) tot en met 4), evenwel in de mate dat deze tijdens de maand die
voorafgaat aan de maand waarop ze betrekking hebben of op de eerste werkdag van de
betrokken maand worden betaald".
De ministeriële circulaire nr. 238 van 9 november 1983 houdende de regeling van de
overgang van beperkte indexkoppeling naar normale indexkoppeling in de
overheidssector, die abstracte regels bevat met het algemeen karakter eigen aan de wet,
bepaalt ten slotte dat de index die in aanmerking moet worden genomen wegens de
overgang naar de normale indexkoppeling, die tot stand is gekomen doordat de wet van 1
maart 1977, die opnieuw van kracht was geworden na 1 augustus 1983, samen met de
bepalingen van het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, bepaalt dat de
nieuwe weddebedragen, "om alle risico's van verkeerde berekeningen inzake wedden en
lonen te vermijden", berekend worden als volgt : "wedde (op jaarbasis) x 2,2522 (index
op 1 januari 1982) + 34 836 (som van de forfaitaire bedragen van de beperkte
indexering)".
Uit het verband tussen die verschillende bepalingen volgt dat, aangezien niet de jaarlijkse
basisbezoldiging die dient voor de berekening van de rente maar alleen de rente
eventueel geïndexeerd kon worden indien het ongeval zich heeft voorgedaan na 1 januari
1990, de jaarlijkse brutobezoldiging van de verweerster, die 10.206,12 euro bedraagt,
wat het arrest ook erkent, niet gedesindexeerd mocht worden op grond van een spilindex
van 114,20, zoals het arrest ten onrechte beslist, maar van een verhogingscoëfficiënt die
op 1 januari 1982 gelijk was aan 2,2522. De spilindex is immers slechts het refertecijfer
voor de vaststelling van de verschillende verhogingscoëfficiënten, op grond waarvan het
jaarlijks basisbedrag tot beloop van 100 pct. berekend wordt. Dat jaarlijks basisbedrag is
gelijk aan het jaarlijks brutoloon gedeeld door de voormelde verhogingscoëfficiënt.
Het arrest, dat het bedrag van de jaarlijkse refertebezoldiging van de verweerster
vaststelt op 8.937 euro door de werkelijke jaarlijkse bezoldiging te desindexeren op grond
van de spilindex, terwijl het die basisbezoldiging had moeten berekenen door op de
werkelijke bezoldiging de daarmee op 1 januari 1982 overeenstemmende coëfficiënt (met
name 2,2522) toe te passen, en die basisbezoldiging te beperken tot een bedrag dat het
wettelijke plafond niet overschreed zoals dat op 4 juli 1985 van toepassing was, schendt
de in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke en reglementaire bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 4, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals het op het
geschil van toepassing is, bepaalt dat de rente wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op grond van de jaarlijkse bezoldiging
waarop het slachtoffer recht heeft op het tijdstip dat het ongeval zich heeft
voorgedaan.
Krachtens de artikelen 13 van die wet en 19 van het koninklijk besluit van 24
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januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden
van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg
naar en van het werk, zoals ze te dezen van toepassing zijn, wordt de rente
vermeerderd of verminderd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende
inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, en
wordt die rente, aangezien ze betrekking heeft op een ongeval dat zich vóór 1
januari 1990 heeft voorgedaan, gekoppeld aan de spilindex 114,20.
Luidens artikel 4, eerste lid, van de voormelde wet van 1 maart 1977, worden de
uitgaven en bezoldigingsgrenzen gekoppeld aan de spilindex 114,20, telkens als
het indexcijfer van de consumptieprijzen één van de spilindexen bereikt of erop
teruggebracht wordt, opnieuw berekend door de coëfficiënt 1,02n erop toe te
passen, waarin n de rang van de bereikte spilindex vertegenwoordigt.
Artikel 14, §2, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepaalt dat,
wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan na 30 juni 1962, de jaarlijkse
bezoldiging op grond waarvan de rente berekend wordt, niet de verhoging omvat
als gevolg van de koppeling ervan aan de schommelingen van het indexcijfer van
de consumptieprijzen.
Wanneer, bijgevolg, de jaarlijkse bezoldiging is aangepast aan de evolutie van
het indexcijfer, moet dat bedrag gedeeld worden door de coëfficiënt die de rang
van de laatste spilindex vóór het ongeval vertegenwoordigt.
Het arrest, dat vaststelt dat de geïndexeerde jaarlijkse bezoldiging van het
slachtoffer op het ogenblik van het ongeval, met name 4 juli 1984, 10.206,12
euro bedroeg en erkent dat het voormelde bedrag teruggebracht moest worden tot
het niet-geïndexeerde bedrag, zodat het vergeleken kan worden met het wettelijk
plafond dat op de datum van consolidatie, met name 4 juli 1985, van toepassing
was, beslist dat het bedrag van de jaarlijkse refertebezoldiging gelijk was aan
10.206,12 euro gedeeld door 114,20 en vermenigvuldigd met 100.
Het arrest, dat de jaarlijkse bezoldiging deelt door de spilindex waaraan ze
gekoppeld was en niet door de coëfficiënt die de rang vertegenwoordigt van de
spilindex die op het ogenblik van het ongeval was bereikt, schendt de artikelen 4,
eerste lid, van de wet van 1 maart 1977 en 14, §2, van het koninklijk besluit van
24 januari 1969.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de
verweerster een rente te betalen, die dat arrest berekent op grond van een
jaarlijkse maximumbezoldiging van 7.436,81 euro.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op de artikelen 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 en 28, §1, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, veroordeelt de eiser in de
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kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
14 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Simon – Deels gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaat: F. T'Kint.

Nr. 198
3° KAMER - 14 maart 2011

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAP - FRANSE GEMEENSCHAP - ONDERWIJS
- MIDDELBAAR ONDERWIJS - BEROEPSLOOPBAAN - ONDERBREKING - PRESTATIES - VERMINDERING CYCLUS - KEUZE
2º ONDERWIJS - MIDDELBAAR ONDERWIJS - GEMEENSCHAP - FRANSE GEMEENSCHAP BEROEPSLOOPBAAN - ONDERBREKING - PRESTATIES - VERMINDERING - CYCLUS - KEUZE
1º en 2° Artikel 2, §2, eerste lid, en artikel 5, §1 en 2, van het besluit van 3 december 1992
van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de onderbreking van de
beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, bieden het lid van
het onderwijzend personeel, dat gedeeltelijk in de lagere cyclus en gedeeltelijk in de hogere
cyclus van het middelbaar onderwijs is benoemd, niet de keuze in welke cyclus zijn prestaties verminderd zullen worden1. (Artt. 2, §2, eerste lid, en 5, §§1 en 2, Besluit Franse
Gemeenschapsexecutieve 3 dec. 1992)
(COMMUNAUTE SCOLAIRE SAINTE MARIE TE NAMEN vzw T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0103.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 augustus 2009 gewezen door
het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1134, 1146 tot 1155, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het besluit van 3 december 1992 van de Executieve van de
Franse Gemeenschap betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het
onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;
de artikelen 14, 15 en 17 van het decreet van 1 februari 1993 van de Franse
Gemeenschap houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 198 .
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gesubsidieerd vrij onderwijs;
voor zover nodig, artikel 6 van het algemeen reglement van het personeel van het
katholiek onderwijs.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het beroepen vonnis gedeeltelijk wijzigt, "zegt voor recht dat (de eiseres)
een fout heeft begaan omdat zij (de verweerster) geen aanvraagformulier voor
loopbaanonderbreking ter ondertekening heeft voorgelegd dat alleen lesuren in de lagere
cyclus betrof, zoals (de verweerster) uitdrukkelijk had gevraagd, veroordeelt (de eiseres)
om aan (de verweerster) reeds een morele schadevergoeding van 500 euro te betalen en
houdt de uitspraak over de begroting van de materiële schade aan", en "beveelt de
heropening van het debat opdat de partijen over de materiële schade tegenspraak zouden
voeren", om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en meer
bepaald om de redenen die zijn weergegeven onder de titel "6.2. Het recht op
loopbaanonderbreking van een benoemde leerkracht van het gesubsidieerd vrij onderwijs
[...] - 6.2.2. Hun toepassing op dit geschil":
"(De verweerster), die ontevreden was over de verdeling van de lesuren over de twee
cyclussen, vraagt vlak vóór het begin van het nieuwe schooljaar een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking aan;
Zij vraagt uitdrukkelijk dat de onderbreking alleen de lagere cyclus zou betreffen (zie
brief van 30 augustus 2006);
Het formulier dat de inrichtende macht invult op 31 augustus, vermeldt vijf uur, zonder
dat de cyclus wordt gepreciseerd. [De verweerster] weigert om die reden het formulier te
ondertekenen;
Het formulier dat aan (de verweerster) ter ondertekening is voorgelegd, stemt niet
overeen met de ingediende aanvraag;
De onderwijsinstelling heeft echter geen keus: de aanvraag voor loopbaanonderbreking
moet als zodanig worden medegedeeld aan de Franse Gemeenschap en de instelling kan
geen voorbehoud maken door zich op de goede werking te beroepen;
[De eiseres] heeft dus een fout begaan door (de verweerster) geen aanvraagformulier te
doen ondertekenen die met haar wensen overeenstemde;
Zij kon haar weigering niet verantwoorden door te verwijzen naar het recht van de
directie om de lesuren te verdelen, zoals dat recht is vastgelegd in artikel 6 van het
algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs. Dat recht van de
directie hangt immers af van de lesuren van de leerkracht; (de verweerster) beschikte na
de aanvraag voor loopbaanonderbreking echter nog maar over een onderwijsopdracht in
de hogere cyclus (twaalf uur) en in de lagere cyclus (twee uur);
Indien er onvoldoende lesuren in de hogere cyclus beschikbaar waren om (de
verweerster) de gevraagde twaalf lesuren toe te kennen (uit de brief van (de verweerster)
blijkt evenwel dat dit blijkbaar helemaal niet het geval was, daar er zestien lesuren
beschikbaar waren in de hogere cyclus, en (de eiseres) levert het tegenbewijs niet, hoewel
alleen zij dat kan aantonen), dan had (de eiseres) haar wegens ontstentenis van
betrekking of gedeeltelijk verlies van opdracht ter beschikking moeten stellen
overeenkomstig de door de Franse Gemeenschap uitgevaardigde bepalingen. De directie
is niet bevoegd om de lesuren verhoudingsgewijs over de twee cyclussen te verdelen
zonder rekening te houden met de onderwijsopdracht die na de aanvraag voor
loopbaanonderbreking overblijft, zelfs als zij dat doet met het oog op een billijke
verdeling van de uren onder de leerkrachten;
Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 94 ten slotte bepaalt dat aan een verlof wegens
persoonlijke aangelegenheden een einde kan worden gemaakt met inachtneming van een
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opzegging van drie en een halve maand. Dan nog is vereist dat het verlof al is ingegaan,
terwijl dit te dezen niet het geval is, daar dat verlof werd vervangen door een aanvraag
voor loopbaanonderbreking die door (de eiseres) in beginsel was aanvaard. (De eiseres)
verzet zich alleen tegen de voorwaarden voor de toepassing ervan, wat zij niet betwist.
Het recht op loopbaanonderbreking hangt voor het overige niet samen met de stopzetting
van een verlof wegens persoonlijke aangelegenheden".
Grieven
De eiseres betoogde in haar laatste aanvullende en samenvattende conclusie in hoger
beroep het volgende:
"Het personeelslid heeft het recht om zijn loopbaan volledig of gedeeltelijk te
onderbreken. Dat recht op loopbaanonderbreking bestaat erin dat het personeelslid zijn
beroepsactiviteit gedurende een welbepaalde periode, met name van 1 september of van 1
oktober tot 31 augustus van het jaar daarop, mag stopzetten, met dien verstande dat hij
de zekerheid heeft dat hij zijn werk na het beëindigen van de onderbreking zal
terugkrijgen;
Om het voordeel van de loopbaanonderbreking te genieten, hoeft het personeelslid, via de
hiërarchische weg van zijn inrichtende macht, aan de Franse Gemeenschap slechts 'de
datum waarop deze onderbreking zal beginnen en de duur hiervan schriftelijk' mee te
delen. 'Hij deelt ook mee of hij een volledige of gedeeltelijke onderbreking wenst' (artikel
5, §1 en 2, van het besluit van 3 december 1992 van het besluit van de Executieve van de
Franse Gemeenschap);
Volgens artikel 6, §2, van het besluit van 3 december 1992 van de Executieve van de
Franse Gemeenschap, 'blijft het personeelslid onderworpen aan het statuut dat op hem
toepasselijk is en, bijgevolg, aan de bepalingen betreffende de plichten en de
onverenigbaarheden';
De plichten van de personeelsleden worden met name vastgesteld in de artikelen 13 tot 21
van het decreet van 1 februari 1993 van de Franse Gemeenschap houdende het statuut
van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs;
Volgens artikel 14, eerste lid, 'moeten de personeelsleden onder alle omstandigheden
zorg dragen voor de belangen van het onderwijs waar zij hun ambt uitvoeren';
Volgens artikel 15, tweede lid, 'gaat het personeel tewerk op basis van de bevelen en
instructies gegeven door de leden van de inrichtende macht en hun afgevaardigden
teneinde het contract ten uitvoer te brengen';
Volgens artikel 17, eerste lid, 'moeten de personeelsleden, binnen de perken vastgesteld
door de regeling, door de aanvullende regelingen van de bevoegde paritaire commissie
en door de aanwervingsovereenkomst, de prestaties verstrekken die nodig zijn voor de
goede gang van de inrichtingen waar zij hun functies uitoefenen';
Volgens artikel 6 van het algemeen reglement van het personeel van het katholiek
onderwijs, 'stelt de directeur, met inachtneming van de bepalingen van de
aanwervingovereenkomst, en in overleg met de vakbondsafvaardiging, de opdracht van
elk personeelslid vast (...), rekening houdend met de pedagogische behoeften en met de
verdelende rechtvaardigheid, (...). De directeur legt, in overleg met de
vakbondsafvaardiging, het wekelijkse rooster van de diensten van het personeel vast.
Basisregels hierbij zijn de eisen van de leerplannen, de pedagogische behoeften en de
billijke verdeling van de taken (zie ook, in die zin, artikel 5, §1, van het arbeidsreglement)".
Zowel artikel 6 van het algemeen arbeidsreglement van het personeel van het katholiek
onderwijs, zoals het door het arrest is weergegeven - en dat tussen de partijen op zijn
minst geldt als een overeenkomst in de zin van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek -

776

HOF VAN CASSATIE

14.3.11 - Nr. 198

als de artikelen 14, 15 en 17 van het decreet van 1 februari 1993, bepalen dat het hoofd
van de instelling de opdrachten van elk personeelslid en het wekelijkse rooster van de
diensten kan vastleggen, binnen de grenzen vastgesteld door de regeling, door de
aanvullende regelingen van de bevoegde paritaire commissie en door de
aanwervingovereenkomst, rekening houdend met de pedagogische behoeften en met de
verdelende rechtvaardigheid.
Overeenkomstig artikel 2 van het besluit van 3 december 1992 van de Executieve heeft
het personeelslid recht op de onderbreking van zijn beroepsloopbaan door een
vermindering van de prestaties. Dat recht ontstaat in de in artikel 4 bepaalde
omstandigheden. Krachtens artikel 5 van dat besluit deelt het personeelslid die zijn
loopbaan wenst te onderbreken, dat schriftelijk mee aan het hoofd van de instelling, die
de minister of diens afgevaardigde hiervan op de hoogte moet brengen. In zijn brief aan
het instellingshoofd deelt het personeelslid mee of hij een volledige of gedeeltelijke
onderbreking wenst en preciseert hij de duur ervan. Artikel 5 biedt het personeelslid de
mogelijkheid niet om daarin zijn wensen te preciseren over de verdeling van de
vermindering over de verschillende onderwijscyclussen en verplicht, bijgevolg, het
instellingshoofd evenmin om de minister of diens afgevaardigde op de hoogte te brengen
van die wensen.
Noch die bepalingen, noch enige andere wettelijke bepaling geven het personeelslid, dat
benoemd is voor een bepaald aantal lesuren die verdeeld zijn over de twee
onderwijscycli, het recht de cyclus te kiezen waarop de vermindering van het uurrooster
betrekking zal hebben en geven hem, bijgevolg, evenmin het recht om van de inrichtende
macht te eisen dat zij hem een met zijn wensen overeenstemmend formulier bezorgt.
Hieruit kan worden afgeleid dat de mededeling van de verweerster, waarbij zij per brief
van 30 april (lees: augustus) 2006 aan de eiseres liet weten dat zij van plan was een
vierdetijdse loopbaanonderbreking, dat wil zeggen een onderbreking van vijf uur, met
ingang van 1 oktober 2006 aan te vragen, wettelijk alleen tot gevolg had dat de
beroepsloopbaan van de verweerster met één vierde, dat wil zeggen met vijf uur,
verminderd werd, en dat het recht van de directie om de lesuren te verdelen alleen nog
betrekking had op die met vijf uur verminderde loopbaan. Die mededeling had niet tot
gevolg dat "[de verweerster] nog maar over een onderwijsopdracht in de hogere cyclus
(twaalf uur) en in de lagere cyclus (twee uur) beschikte".
Tevens kan hieruit worden afgeleid dat het hoofd van de instelling noch een contractuele
fout in de zin van de artikelen 1146 tot 1155 van het Burgerlijk Wetboek noch een
buitencontractuele fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van datzelfde wetboek
begaat, alleen al omdat ze het personeelslid geen aanvraagformulier ter ondertekening
voorlegt dat overeenstemt met wensen die dat personeelslid aan die instelling niet kan
opleggen.
Het arrest stelt vast dat de verweerster, per brief van 30 augustus 2006, de eiseres heeft
medegedeeld dat zij een vierdetijdse loopbaanonderbreking van vijf uur vanaf 1 oktober
2006 aanvroeg met het uitdrukkelijke verzoek dat die uren de lagere cyclus zouden
betreffen, dat de eiseres op 31 augustus een formulier heeft ingevuld waarin zij vijf uur
loopbaanonderbreking vroeg zonder vermelding van de cyclus en dat de verweerster om
die reden geweigerd heeft dat formulier te ondertekenen.
Het arrest, dat beslist dat de eiseres aldus een fout heeft begaan, op grond dat de
verweerster, vanaf haar aanvraag, nog maar over de door haar aangevraagde beperkte
opdracht beschikte die door de verweerster over de twee cycli was verdeeld, zodat de
bevoegdheid om de lesuren te verdelen - een bevoegdheid die het arrest op grond van
artikel 6 van het algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs
toekent aan de directie - alleen nog betrekking had op de beperkte onderwijsopdracht
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zoals de verweerster die over de cycli had verdeeld, schendt alle in het middel bedoelde
bepalingen.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 2, §2, eerste lid, van het besluit van 3 december 1992 van de
Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de onderbreking van de
beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, kan het
personeelslid waarop dat besluit van toepassing is en die aan de in die bepaling
bepaalde voorwaarden voldoet, een gedeeltelijke onderbreking van zijn
beroepsloopbaan door vermindering van zijn prestaties genieten.
Artikel 5, §1 en 2, van datzelfde besluit bepaalt dat het personeelslid dat zijn
beroepsloopbaan wenst te onderbreken, aan de minister of aan diens
afgevaardigde, door toedoen, in het gesubsidieerd onderwijs, van de inrichtende
macht, schriftelijk de datum waarop die onderbreking zal aanvangen en de duur
ervan moet meedelen, waarbij dat personeelslid preciseert of hij een volledige of
gedeeltelijke onderbreking wenst.
Het lid van het onderwijzend personeel, dat gedeeltelijk in de lagere cyclus en
gedeeltelijk in de hogere cyclus van het middelbaar onderwijs is benoemd, kan
op grond van die bepalingen niet kiezen in welke cyclus zijn prestaties
verminderd zullen worden.
Het arrest stelt vast dat de verweerster, "die voor eenentwintig lesuren vast
benoemd is tot beloop van twaalf twintigste in de hogere cyclus en negen
tweeëntwintigste in de lagere cyclus", op 30 augustus 2006 "een vierdetijdse
loopbaanonderbreking (van vijf uur) met ingang van 1 oktober heeft
aangevraagd, met het verzoek dat die uren de lagere cyclus zouden betreffen" en
dat de eiseres haar "een formulier ter ondertekening heeft voorgelegd dat
melding maakte van vijf uur onderbreking, zonder dat daarin werd vermeld dat
het ging om uren in de lagere cyclus".
Het arrest, dat beslist dat "het formulier dat aan (de verweerster) ter
ondertekening is voorgelegd, niet overeenstemt met de ingediende aanvraag",
terwijl "de onderwijsinstelling geen keus heeft: de aanvraag voor
loopbaanonderbreking moet als zodanig worden medegedeeld aan de Franse
Gemeenschap en de instelling kan geen voorbehoud maken door zich op de
goede werking te beroepen", verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat "[de
eiseres] (...) een fout heeft begaan door (de verweerster) geen aanvraagformulier
te doen ondertekenen die met haar wensen overeenstemde".
Het middel is gegrond.
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
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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 Bergen.
14 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Simon – Grotendeels gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaat: J. Oosterbosch.

Nr. 199
3° KAMER - 14 maart 2011

ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — HERZIENING - TERMIJN TEGENVORDERING - TERMIJN - VOORWAARDEN
Inzake arbeidsongevallen kan de eis tot herziening binnen de drie jaar worden ingesteld ;
een tegenvordering tot herziening kan na het verstrijken van de voormelde termijn alleen
worden ingesteld tegen een partij die zelf ook een vordering tot herziening heeft ingesteld 1.
(Art. 72, eerste en derde lid, Arbeidsongevallenwet)
(AXA BELGIUM nv T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2008 gewezen door het
arbeidshof te Luik.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, inzonderheid tweede lid, 72, inzonderheid eerste en derde lid, en, voor
zover nodig, 25 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de artikelen 12, inzonderheid eerste lid, 13, 14, 807, 809 en, voor zover nodig, 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en bevestigt bijgevolg
het beroepen vonnis. Het beslist dat de eiseres het nodige had moeten doen om haar eis
tot herziening binnen de wettelijke termijn in te stellen, aangezien een dergelijke eis te
dezen niet bij tegenvordering kon worden ingesteld. Die beslissing van het arbeidshof is
gegrond op de volgende redenen:
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 199.
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"Grondslag
In zijn dagvaarding van 23 september 2005 stelt [de verweerder] dat hij van 24 februari
2005 tot 1 oktober 2005 tijdelijk arbeidsongeschikt is geweest en een lumbale
neurochirurgische ingreep heeft ondergaan op 23 mei 2005, en dit volgens zijn
adviserend geneesheer het gevolg was van het arbeidsongeval van 27 oktober 2000. Hij
vordert dat (de eiseres) zou worden veroordeeld om de periode van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 24 februari 2005 tot 1 oktober 2005 en de kosten van de
lumbale neurochirurgische ingreep van 23 mei 2005 ten laste te nemen.
De hoofdvordering heeft dus wel degelijk uitsluitend betrekking op de toepassing van
artikel 25 van de wet van 10 april 1971 en niet op de toepassing van artikel 72 van de
voormelde wet, en het geheel van feiten op grond waarvan de dagvaarding is uitgebracht,
heeft dus wel degelijk uitsluitend betrekking op een periode van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 24 februari 2005 tot 1 oktober 2005, en op een lumbale
neurochirurgische ingreep van 23 mei 2005, en niet op de een of andere wijziging van de
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (van de verweerder).
Het gaat duidelijk niet om een hoofdeis tot herziening.
[De eiseres] beseft dat zelf maar al te goed, wat zij ook moge beweren, daar zij zelf, in het
kader van de evocatie, uitsluitend tegenspraak voert over de toepassing van artikel 25
van de wet van 10 april 1971.
(De eiseres) had bijgevolg het nodige moeten doen om haar eis tot herziening binnen de
wettelijke termijn in te stellen, aangezien een dergelijke eis te dezen niet bij een
tegenvordering kon worden ingesteld;
Het hoger beroep is niet gegrond.
Het beroepen vonnis wordt bevestigd."
Grieven
1.1. Luidens artikel 12, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de vordering een
inleidende vordering of een tussenvordering.
Krachtens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek, is een tussenvordering iedere
vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en die ertoe strekt, hetzij de
oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te
stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.
Krachtens artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek is de tegenvordering een
tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen
uitspreken.
Overeenkomstig artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek worden tussen de partijen in
het geding de tussenvorderingen, zoals een tegenvordering, ingesteld bij conclusies die
ter griffie worden neergelegd en aan de overige partijen worden overgelegd, zoals
bepaald is in de artikelen 742 tot 746 van dat wetboek.
Het bepaalde in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk een vordering
die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden indien de nieuwe,
op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd (zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is), is niet van
toepassing op de tussenvordering (tegenvordering) die de verweerder in eerste aanleg
instelt.
De tegenvordering die in eerste aanleg wordt ingesteld, staat los van de hoofdvordering
en dus van de gedinginleidende dagvaarding, zodat die tegenvordering niet op een in de
dagvaarding aangevoerd feit of op een daarin aangevoerde akte moet berusten om
ontvankelijk te kunnen worden verklaard. Voor de ontvankelijkheid van die
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tegenvordering is er geen verband vereist tussen het voorwerp van de hoofdvordering en
het voorwerp van de in eerste aanleg ingestelde tegenvordering.
1.2. Artikel 24, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat,
indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding van 100
pct., berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse
vergoeding vervangt vanaf de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter
vertoont. Krachtens dat artikel wordt dit vertrekpunt vastgesteld bij een overeenkomst
tussen partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.
Krachtens artikel 72, eerste lid, van de wet van 10 april 1971, kan de eis tot herziening
van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid
van de getroffene of van de noodzakelijkheid van de geregelde hulp van een ander
persoon of op het overlijden van de getroffene aan de gevolgen van het ongeval, ingesteld
worden binnen drie jaar die volgen op de datum van de homologatie of de bekrachtiging
van de overeenkomst tussen de partijen of van de in artikel 24 bedoelde beslissing of
kennisgeving of van de datum van het ongeval indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
geen zeven dagen overschrijdt en indien de verzekeringsonderneming de getroffene
genezen verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
Artikel 72, derde lid, van de wet van 10 april 1971 bepaalt dat de eis tot herziening bij
tegenvordering tot bij het sluiten van het debat mag worden ingesteld, bij wijze van
conclusies, die ter griffie worden neergelegd en aan de andere partijen worden
medegedeeld. Volgens die bepaling kan de eis tot herziening, op voorwaarde dat zij vóór
het sluiten van het debat wordt ingesteld, in voorkomend geval bij tegenvordering worden
ingesteld na het verstrijken van de herzieningstermijn bepaald in artikel 72, eerste lid,
van die wet. Volgens het derde lid van artikel 72 van de wet van 10 april 1971 hoeft de
hoofdvordering geen eis tot herziening in de zin van het eerste lid van dat artikel te zijn
opdat de eis tot herziening bij tegenvordering kan worden ingesteld.
1.3. Uit de bewoordingen van en de onderlinge samenhang tussen de voormelde artikelen
12, 13, 14, 807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek en 72, eerste en derde lid, van de wet
van 10 april 1971, volgt dat een tegenvordering tot herziening in eerste aanleg op
ontvankelijke wijze kan worden ingesteld na het verstrijken van de herzieningstermijn,
met name zolang het debat niet gesloten is, zelfs als de hoofdvordering geen eis tot
herziening is in de zin van artikel 72 van de wet van 10 april 1971.
2. Uit de vaststellingen van (het arrest) en uit de stukken waarop (het) Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat:
- de verweerder werd getroffen door een arbeidsongeval op 27 oktober 2000;
- bij overeenkomst-vergoeding, die door het Fonds voor Arbeidsongevallen werd
bekrachtigd op 25 september 2002, een blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 pct.
toegekend vanaf 1 januari 2002;
- de verweerder in zijn voor de arbeidsrechtbank te Luik uitgebrachte dagvaarding van
23 september 2005 voorhield dat hij van 24 februari 2005 tot 1 oktober 2005
arbeidsongeschikt is geweest en op 23 mei 2005 een lumbale neurochirurgische ingreep
heeft ondergaan, en dit volgens zijn adviserend geneesheer het gevolg was van het
arbeidsongeval van 27 oktober 2000, en hij vorderde dat [de eiseres] zou worden
veroordeeld om de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 24 februari 2005 tot
1 oktober 2005 en de kosten van de lumbale neurochirurgische ingreep van 23 mei 2005
ten laste te nemen;
- in de loop van het deskundigenonderzoek dat de arbeidsrechtbank te Luik bij vonnis van
11 oktober 2005 had bevolen, waarin hij werd verzocht zijn klachten in afnemende orde
van belangrijkheid op te sommen, de verweerder verklaarde dat hij geen klachten meer
had en in antwoord, op de door de deskundige gestelde vraag, bevestigd heeft dat dit te

Nr. 199 - 14.3.11

HOF VAN CASSATIE

781

danken was aan de lumbale chirurgische ingreep van 23 mei 2005;
- de eiseres bijgevolg bij conclusie, neergelegd op de griffie van de arbeidsrechtbank te
Luik op 22 november 2006, voor die rechtbank een tegenvordering tot herziening heeft
ingesteld.
[Het arrest] beslist dat de eiseres het nodige had moeten doen om haar eis tot herziening
binnen de wettelijke termijn in te stellen en verklaart de instelling van en dergelijke eis bij
tegenvordering niet ontvankelijk.
Uit de onderlinge samenhang tussen de artikelen 12, 13, 14, 807 en 809 van het
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de in eerste aanleg ingestelde tegenvordering los staat
van de hoofdvordering (zodat zij niet noodzakelijk betrekking heeft op het voorwerp van
de hoofdvordering en niet moet berusten op een in de dagvaarding aangevoerd feit of
akte) en uit de bewoordingen van artikel 72, derde lid, van de wet van 10 april 1971 volgt
dat een tegenvordering op ontvankelijke wijze kan worden ingesteld na het verstrijken
van de herzieningstermijn, met name zolang het debat niet gesloten is, zelfs als de
hoofdvordering geen eis tot herziening is in de zin van artikel 72 van de wet van 10 april
1971. In zoverre de beslissing van (het arrest) dat de door de eiseres ingestelde
tegenvordering tot herziening niet ontvankelijk is, berust op de redenen dat de
hoofdvordering wel degelijk uitsluitend betrekking heeft op de toepassing van artikel 25
van de wet van 10 april 1971 en niet op de toepassing van artikel 72 van de voormelde
wet, en dat het geheel van feiten op grond waarvan de dagvaarding is uitgebracht, wel
degelijk uitsluitend betrekking heeft op een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
van 24 februari 2005 tot 1 oktober 2005, alsook op een lumbale neurochirurgische
ingreep van 23 mei 2005, en niet op de een of andere wijziging van de gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder, zodat die tegenvordering "kennelijk
geen hoofdeis tot herziening is", schendt zij de voormelde artikelen.
Het feit dat de eiseres in het kader van de evocatie, dat wil zeggen in het kader van de
hoofdvordering van de verweerder, zelf uitsluitend tegenspraak voert over de toepassing
van artikel 25 van de wet van 10 april 1971, belet niet dat zij, krachtens artikel 72, derde
lid, van de wet van 10 april 1971, in eerste aanleg een tegenvordering kan instellen om de
herziening te vorderen van de op grond van artikel 24 van dezelfde wet vastgestelde
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, zelfs als de herzieningstermijn reeds is
verstreken en de hoofdvordering geen vordering tot herziening is. In zoverre de beslissing
van (het arrest) volgens welke de door de eiseres ingestelde tegenvordering tot herziening
niet ontvankelijk is, berust op de reden dat "[de eiseres] dat zelf maar al te goed beseft,
wat zij ook moge beweren, daar zij zelf, in het kader van de evocatie, uitsluitend
tegenspraak voert over de toepassing van artikel 25 van de wet van 10 april 1971",
schendt zij de voormelde artikelen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 72, derde lid, Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de eis tot herziening bij
tegenvordering mag worden ingesteld tot bij het sluiten van het debat, bij wijze
van conclusie die ter griffie wordt neergelegd en aan de andere partijen wordt
medegedeeld.
Uit de parlementaire voorbereiding van die wet volgt dat na het verstrijken van
de in artikel 72, eerste lid, vastgestelde termijn, alleen een tegenvordering tot
herziening kan worden ingesteld tegen een partij die zelf ook een vordering tot
herziening heeft ingesteld.
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Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
M. Delange – Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat:
W. van Eeckhoutte.

Nr. 200
2° KAMER - 15 maart 2011

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VOORWAARDEN VAN DE VERGUNNING GEMACHTIGDE AMBTENAAR - BEVOEGDHEID - AFWIJKING VAN DE BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN VAN
HET GEWESTPLAN - AFWIJKING VAN DE VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN - BEGRIP
2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE TOESTAND
- VEROORDELING - DWANGSOM - TERMIJN - AARD - GEVOLG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE VORIGE STAAT - VEROORDELING DWANGSOM - TERMIJN - AARD - GEVOLG
4º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VEROORDELING - UIT TE VOEREN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN ONDER VERBEURTE VAN EEN
DWANGSOM - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE VORIGE STAAT - VEROORDELING UIT TE VOEREN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN ONDER VERBEURTE VAN EEN DWANGSOM DRAAGWIJDTE - GEVOLG
6º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VEROORDELING - UIT TE VOEREN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN ONDER VERBEURTE VAN EEN
DWANGSOM - VERBEURING VAN DE DWANGSOM - VOORWAARDEN
7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE VORIGE STAAT - VEROORDELING UIT TE VOEREN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN ONDER VERBEURTE VAN EEN DWANGSOM VERBEURING VAN DE DWANGSOM - VOORWAARDEN
1º Artikel 45, §2, eerste lid, in fine, Stedenbouwwet 1962, verleent aan de gemachtigde
ambtenaar geen bevoegdheid om met het oog op het veilig stellen van een goede plaatselijke ordening, bij het bepalen van de voorwaarden van een vergunning zonder meer van de
bestemmingsvoorschriften van een gewestplan af te wijken; uit de gehele context van
artikel 45 Stedenbouwwet 1962 blijkt integendeel dat met "alle bestaande verordenende
voorschriften, inzonderheid van die welke uit de rooiplannen voortvloeien", alleen de verordenende voorschriften worden bedoeld die betrekking hebben op de rooilijn, de afmetingen,
de plaatsing of het uiterlijk van bouwwerken, zoals bepaald door rooiplannen, bouwverorde-
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ningen en dergelijke1. (Art. 45, §2, eerste en vierde lid, Stedenbouwwet)
2º en 3° De termijn die de rechter toekent voor de uitvoering van de hoofdveroordeling
(uitvoeringstermijn) onder verbeurte van een dwangsom, waarbij het herstel van de plaats
in de vorige staat werd bevolen, is niet een termijn waarbij de rechter met toepassing van
artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek kan bepalen dat, na de betekening van de
uitspraak waarbij ze is vastgesteld, de dwangsom tot zolang niet zal verbeuren (respijttermijn)2. (Art. 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)
4º en 5° Wanneer de rechter enkel beslist dat de uitgesproken veroordeling tot herstel van
de plaats in de vorige staat moet uitgevoerd zijn binnen een bepaalde termijn, dit onder
verbeurte van een dwangsom, dan verleent hij de schuldenaar uitsluitend een uitvoeringstermijn en geen respijttermijn zodat na het verstrijken van de uitvoeringstermijn niet nog
bijkomend een zelfde respijttermijn begint te lopen vanaf de betekening3.
6º en 7° Wanneer de rechter, met betrekking tot de veroordeling tot herstel van de plaats in
de vorige staat binnen een bepaalde termijn onder verbeurte van een dwangsom, enkel een
uitvoeringstermijn verleent, kan de dwangsom verbeurd worden vanaf het verstrijken van
die termijn op voorwaarde dat de uitspraak die de dwangsom bepaalt, aan de schuldenaar
is betekend; die betekening, binnen of buiten de uitvoeringstermijn, verleent geen respijttermijn4.
(D. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1282.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 22 juni 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, drie middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 45, §2, Stedenbouwwet 1962 en de
artikelen 4.2.1.1°, a, 6.1.1.1°, en 6.1.1, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening: het arrest oordeelt onterecht dat de verkavelingsvergunning, in
zoverre deze het betwiste perceelsdeel in woongebied heeft opgenomen, wegens
strijdigheid met de bestemming van het gewestplan onwettig is; artikel 45, §2,
Stedenbouwwet 1962 laat immers de gemachtige ambtenaar toe om af te wijken
1 Zie: Beneluxhof 25 juni 2002, nrs. A 2000/3 en 2000/4, Benelux Jur., 2002, afl. 23, 50 en concl.
van advocaat-generaal VANDEWAL bij Cass., 24 december 2009, AR C.06.0639.N, AC, 2009, nr. 785
2 Ibid.
3 Zie: Beneluxhof 11 februari 2011, nrs A 2010/1 tot en met A 2010/6, www.courbeneluxhof.eu
4 Ibid.
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van alle bestaande verordenende bepalingen, met inbegrip van de voorschriften
van het gewestplan.
2. Artikel 45, §2, eerste lid, Stedenbouwwet 1962 bepaalt: "Het advies van de
gemachtigde ambtenaar kan, mits behoorlijk met redenen omkleed, tot weigering
van de vergunning besluiten. Het kan aan de afgifte van de vergunning ook
voorwaarden verbinden om een goede plaatselijke ordening veilig te stellen, en
in dat verband desnoods afwijken van alle bestaande verordenende voorschriften,
inzonderheid van die welke uit rooiplannen voortvloeien."
Het vierde lid van dezelfde paragraaf bepaalt: "Bij het verlenen van een gunstig
advies mag de gemachtigde ambtenaar afwijken van de voorschriften van een
ontwerp-gewestplan of gewestplan indien de aanvraag strekt tot ver- of
herbouwing of uitbreiding van bestaande vergunde gebouwen op dezelfde plaats,
of tot het herbouwen of uitbreiden van bestaande vergunde gebouwen binnen de
onmiddellijke omgeving ervan, dit alles onder voorwaarde dat de goede
ruimtelijke ordening niet wordt geschaad, zoals moet blijken uit de motivering
van het desbetreffende advies."
Uit deze bepalingen volgt dat artikel 45, §2, eerste lid, in fine, Stedenbouwwet
1962 aan de gemachtigde ambtenaar geen bevoegdheid verleent om met het oog
op het veilig stellen van een goede plaatselijke ordening, bij het bepalen van de
voorwaarden van een vergunning zonder meer van de bestemmingsvoorschriften
van een gewestplan af te wijken. Uit de gehele context van artikel 45
Stedenbouwwet 1962 blijkt integendeel dat met "alle bestaande verordenende
voorschriften, inzonderheid van die welke uit de rooiplannen voortvloeien",
alleen de verordenende voorschriften worden bedoeld die betrekking hebben op
de rooilijn, de afmetingen, de plaatsing of het uiterlijk van bouwwerken, zoals
bepaald door rooiplannen, bouwverordeningen en dergelijke.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Derde middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 1385bis, derde en vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek, artikel 65, §1, a, Stedenbouwwet 1962, artikel 68, §1, a,
Stedenbouwdecreet 1996, artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 en artikel
6.1.1.41, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: in zover het arrest beveelt
de plaats in de vorige staat te herstellen en de hersteltermijn vastlegt op zes
maanden en beslist dat die hersteltermijn geen dwangsomtermijn is in de zin van
artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek, miskennen de appelrechters de aard van
de hersteltermijn als dwangsomtermijn.
8. De termijn die de rechter toekent voor de uitvoering van de hoofdveroordeling
(uitvoeringstermijn) is niet een termijn waarbij de rechter met toepassing van
artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek kan bepalen dat, na de
betekening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld, de dwangsom tot zolang
niet zal verbeuren (respijttermijn).
Wanneer de rechter enkel beslist dat de uitgesproken veroordeling moet
uitgevoerd zijn binnen een bepaalde termijn, dit onder verbeurte van een
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dwangsom, dan verleent hij de schuldenaar uitsluitend een uitvoeringstermijn en
geen respijttermijn.
Daaruit volgt dat na het verstrijken van de uitvoeringstermijn niet nog bijkomend
eenzelfde respijttermijn begint te lopen vanaf de betekening.
Wanneer de rechter enkel een uitvoeringstermijn verleent, kan de dwangsom dus
verbeurd worden vanaf het verstrijken van die termijn. Vereist is wel dat de
uitspraak die de dwangsom bepaalt, aan de schuldenaar is betekend. Die
betekening, binnen of buiten de uitvoeringstermijn, verleent geen respijttermijn.
Het middel dat aanvoert dat het verbinden van een dwangsomveroordeling aan
het bevel tot herstel van de plaats in de vorige staat binnen een bepaalde termijn
inhoudt dat noodzakelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van artikel
1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. 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.
15 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: J. Bouckaert,
Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 201
2° KAMER - 15 maart 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP TOEPASSING
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.2 - STRAFZAKEN VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP - TOEPASSING
3º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - DAGVAARDING UITGEBRACHT DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE - VERMELDINGEN - DOEL - VERMOEDEN VAN ONSCHULD
4º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - DAGVAARDING UITGEBRACHT DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE - VERMELDINGEN - DOEL - VERMOEDEN VAN ONSCHULD
1º, 2°, 3° en 4° Het vermoeden van onschuld heeft betrekking op de houding van de rechter
die kennis moet nemen van een strafrechtelijke vervolging; de omschrijving in de door het
openbaar ministerie uitgebrachte dagvaarding, die tot doel heeft de beklaagde te verwittigen van de plaats en het tijdstip waarop de rechter van de zaak kennis zal nemen en hem
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in te lichten omtrent de hem verweten feiten, zodat hij zich kan verdedigen, houdt niet in dat
daardoor voor de rechter de schuld van de beklaagde al vastlag 1. (Art. 6.2, EVRM; Art.
14.2, IVBPR; Artt. 182 en 211, Wetboek van Strafvordering)
(V. e.a. T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS BEDRIJVENPARK DIKBERD e.a.)

ARREST

(AR P.10.1635.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 22 september 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en artikel 14.2 IVBPR,
evenals miskenning van het vermoeden van onschuld: de inleidende dagvaarding
geeft reeds aan dat de eisers de aanwezigheidslijst hebben vervalst, zodat zij a
priori worden beschouwd als schuldig; het arrest verklaart de eisers schuldig aan
valsheid in geschriften zonder bewijs, minstens is er feitelijke twijfel.
6. In zoverre het middel de inleidende dagvaarding bekritiseert, is het niet gericht
tegen het arrest en dus niet ontvankelijk.
7. Het vermoeden van onschuld heeft betrekking op de houding van de rechter
die kennis moet nemen van een strafrechtelijke vervolging.
De door het openbaar ministerie uitgebrachte dagvaarding heeft tot doel de
beklaagde te verwittigen van de plaats en het tijdstip waarop de rechter van de
zaak kennis zal nemen en hem in te lichten omtrent de hem verweten feiten,
zodat hij zich kan verdedigen.
De omschrijving in de dagvaarding van de aan de beklaagde verweten feiten
houdt niet in dat daardoor voor de rechter zijn schuld reeds vastligt.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
8. Het middel komt voor het overige op tegen de beoordeling van de feiten door
de rechter of het vraagt een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd
is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
1 Cass., 7 maart 2007, AR P.07.0259.F, AC, 2007, nr. 129
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9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
15 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
F. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: J. De Nef, Antwerpen.

Nr. 202
2° KAMER - 15 maart 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING INVERDENKINGGESTELDE OF BEKLAAGDE - BESLISSING TOT INTERNERING BIJ VERSTEK - VERSTRIJKEN
VAN DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ UITVOERING VAN DE INTERNERING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 27,
§2, VOORLOPIGE HECHTENISWET - TOEPASSELIJKHEID
2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING INVERDENKINGGESTELDE OF BEKLAAGDE - BESLISSING TOT INTERNERING BIJ VERSTEK - VERSTRIJKEN
VAN DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ UITVOERING VAN DE INTERNERING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 27,
§2, VOORLOPIGE HECHTENISWET - TOEPASSELIJKHEID
1º en 2° De inverdenkinggestelde of beklaagde die ingevolge een bij verstek gewezen rechterlijke beslissing tot internering, na het verstrijken van de gewone termijn van verzet, wordt
geïnterneerd door een beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij,
kan geen voorlopige invrijheidstelling aanvragen overeenkomstig artikel 27, §2, Voorlopige
Hechteniswet.
(PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN T. L.)

ARREST

(AR P.11.0443.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer zetelende in raadkamer, van 3 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 27, §2,
Voorlopige Hechteniswet en artikel 18 Wet Bescherming Maatschappij, evenals
miskenning van het rechtsbeginsel lex specialis derogat generalibus: de
verweerder werd bij verstekarrest van 26 mei 2010 geïnterneerd; vermits het
door de verweerder aangetekende verzet nog niet ontvankelijk werd verklaard,
bestaat dit verstekarrest nog steeds; artikel 27, §2, Voorlopige Hechteniswet is
niet van toepassing in geval van internering; de appelrechters passen dan ook ten
onrechte de Voorlopige Hechteniswet toe daar waar de Wet Bescherming
Maatschappij in een rechtspleging ter zake voorziet.
2. Artikel 33, §2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat wanneer de
hoven en de rechtbanken de beklaagde of de beschuldigde tot een
hoofdgevangenisstraf van een jaar of tot een zwaardere straf, zonder uitstel,
veroordelen, zij op vordering van het openbaar ministerie zijn onmiddellijke
aanhouding kunnen gelasten, indien te vrezen is dat de beklaagde of de
beschuldigde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken.
Dit artikel laat geen onmiddellijke aanhouding toe in geval van internering.
Uit artikel 14 Wet Bescherming Maatschappij volgt dat, wanneer de rechter de
internering van een inverdenkinggestelde of beklaagde heeft gelast, de
betrokkene ter uitvoering van de beslissing die op de strafvordering lastens hem
is uitgesproken, niet meer aan het gewone penitentiaire regime kan worden
onderworpen maar zal worden opgenomen in de psychiatrische afdeling van een
strafinrichting. De commissie tot bescherming van de maatschappij wijst de
inrichting aan waar de internering plaatsvindt.
Artikel 27, §2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de voorlopige
invrijheidstelling kan worden aangevraagd door degene die aangehouden is
ingevolge een na veroordeling uitgesproken bevel tot onmiddellijke aanhouding,
mits er tegen de veroordeling zelf hoger beroep, verzet of cassatieberoep is
aangetekend. Zij kan in dezelfde voorwaarden worden aangevraagd door wie
aangehouden is ingevolge een veroordeling bij verstek, waartegen verzet binnen
de buitengewone termijn is aangetekend.
Indien de inverdenkinggestelde of beklaagde niet aangehouden is voor de zaak
en beslist wordt hem te interneren, is geen onmiddellijke aanhouding of
onmiddellijke tenuitvoerlegging mogelijk. In zulk geval kan geen voorlopige
invrijheidstelling overeenkomstig artikel 27, §2, Voorlopige Hechteniswet
worden aangevraagd.
Artikel 18, laatste lid, Wet Bescherming Maatschappij bepaalt dat in dringende
gevallen de voorzitter van de commissie tot bescherming van de maatschappij
voorlopig de invrijheidstelling van de geïnterneerde kan gelasten; hij geeft
hiervan onmiddellijk kennis aan de procureur des Konings. Zijn beslissing wordt
voorgelegd aan de commissie, die tijdens haar eerstkomende vergadering
uitspraak doet.
3. De verweerder die zich op dat ogenblik niet in voorlopige hechtenis bevond in
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het kader van de alsdan te beoordelen zaak, werd bij verstekarrest van het hof
van beroep te Antwerpen van 26 mei 2010 geïnterneerd.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- dit verstekarrest werd betekend op 28 juni 2010, maar niet aan persoon;
- de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij bij beslissing van 11
januari 2011 oordeelde dat de verweerder dient geseind voor aanhouding;
- de verweerder in uitvoering hiervan van zijn vrijheid werd beroofd;
- de verweerder op 21 februari 2011 verzet heeft aangetekend tegen het
voormelde verstekarrest;
- de behandeling van dit verzet op zijn verzoek op de rechtszitting van 2 maart
2011 werd uitgesteld naar de rechtszitting van 30 maart 2011;
- de verweerder op 2 maart 2011 een verzoekschrift tot voorlopige
invrijheidstelling heeft ingediend, gericht aan de kamer van het hof van beroep
dat moet oordelen over zijn verzet.
4. De rechters oordelen dat zij op grond van de artikelen 7 en 31 Wet
Bescherming Maatschappij en artikel 27, §2, Voorlopige Hechteniswet bevoegd
zijn te beslissen over het verzoek tot invrijheidstelling van de verweerder. Zij
oordelen vervolgens dat de verweerder in vrijheid zal worden gesteld mits
naleving van een voorwaarde.
Aldus maken zij ten onrechte toepassing van de Voorlopige Hechteniswet en
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Zegt 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 Antwerpen, correctionele kamer,
anders samengesteld.
15 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
L. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: K. Wijnen, Mechelen.

Nr. 203
2° KAMER - 16 maart 2011

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - GEEN RECHTSMIDDEL MET VOLLE RECHTSMACHT
- GEEN HOGER BEROEP - CASSATIEMIDDEL
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2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VERBAND MET BESTREDEN
BESLISSING - HOF VAN ASSISEN - GEEN RECHTSMIDDEL MET VOLLE RECHTSMACHT - GEEN
HOGER BEROEP - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
3º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - BEGRIP
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - BEGRIP
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - ONREGELMATIGHEID VAN HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEEN BETWISTING VÓÓR DE LEZING VAN HET ARREST TOT VERWIJZING EN
DE AKTE VAN BESCHULDIGING - UITWERKING
6º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN BEHANDELING TER ZITTING - ONREGELMATIGHEID VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEEN
BETWISTING VÓÓR DE LEZING VAN HET ARREST TOT VERWIJZING EN DE AKTE VAN BESCHULDIGING

-

UITWERKING
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VOORBEREIDEND ONDERZOEK - VERHOOR EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - HOF
VAN ASSISEN - GEEN BETWISTING VÓÓR DE LEZING VAN HET ARREST TOT VERWIJZING EN DE AKTE VAN
BESCHULDIGING - GEVOLG - NIEUW MIDDEL
1º en 2° Het middel dat aanvoert dat het gevoerde proces niet eerlijk is aangezien tegen de
arresten van het hof van assisen geen hoger beroep kan worden ingesteld voor een orgaan
dat met volle rechtsmacht is bekleed, is niet ontvankelijk aangezien het niet gericht is tegen
de in het cassatieberoep bedoelde beslissingen die geen uitspraak doen en ook geen
uitspraak dienden te doen over het recht dat de eiser in cassatie zou hebben om, ondanks
de wetsbepaling die hem dat belet, de gegrondheid van de beschuldiging door een hoger
rechtscollege te laten onderzoeken. (Art. 355, Wetboek van Strafvordering)
3º en 4° Een eerlijk proces vereist dat de beschuldigde en de publieke opinie in staat
worden gesteld om de beslissing van de jury te begrijpen, wat betekent dat die beslissing
moet worden gemotiveerd en dat de voornaamste redenen tot staving van de beslissing
worden geformuleerd, zonder dat deze alle neergelegde conclusies moet beantwoorden.
(Art. 334, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)
5º, 6° en 7° De partijen die de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek betwisten
moeten hun middelen verduidelijken in een conclusie, die vóór de lezing van het arrest tot
verwijzing en de akte van beschuldiging moet worden neergelegd; bij gebrek daaraan wordt
de opgeworpen onregelmatigheid die de miskenning aanvoert van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak wegens het gebrek aan bijstand van een advocaat tijdens het
verhoor door de politiediensten en tijdens de ondervraging door de onderzoeksrechter, in
de veronderstelling dat zij bewezen is, gedekt, en kan dat middel niet voor de eerste maal
voor het Hof worden aangevoerd. (Art. 291, Wetboek van Strafvordering; Artt. 6.3 en 6.3, c,
EVRM)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0017.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het motiverend en het veroordelend arrest van
het hof van assisen van de provincie Henegouwen van respectievelijk 28 en 29
oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft verslag uitgebracht.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert aan dat het proces dat tegen hem wordt gevoerd niet eerlijk is
aangezien tegen de arresten van het hof van assisen geen hoger beroep kan
worden ingesteld voor een orgaan dat met volle rechtsmacht is bekleed.
Het hoger beroep tegen die arresten is uitgesloten op grond van artikel 355
Wetboek van Strafvordering.
De bestreden beslissingen doen geen uitspraak en het hof van assisen diende
geen uitspraak te doen over het recht van de eiser om, ondanks de wetsbepaling
die hem dat belet, de gegrondheid van de beschuldiging andermaal door een
hoger rechtscollege te laten onderzoeken.
Aangezien het middel niet gericht is tegen de beide in het cassatieberoep
bedoelde arresten, is het niet ontvankelijk.
Tweede middel
Een eerlijk proces vereist dat de beschuldigde en de publieke opinie in staat
worden gesteld om de beslissing van de jury te begrijpen, wat betekent dat haar
beslissing moet worden gemotiveerd. Artikel 334, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, vereist dat de voornaamste redenen tot staving van de beslissing
worden geformuleerd, zonder dat zij op alle neergelegde conclusies moeten
antwoorden.
Het arrest van 28 oktober 2010 vermeldt dat de voornaamste redenen die de jury
ertoe gebracht hebben de omschrijving doodslag in aanmerking te nemen, de
volgende zijn :
- de eiser betwist de werkelijkheid van de aan het slachtoffer toegebrachte
messteken niet;
- verschillende getuigenissen tonen aan dat hij zijn emoties voortdurend onder
controle had;
- goed beseffend wat hij deed, heeft hij het slachtoffer bij zich geroepen, heeft hij
een mes uit zijn zak gehaald en het opengeplooid;
- de medische vaststellingen getuigen van het geweld waarmee de messteken zijn
toegebracht; twee vitale organen zijn geraakt;
- door de lengte van het wapen en de plaats waar hij de messteken heeft
toegebracht, wist de dader dat die steken dodelijk waren.
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Die overwegingen stellen de eiser in staat om te onderscheiden welke feitelijke
omstandigheden en bewijselementen waarover in de loop van het proces is
gedebateerd, de jury ertoe gebracht hebben bevestigend te antwoorden op de
eerste hoofdvraag over de beschuldiging van doodslag. Zij stellen het Hof ook in
staat om zijn toezicht uit te oefenen.
In strijd met wat de eiser aanvoert, diende het hof van assisen niet daarenboven
de naam te preciseren van de getuigen die geloofwaardig werden bevonden, de
identiteit van de getuigen wier verklaring niet in aanmerking werd genomen, of
de teneur van de medische vaststellingen die tot staving van de aangenomen
kwalificatie zijn gekozen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
De eiser voert aan dat het tegen hem gevoerde proces niet eerlijk is verlopen
aangezien hij zich niet door een advocaat heeft kunnen laten bijstaan tijdens zijn
verhoor door de politiediensten en tijdens zijn ondervraging door de
onderzoeksrechter.
Krachtens artikel 291 Wetboek van Strafvordering, moeten de partijen die de
regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek betwisten hun middelen
verduidelijken per conclusie, die vóór de lezing van het arrest tot verwijzing en
de akte van beschulding moet worden ingediend.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 25 oktober 2010 blijkt dat de
voorzitter van het hof van assisen de partijen heeft ondervraagd over hun
bedoeling om alle in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering bedoelde
middelen op te werpen die zij aan de bodemrechter kunnen voorleggen. Volgens
het proces-verbaal hebben de ondervraagde partijen verklaard geen conclusie te
zullen neerleggen.
Daaruit volgt dat de opgeworpen onregelmatigheid, in de veronderstelling dat zij
bewezen is, gedekt is en dat middel niet voor de eerste maal voor het Hof kan
worden aangevoerd.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal –
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Advocaten: F. Mouffe, Nijvel en V. Van Thournout, Nijvel.

Nr. 204
2° KAMER - 16 maart 2011

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK - OMVANG - CASSATIEBEROEP MIDDEL ZONDER VERBAND MET HET ARREST
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK - OMVANG - CASSATIEBEROEP CASSATIEMIDDEL - MIDDEL ZONDER VERBAND MET HET ARREST
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VERBAND MET BESTREDEN
BESLISSING - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK - OMVANG - CASSATIEBEROEP - MIDDEL ZONDER VERBAND MET HET
ARREST

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - UITSPRAAK - TERMIJN - AANVANG
5º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK
HOF - VOORWAARDEN
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - VOORLOPIGE HECHTENIS - GRONDWETTELIJK HOF VOORWAARDEN
7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESLISSING - GEEN BETEKENING SANCTIE
8º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE HECHTENIS
- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - BESLISSING - GEEN BETEKENING - SANCTIE
9º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER GEEN BETEKENING - UITWERKINGEN
10º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - GEEN
BETEKENING - UITWERKINGEN
11º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - GEEN
BETEKENING - GEVOLGEN
12º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - MOTIVERING - OMVANG - GRENZEN - AANHANGIGMAKING
13º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - BESCHIKKING TOT
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- HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
- MOTIVERING MET OVERNEMING VAN DE REDENEN VAN HET BEVEL TOT

HANDHAVING VAN DE RAADKAMER
INBESCHULDIGINGSTELLING
AANHOUDING

- REGELMATIGHEID

14º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BESCHIKKING TOT
HANDHAVING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERING MET OVERNEMING VAN DE REDENEN VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - REGELMATIGHEID
15º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSCHIJNING - BERICHT VAN DE GRIFFIE - SANCTIE
16º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSCHIJNING - BERICHT VAN DE GRIFFIE LAATTIJDIGHEID OF VERZUIM - GEVOLGEN - RECHT VAN VERDEDIGING
17º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - MISKENNING
- CASSATIEMIDDEL DAT VOOR HET EERST VOOR HET HOF WORDT AANGEVOERD - ONTVANKELIJKHEID
18º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - MISKENNING - CASSATIEMIDDEL
DAT VOOR HET EERST VOOR HET HOF WORDT AANGEVOERD - ONTVANKELIJKHEID
19º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - MISKENNING - CASSATIEMIDDEL DAT VOOR
HET EERST VOOR HET HOF WORDT AANGEVOERD - ONTVANKELIJKHEID
20º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS REDELIJKE TERMIJN - MISKENNING - CASSATIEMIDDEL DAT VOOR HET EERST VOOR HET HOF WORDT
AANGEVOERD - ONTVANKELIJKHEID
1º, 2° en 3° Het middel dat eigenlijk kritiek uitoefent op een andere beschikking dan die
waartegen hoger beroep is ingesteld, zodat de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstel ling aanhangig is, is niet ontvankelijk omdat het geen verband houdt met het bestreden
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.
4º De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen binnen vijftien dagen na de
verklaring van hoger beroep en niet binnen de maand volgend op de beroepen beschikking.
(Art. 30, §3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet)
5º en 6° Naar luid van artikel 26, §3, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof, is een rechtscollege, behalve wanneer er ernstige twijfel bestaat over
de verenigbaarheid van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bedoelde regel met één van de in paragraaf 1 bedoelde regels of artikelen van de
Grondwet en er geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het Hof aanhangig is, in
het geval het een procedure ter beoordeling van de voorlopige hechtenis betreft, niet ertoe
gehouden een prejudiciële vraag te stellen. (Art. 26, §3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
7º en 8° De wet voorziet niet in een nietigheid of een sanctie wanneer de beslissing die de
voorlopige hechtenis handhaaft niet binnen de termijn van vierentwintig uur werd betekend.
9º, 10° en 11° Bij ontstentenis van een regelmatige betekening van de beslissing waarbij de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, kan de inverdenkinggestelde hoger beroep
instellen tegen een beschikking tot handhaving, zodra ze is gegeven en zolang de raadkamer niet andermaal, met toepassing van artikel 22 of 26 van de wet van 20 juli 1990,
uitspraak heeft gedaan. (Artt. 22 en 26, Voorlopige Hechteniswet)
12º De rechter dient alleen te antwoorden op de vorderingen, verweermiddelen en excep-
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ties die de partijen aanvoeren in het kader van de bij hem aanhangig gemaakte zaak.
13º en 14° Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling binnen vijf dagen
nadat het bevel tot aanhouding is uitgevaardigd, uitspraak doet over het hoger beroep
tegen de beschikking waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, kan de kamer
van inbeschuldigingstelling niet worden verweten dat ze haar beslissing motiveert door de
relevante redenen van die beschikking over te nemen.
15º De wet bepaalt niet dat aan de inverdenkinggestelde een bericht wordt verstuurd vooraleer hij verschijnt voor de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel
30, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, uitspraak doet 1.
(Art. 30, §2, Voorlopige Hechteniswet)
16º De laattijdige toezending van het bericht en zelfs het verzuim van toezending die door
de griffier aan de raadsman van de inverdenkinggestelde, met toepassing van artikel 30,
§2, van de wet van 20 juli 1990, moet worden gedaan, kan alleen tot nietigheid van de
rechtspleging leiden indien daardoor de verdediging is geschaad2. (Art. 30, §2, Voorlopige
Hechteniswet)
17º, 18°, 19° en 20° Noch de miskenning van het recht van verdediging, noch een overschrijding van de redelijke termijn, als bepaald in artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescher ming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden, kunnen voor het eerst
voor het Hof worden aangevoerd3. (Art. 5.3, EVRM)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0441.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 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser is op 7 januari 2011 een bevel tot aanhouding uitgevaardigd. Op
12 januari 2011 is hij voor de raadkamer verschenen waar hij gevraagd heeft dat
de zaak zou worden verdaagd. Bij beschikking van 21 januari 2011, datum
waarnaar het onderzoek van de zaak was uitgesteld, heeft de raadkamer de
voorlopige hechtenis gehandhaafd.
Uit de rechtspleging blijkt niet dat die beschikking werd betekend.
De eiser, die op 16 februari werd opgeroepen om te verschijnen op de
rechtszitting van de raadkamer van 21 februari, heeft op 18 februari 2011 tegen
die beschikking hoger beroep ingesteld.
Op 21 februari 2011 heeft de raadkamer de handhaving van de voorlopige
1 Cass., 16 maart 2005, AR P.05.0322.F, AC, 2005, nr. 167.
2 Ibid.
3 Ibid.
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hechtenis van de eiser bevolen, nadat ze zijn verweermiddel had verworpen
volgens hetwelk dit gerecht niet bevoegd was wegens het hoger beroep waardoor
de kamer van inbeschuldigingstelling was gevat.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking
van 21 januari 2011 ontvankelijk maar niet gegrond.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het bestreden arrest "dat het de beschikking van de raadkamer
van 21 februari 2011 niet nietig en zonder gevolg heeft verklaard" en, bijgevolg,
dat het niet gewezen is binnen de maand volgend op de beschikking van 21
januari 2011.
De kamer van inbeschuldigingstelling diende alleen uitspraak te doen over het
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer van 21 januari 2011, die de
hechtenistitel van de eiser uitmaakt.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de beschikking van 21 februari 2011,
houdt het geen verband met de bestreden beslissing en is het niet ontvankelijk.
In zoverre het middel aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling binnen
de maand volgend op de beschikking van 21 januari 2011 uitspraak diende te
doen, ofschoon uit artikel 30, §3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet, blijkt dat
zij haar beslissing diende te wijzen binnen vijftien dagen na de verklaring van
hoger beroep van 18 februari 2011, faalt het naar recht.
Ten slotte vraagt de eiser dat het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag zou
worden gesteld of, wat het toezicht op de voorlopige hechtenis aangaat, de
aanhangigmaking van de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling
verenigbaar is met de aanhangigmaking bij de raadkamer.
Naar luid van artikel 26, §3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, is een
rechtscollege, behalve wanneer er ernstige twijfel bestaat over de
verenigbaarheid van een wet, een decreet of een in artikel 134 Grondwet
bedoelde regel met één van de in §1 bedoelde regels of artikelen van de
Grondwet en er geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het Hof
aanhangig is, in het geval het een procedure ter beoordeling van de handhaving
van de voorlopige hechtenis betreft, er niet toe gehouden een prejudiciële vraag
te stellen.
Aangezien de voorgestelde vraag niet valt onder de in die bepaling bedoelde
uitzonderingen, is het Hof er niet toe gehouden die vraag te stellen.
Tweede middel
De wet voorziet niet in een nietigheid of een sanctie wanneer de beslissing die de
voorlopige hechtenis handhaaft, niet binnen de termijn van vierentwintig uur
werd betekend. Dat vormvereiste doet alleen de termijn ingaan om hoger beroep
in te stellen.
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Daaruit volgt dat de inverdenkinggestelde, bij ontstentenis van een regelmatige
betekening van de beroepen beslissing, hoger beroep kan instellen tegen een
beschikking tot handhaving, zodra ze is gegeven en in zoverre de raadkamer niet
andermaal, met toepassing van artikel 22 of artikel 26 Voorlopige Hechteniswet,
uitspraak heeft gedaan.
Het middel dat aanvoert dat de inverdenkinggestelde, bij ontstentenis van
betekening van de beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis
wordt bevolen, in vrijheid moet worden gesteld, vermits artikel 18, §1, vierde lid,
een dergelijke sanctie oplegt wanneer het bevel tot aanhouding niet binnen
vierentwintig uren te rekenen van de vrijheidsbeneming is betekend, faalt naar
recht.
Derde middel
Het middel dat schending aanvoert van artikel 23, 4°, dat toepasselijk is op de
kamer van inbeschuldigingstelling, verwijt het arrest dat het niet antwoordt op de
conclusie waarin de eiser aanvoert dat hij op grond van de beschikking van 21
januari 2011 in hechtenis was en dat de geldigheid ervan sedert 21 februari 2011
verstreken was.
De rechter dient alleen te antwoorden op de vorderingen, verweermiddelen en
excepties die de partijen aanvoeren in het kader van de bij hem aanhangig
gemaakte zaak.
Daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, aangezien zij het hoger
beroep van de eiser ontvankelijk heeft verklaard, alleen toezicht diende uit te
oefenen op de beschikking van 21 januari 2011. De kamer van
inbeschuldigingstelling diende dus niet te antwoorden op de conclusie van de
eiser waarin de handhaving van de hechtenis op grond van de beschikking van
21 februari wordt betwist.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
Wanneer het arrest uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking
waarbij binnen de vijf dagen nadat het bevel tot aanhouding is uitgevaardigd, de
voorlopige
hechtenis wordt
gehandhaafd,
kan de kamer
van
inbeschuldigingstelling niet worden verweten dat ze haar beslissing motiveert
door de relevante redenen ervan over te nemen.
Het arrest van 4 maart 2011 dat vaststelt dat de feitelijke omstandigheden van de
zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid, die het bevel tot aanhouding
van 7 januari 2011 verantwoordden, blijven bestaan, vervalt niet in een
automatisme dat onverenigbaar is met het uitzonderlijke karakter van de
voorlopige hechtenis, de noodzaak tot individualisering en het evolutieve
karakter daarvan.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
In zoverre het middel voor het overige kritiek uitoefent op de feitelijke
beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende het in artikel
16, §1, derde lid, bedoelde gevaar op ontvluchting of bedrieglijke
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verstandhouding, is het niet ontvankelijk.
Vijfde middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent zowel op de laattijdige toezending als op
de bewoordingen van de oproepingen om op de rechtszitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling te verschijnen, houdt het middel geen verband met de
bestreden beslissing.
Voor het overige bepaalt de wet niet dat aan de inverdenkinggestelde een bericht
moet worden gestuurd vooraleer hij verschijnt voor de kamer van
inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 30, §2, Voorlopige
Hechteniswet uitspraak doet. Wat het bericht betreft dat, met toepassing van die
bepaling, door de griffier aan de raadsman van de inverdenkinggestelde moet
worden gegeven, kan de laattijdige toezending en zelfs het verzuim ervan, alleen
tot nietigheid van de rechtspleging leiden indien dat de verdediging heeft
geschaad.
Het recht van verdediging van de eiser kan niet miskend zijn aangezien diens
raadsman en hijzelf op de rechtszitting zijn verschenen en hen de mogelijkheid
werd geboden te vragen dat de zaak zou worden uitgesteld binnen de bij artikel
30, §3, tweede lid, bepaalde termijn van vijftien dagen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Zesde middel
Noch een miskenning van het recht van verdediging, noch een overschrijding
van de redelijke termijn zoals bepaald in artikel 5.3 EVRM, kunnen voor het
eerst voor het Hof worden aangevoerd.
Het middel, dat bovendien een onderzoek van feitelijke gegevens vergt waarvoor
het Hof niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: H. El Abouti, Brussel.
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1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOF VAN ASSISEN - BESCHULDIGDE
- GEDETINEERDE - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - CRITERIA
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESCHULDIGDE GEDETINEERDE - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - CRITERIA
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - HOF VAN ASSISEN - BESCHULDIGDE - GEDETINEERDE VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - CRITERIA
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESCHULDIGDE GEDETINEERDE - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARREST TOT HANDHAVING - MOTIVERING REDELIJKE TERMIJN - MOEILIJKHEDEN INHERENT AAN EEN DAGBEPALING VOOR HET HOF VAN ASSISEN REGELMATIGHEID
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - HOF VAN ASSISEN - BESCHULDIGDE - GEDETINEERDE VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST TOT
HANDHAVING - MOTIVERING - REDELIJKE TERMIJN - MOEILIJKHEDEN INHERENT AAN EEN DAGBEPALING
VOOR HET HOF VAN ASSISEN - REGELMATIGHEID
1º, 2° en 3° Om te beoordelen of de duur van de hechtenis de door artikel 5.3 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden
gewaarborgde termijn al dan niet overschrijdt, gaat de rechter, aan de hand van de
concrete gegevens van de zaak, zowel de effectieve als de relatieve duur van de hechtenis
na, de moeilijkheidsgraad van het gerechtelijk onderzoek, de wijze waarop het werd
gevoerd, het gedrag van de eiser en van de bevoegde overheid; de overbelasting van de
rol van het vonnisgerecht waarvoor de beschuldigde moet verschijnen kan op zich de
verlenging niet rechtvaardigen van de hechtenis die hij sedert de voltooiing van het voorbereidend onderzoek, tot aan het begin van het proces heeft ondergaan. (Art. 5.3, EVRM)
4º en 5° Het arrest dat beslist dat de redelijke termijn niet overschreden is, gelet op "de
moeilijkheden die inherent zijn aan een dagbepaling voor het hof van assisen", en dat met
name om die reden de verlenging van de voorlopige hechtenis goedkeurt, maakt de eiser
verantwoordelijk voor een falen dat niet aan hem te wijten is en schendt artikel 5.3 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden1.
(Art. 5.3, EVRM)
(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0451.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1 Zie andersluidende concl. OM in Pas., 2011, nr. 205.
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Tegen de eiser is op 11 juli 2008 een bevel tot aanhouding uitgevaardigd. Bij
arrest van 16 april 2010, dat zijn gevangenneming beveelt, is hij naar het hof van
assisen verwezen wegens poging tot moord om de diefstal te vergemakkelijken
of de straffeloosheid ervan te verzekeren, diefstal met geweld of bedreiging, met
verzwarende omstandigheden bedoeld in artikel 472 Strafwetboek, en
deelneming aan een vereniging van boosdoeners die is opgericht met het
oogmerk om misdaden te plegen waarop een straf van minstens vijftien jaar
opsluiting staat.
Op 2 juli 2010 heeft de eiser een eerste verzoek tot invrijheidstelling ingediend
dat bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 7 juli 2010 werd
afgewezen.
Het bestreden arrest wijst een tweede verzoek van 21 februari 2011 af.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 5.3 EVRM, dat volgens het middel geschonden is, bepaalt dat de
inverdenkinggestelde in vrijheid wordt gesteld zodra de handhaving van zijn
hechtenis niet langer redelijk is.
Om te beoordelen of de duur van de hechtenis de door die bepaling
gewaarborgde termijn al dan niet overschrijdt, gaat de rechter, aan de hand van
de concrete gegevens van de zaak, zowel de effectieve als de relatieve duur van
de hechtenis na, de moeilijkheidsgraad van het onderzoek, de wijze waarop het
werd gevoerd, het gedrag van de eiser en van de bevoegde overheid.
De overbelasting van de rol van het vonnisgerecht waarvoor de beschuldigde
moet verschijnen, kan op zich de verlenging niet rechtvaardigen van de hechtenis
die hij sedert de voltooiing van het voorbereidend onderzoek tot aan het begin
van het proces heeft ondergaan.
Het arrest dat beslist dat de redelijke termijn totnogtoe niet overschreden is, gelet
op "de moeilijkheden die inherent zijn aan een dagbepaling voor het hof van
assisen", en dat met name om die reden verlenging van de voorlopige hechtenis
goedkeurt, maakt de eiser verantwoordelijk voor een falen dat niet aan hem te
wijten is en schendt de aangevoerde verdragbepaling.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de twee overige middelen van de eiser, die
niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
16 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: Y. De Vlaemynck, Brussel en C. Couquelet, Brussel.

Nr. 206
1° KAMER - 17 maart 2011

1º SCHULDVERNIEUWING - BEGRIP
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALLERLEI - SCHULDVERNIEUWING - BEGRIP
1º en 2° Voor schuldvernieuwing volstaat niet dat de schuldenaar, in de overeenkomst, een
persoon aanwijst die in zijn plaats moet betalen; in dat geval is er sprake van een lastgeving tot betaling; de aangewezen persoon is de lasthebber van de schuldenaar; hij verbindt
zich niet in eigen naam, in plaats van de schuldenaar. (Art. 1277, BW)
(WAALS GEWEST T. PARYS, MOMBAERTS, advocaten q.q. faillissement Ondernemingen Arthur Moens nv en NMBS
HOLDING nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0477.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 mei 2008 van het hof van
beroep te Bergen dat uitspraak deed op verwijzing na het arrest van het Hof van
10 februari 2005.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1165 en 1277 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
"Doet het beroepen vonnis teniet behalve in zoverre het afwijzend heeft beschikt op de
oorspronkelijke vordering van de vennootschap Arthur Moens tegen de vennootschap
NMBS Holding [tweede verweerster] en in zoverre de vordering tot vrijwaring die
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laatstgenoemde tegen de [eiser] heeft ingesteld, zonder voorwerp werd verklaard;
Wijzigt het voor het overige,
Veroordeelt de [eiser] om aan de vennootschap Arthur Moens 7.776,74 euro (openstaand
saldo van 313.713 frank op factuur 10 van 16 januari 1989) en 11.730,69 euro
(openstaand saldo 473.215 frank op factuur 109 van 3 mei 1989), te betalen, zijnde in
totaal 19.507,43 euro, beide bedragen tot de volledige betaling vermeerderd met de
interest bedoeld in artikel 15, §1 en 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten;
Zegt dat die interest zal worden gekapitaliseerd op 30 juni 1997, 30 augustus 1999 en 12
december 200 zodat de interest die op elk van die data vervalt vanaf die data zelf interest
zal opbrengen;
Veroordeelt de [eiser] in de kosten van de vennootschap Arthur Moens, begroot op
4.892,35 euro in totaal, blijkens haar kostenstaat".
Het bestreden arrest grondt die beslissingen op de onderstaande redenen:
"De overeenkomst van 19 december 1966 tussen de vennootschap NMBS Holding en de
Belgische Staat bepaalde dat 'het ministerie van Openbare werken zich ertoe verbindt de
volledige kosten (...) te dragen van de uitgaven van de werkzaamheden die in aanneming
worden uitgevoerd, onder het beheer en het toezicht van de NMBS'.
De vennootschap NMBS Holding bleef echter wel de opdrachtgever en bleef op grond
daarvan en met toepassing van artikel 1277 van het Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van
de aannemer gehouden tot de kosten van de werkzaamheden.
Toch voert de vennootschap NMBS Holding terecht aan dat zij, van haar kant, niet
nagelaten heeft het verval aan te voeren en dat zij niet de lastgever van de [eiser] is.
Volgens voornoemd artikel 18, §2, 'moet iedere rechtsvordering betreffende een
overeenkomst op straffe van verval en onverminderd bovenstaande §1, door de aannemer
worden ingediend ten laatste een jaar na de voorlopige keuring van de gezamenlijke
werken (...). Iedere rechtsvordering die steunt op feiten of omstandigheden die
plaatsvinden gedurende de waarborgperiode, of die betrekking heeft op boeten wegens
vertraging, moet nochtans, op straffe van verval, worden ingesteld ten laatste een jaar na
het verstrijken van de waarborgperiode, zoals voorzien bij artikel 16, §4, 2°'.
Ook al zouden de ten dele onbetaalde facturen, die uitgebracht zijn na de voorlopige
keuring van 13 december 1988 aangemerkt kunnen worden als 'feiten of omstandigheden
die plaatsvinden gedurende de waarborgperiode', dan nog zou, aangezien de te dezen
toepasselijke waarborgtermijn één jaar bedraagt te rekenen van de voorlopige keuring
(artikel 43, §3, laatste lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden), de vervaltermijn
ingaan op 13 december 1989; de vervaltermijn van één jaar vanaf laatstgenoemde datum,
vermeerderd met 90 dagen zoals bedoeld in artikel 16, §4, 2°, van de algemene
aannemingsvoorwaarden, zou dan verstreken zijn op 13 maart 1991, zodat de
dagvaarding van 25 maart 1991 zelfs in het vooropgestelde geval te laat is uitgebracht.
Voorts is er geen enkele reden om de vennootschap NMBS Holding te beschouwen als de
lastgever van de Belgische Staat, noch van de [eiser] die in zijn rechten is getreden: de
NMBS Holding was als opdrachtgever gehouden tot betaling, terwijl de overheid daartoe
gehouden was krachtens de overeenkomst van 19 december 1966, die geen lastgeving is.
Wanneer de administratie afstand doet van haar recht om het verval aan te voeren,
betekent dat daarom niet dat hetzelfde recht ook aan de zijde van de vennootschap NMBS
Holding tenietgaat.
Bijgevolg moet worden bevestigd dat laatstgenoemde buiten het geding wordt gesteld.
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Verschuldigd bedrag en interest
Het wordt niet betwist dat het onbetaalde saldo op de facturen 10 en 109, die
respectievelijk zijn uitgebracht op 10 januari 1989 en 3 mei 1989, in totaal 786.928 frank
in hoofdsom bedraagt, ofwel 19.507,43 euro.
De vennootschap Arthur Moens vordert dat de interest, bedoeld in artikel VII van de
overeenkomst van 19 december 1966 tussen de Staat de NMBS, waarin zij geen partij is,
op dat bedrag wordt toegepast".
Grieven
Het bestreden arrest bevat de volgende overwegingen:
"De overeenkomst van 19 december 1966 tussen de vennootschap NMBS Holding en de
Belgische Staat bepaalde dat 'het ministerie van openbare werken zich ertoe verbindt de
volledige kosten (...) te dragen van de uitgaven van de werkzaamheden die in aanneming
worden uitgevoerd, onder het beheer en het toezicht van de NMBS'.
De vennootschap NMBS Holding bleef echter wel de opdrachtgever en bleef op grond
daarvan en met toepassing van artikel 1277 van het Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van
de aannemer gehouden tot de kosten van de werkzaamheden";
en
"Voorts is er geen enkele reden om de vennootschap NMBS Holding te beschouwen als de
lastgever van de Belgische Staat, noch van de [eiser] die in zijn rechten is getreden: de
NMBS Holding was als opdrachtgever gehouden tot betaling, terwijl de overheid daartoe
gehouden was krachtens de overeenkomst van 19 december 1966, die geen lastgeving is",
en
"De vennootschap Arthur Moens vordert dat de interest, bedoeld in artikel VII van de
overeenkomst van 19 december 1966 tussen de Staat de NMBS, waarin zij geen partij is,
op dat bedrag wordt toegepast".
(...)
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest stelt, enerzijds, vast dat de vennootschap NMBS Holding als
opdrachtgever jegens de aannemer gehouden bleef tot de kosten van de werkzaamheden,
aangezien het beding in de overeenkomst van 19 december 1966 volgens hetwelk de
Belgische Staat die kosten zou dragen, een toepassing is van artikel 1277 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden arrest stelt aldus vast dat genoemd beding aangemerkt kan worden als een
aanwijzing van solvens, aangezien de schuldenaar een persoon heeft aangewezen die in
zijn plaats zal betalen.
Een dergelijke aanwijzing komt echter neer op een lastgeving aangezien de solvens zich
niet persoonlijk verbindt maar als lasthebber van de schuldenaar in diens plaats betaalt.
Het bestreden arrest beslist echter, anderzijds, dat de overheid (dus de eiser) "krachtens
de overeenkomst van 19 december 1966, die geen lastgeving is, (tot betaling) gehouden
was".
Het bestreden arrest schendt aldus artikel 1277 van het Burgerlijk Wetboek doordat het,
enerzijds, oordeelt dat de eiser tot betaling gehouden was krachtens de overeenkomst van
19 december 1966, aangezien die overeenkomst hem aanwees als solvens, dus als
lasthebber, en anderzijds, beslist dat die overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving
is hoewel de aanwijzing van de solvens in de zin van artikel 1277 van het Burgerlijk
Wetboek wel degelijk de kenmerken van een dergelijke overeenkomst vertoont.
Het bestreden arrest schendt voorts artikel 149 van de Grondwet daar het
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tegenstrijdigheden bevat doordat het, enerzijds, tegelijk beslist dat de overeenkomst van
19 december 1966 de rechtsvoorganger in de vordering aanwees als solvens, met dien
verstande dat de solvens slechts een lasthebber is die zich niet persoonlijk verbindt, en
dat de eiser tot betaling gehouden is krachtens een overeenkomst die zijn
rechtsvoorganger als solvens aanwees, en, doordat het, anderzijds, tegelijk beslist dat de
overeenkomst van 19 december 1966 een aanwijzing van solvens bevat die neerkomt op
een lastgeving en dat genoemde overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving is,
aangezien er geen enkele reden is om de NMBS Holding te beschouwen als de lastgever
van de Belgische Staat, noch van het Waals Gewest dat in zijn rechten is getreden.
Wegens die beide tegenstrijdigheden is het bestreden arrest niet regelmatig met redenen
omkleedt en schendt het bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Luidens artikel 1277 Burgerlijk Wetboek brengt de enkele aanwijzing, door de
schuldenaar, van een persoon die in zijn plaats moet betalen, geen
schuldvernieuwing mee.
In dat geval is er sprake van een lastgeving tot betaling. De aangewezen persoon
is de lasthebber van de schuldenaar. Hij verbindt zich niet in eigen naam, in
plaats van de schuldenaar.
Het bestreden arrest stelt vast dat "de overeenkomst van 19 december 1966
tussen de vennootschap NMBS Holding [hier de tweede verweerster] en de
Belgische Staat bepaalt dat 'het ministerie van Openbare werken zich ertoe
verbindt de volledige kosten (...) te dragen van de uitgaven van de
werkzaamheden die in aanneming worden uitgevoerd, onder het beheer en het
toezicht van de NMBS'".
Door te vermelden dat laatstgenoemde "de opdrachtgever [bleef] en op grond
daarvan en met toepassing van artikel 1277 van het Burgerlijk Wetboek, ten
aanzien van de aannemer gehouden [bleef] tot de kosten van de
werkzaamheden", oordeelt het dat de tweede verweerster, in de geciteerde
bepaling uit de overeenkomst, de Belgische Staat heeft aangewezen om in haar
plaats te betalen.
Het arrest dat oordeelt dat "de overheid krachtens de overeenkomst van 19
december 1966, die geen lastgeving is, [jegens de vennootschap Arthur Moens
tot betaling] gehouden was", terwijl die bepaling van de overeenkomst, zoals zij
door het arrest wordt ontleed, de Belgische Staat niet persoonlijk ertoe
verplichtte de vennootschap Arthur Moens te betalen, maar hem een last gaf om
namens de tweede verweerster te betalen, schendt artikel 1277 Burgerlijk
Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de het hof van beroep te Luik.
17 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
D. Batselé – Andersluidende conclusie1: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: P.
A. Foriers, B. Maes en M. Mahieu.

Nr. 207
1° KAMER - 17 maart 2011

LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN UITGESPROKEN OP
GROND VAN DE OUDE WET - RECHT OP UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - NIEUWE WET - WIJZE
WAAROP DE UITKERING WORDT VASTGESTELD - BEREKENING - OVERGANGSBEPALINGEN - WET IN DE
TIJD - TOEPASSELIJKE WET
Het nieuwe artikel 301, §10, tweede lid, dat het recht op uitkering uitsluit bij een nieuw
huwelijk van de uitkeringsgerechtigde, is niet van toepassing wanneer de echtscheiding van
de partijen met toepassing van de oude artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk
Wetboek uitgesproken is vóór 1 september 20071.
(L. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0255.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi van 30 september 2009.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
1 Het OM was van oordeel dat het bestreden arrest stelde dat de tweede verweerster, in haar hoedanigheid van opdrachtgever, die niet uit de overeenkomst van 19 dec. 1966 maar wel uit de bijzondere
aannemingsvoorwaarden blijkt, waarin een aanwijzing van solvens voorkomt in de zin van art. 1277
BW, jegens de aannemer tot betaling van het werk gehouden was, en dat het onderdeel dat berust op
de bewering dat het bestreden arrest geoordeeld heeft dat de overeenkomst van 19 dec. 1966 tussen
de tweede verweerster en de Belgische Staat aangemerkt moet worden als een aanwijzing van
solvens in de zin van art. 1277 B.W. feitelijke grondslag mist.
1 Zie Cass., 12 april 2010, AR C.09.0243.F, n° 247.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 141 en 142 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 229, 231 en 301 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 229, 231 en
301 zoals ze van kracht waren vóór de opheffing of vervanging ervan bij de wet van 27
april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding;
- artikel 301, inzonderheid §3 en 10, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd
ingevoegd door artikel 7 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding;
- artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding;
- artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond, bevestigt de
beroepen beslissing die vanaf 1 september 2007 de uitkering na echtscheiding heeft
opgeheven die de verweerder aan de eiseres verschuldigd was op grond van het vonnis
van 9 juli 2004, en veroordeelt de eiseres in de kosten van hoger beroep. Het baseert die
beslissing op de onderstaande redenen:
"De criteria op grond waarvan de uitkering na echtscheiding van (de eiseres) wordt
vastgesteld en beëindigd, hetzij nader wordt uitgewerkt, worden bepaald door de nieuwe
wet (van 27 april 2007) en dus door het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 luidt als volgt: 'Indien de echtscheiding werd
uitgesproken voor de inwerkingtreding van deze wet, overeenkomstig de vroegere
artikelen 229, 231 en 232 van hetzelfde Wetboek, blijft het in artikel 301 van hetzelfde
Wetboek bepaalde recht op een uitkering verworven of uitgesloten krachtens de vroegere
wettelijke voorwaarden'.
Die overgangsbepaling is duidelijk wat het beginsel ervan betreft: aangezien de
echtscheiding uitgesproken is ten nadele (van de verweerder) kan (de eiseres) van hem
een uitkering na echtscheiding vorderen op grond van de vroegere wet. De wet wijkt, wat
de nadere regeling betreft, niet af van de beginselen van het gemeenrechtelijke
overgangsrecht die vereisen dat de nieuwe wet terstond wordt toegepast. Bijgevolg moet
de in het voormelde artikel vervatte afwijking op beperkende wijze worden uitgelegd: de
woorden 'recht op een uitkering' slaan op het beginsel van het ontstaan van het recht op
een uitkering maar niet op de nadere regeling ervan, die onder de nieuwe wet valt (...).
Er dient immers op gewezen dat artikel 45, §5, van de voornoemde wet van 27 april 2007
werd vernietigd door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 december 2008 (...).
Die bepaling luidde als volgt: 'Artikel 301, §4, van hetzelfde wetboek, zoals gewijzigd bij
artikel 7, is van toepassing op de uitkeringen tot levensonderhoud, die zijn vastgesteld
door een vonnis dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze wet'.
Indien de duur van die uitkering niet bepaald is, begint de termijn van artikel 301, §4, te
lopen op de datum van inwerkingtreding van deze wet. Indien de termijn van de uitkering
wel bepaald werd, blijft hij van toepassing en mag hij de vastgestelde grens niet
overschrijden (cf. supra).
Dat nieuwe artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek preciseert in zijn eerste lid dat de
duur van de uitkering niet langer mag zijn dan die van het huwelijk en, in zijn tweede lid,
dat de rechtbank, in geval van buitengewone omstandigheden, de termijn kan verlengen,
indien de uitkeringsgerechtigde aantoont dat hij bij het verstrijken van de in het eerste lid
bedoelde termijn, om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds in staat van behoefte
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verkeert.
Dat arrest van het Grondwettelijk Hof (...) heeft enkel betrekking op artikel 45, §5, van de
voornoemde wet van 27 april 2007, namelijk op de overgangsbepaling betreffende de
beperking in de tijd (dus, tot de duur van het huwelijk) van de onderhoudsuitkeringen die
vastgesteld zijn in een vonnis vóór de inwerkingtreding van de voornoemde wet van 27
april 2007. (...)
Aangezien het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek in §10, tweede lid, vermeldt
dat de onderhoudsuitkering eindigt in geval van een nieuw huwelijk, moet worden gesteld
dat (de eiseres) geen recht meer heeft op haar uitkering (...) vanaf 1 september 2007, de
datum van inwerkingtreding van dat nieuwe artikel."
Grieven
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond vóór de wijziging ervan bij
artikel 7 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding
luidde als volgt: "de rechtbank kan aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering
toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat
stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het
samenleven"; §3, inzonderheid het tweede lid, en §4, voegden daaraan toe: "§3. (...)
Indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde een ingrijpende wijziging heeft
ondergaan zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is, kan de rechtbank
de uitkering verminderen of opheffen" en "§4. Het bedrag van de uitkering mag in geen
geval hoger zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden
echtgenoot".
Het nieuwe huwelijk van de uitkeringsgerechtigde had, op zich, niet tot gevolg dat zijn
recht op die uitkering verviel. Zij kon enkel gewijzigd of opgeheven worden indien en
voor zover de toestand van de gerechtigde, wegens dat nieuwe huwelijk, verbeterd was en
gelijkwaardig was geworden aan die welke hij had gekend tijdens het huwelijk dat door
de echtscheiding was ontbonden.
De wet van 27 april 2007 heeft de vroegere gronden van echtscheiding waarin de oude
artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek voorzagen, opgeheven en ze alle
vervangen door de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk van
de echtgenoten. Daarbij werd de regeling van de uitkeringen na echtscheiding eveneens
volledig gewijzigd.
Het nieuwe artikel 301, §2, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 7 van de
wet van 27 april 2007 luidt als volgt:
"Bij gebrek aan overeenkomst zoals bedoeld in §1, kan de rechtbank in het vonnis dat de
echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige
echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan ten laste van de andere
echtgenoot.
De rechtbank kan het verzoek om een uitkering weigeren indien de verweerder bewijst dat
verzoeker een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving onmogelijk
heeft gemaakt.
In geen geval wordt de uitkering tot levensonderhoud toegekend aan de echtgenoot die
schuldig werd bevonden aan een in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het
Strafwetboek bedoeld feit dat is gepleegd tegen de persoon van de verweerder of aan een
poging tot het plegen van een in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde wetboek
bedoeld feit tegen diezelfde persoon (...)".
§3 preciseert: "De rechtbank legt het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten
minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken.
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De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en
met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde
(...).
De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de
uitkeringsplichtige echtgenoot".
Het nieuwe artikel 301, §10, tweede lid, luidt voortaan als volgt: "De uitkering eindigt in
ieder geval definitief in geval van een nieuw huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of op
het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van wettelijke samenwoning doet, tenzij
de partijen anders overeenkomen".
De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding bevat
uitdrukkelijke overgangsbepalingen waaronder artikel 42, §3, dat luidt als volgt: "Indien
de echtscheiding werd uitgesproken voor de inwerkingtreding van deze wet,
overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van hetzelfde Wetboek, blijft het in
artikel 301 van hetzelfde Wetboek bepaalde recht op een uitkering verworven of
uitgesloten krachtens de vroegere wettelijke voorwaarden".
Eerste onderdeel
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding moet in die zin worden uitgelegd dat, als de echtscheiding uitgesproken is
vóór 1 september 2007, zijnde de datum van inwerkingtreding van de wet, de vroegere
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 301 van dat wetboek, zowel
de voorwaarden tot toekenning van de uitkering (het "recht op een uitkering") als de
criteria en gebeurtenissen waarop de rechter zich moet baseren om het bedrag ervan te
bepalen (de "nadere regeling van de uitkering").
Die uitlegging is de enige die de coherentie van alle overgangsbepalingen van de wet
verzekert.
Bovendien dienen de gerechtelijke rechtscolleges, wanneer een wetsbepaling op twee of
meer wijzen kan worden uitgelegd, enkel die uitlegging in aanmerking te nemen waarin
de bewuste wetsbepaling in overeenstemming is met de Grondwet. Het Grondwettelijk
Hof heeft evenwel, in zijn arresten 115/2009 van 16 juli 2009 en 141/2009 van 17
september 2009 voor recht gezegd dat artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007
betreffende de hervorming van de echtscheiding de grondwettelijke beginselen van
gelijkheid en niet-discriminatie miskent, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat de
nieuwe wet enkel van toepassing is op de wijze van vaststelling van de uitkering tot
levensonderhoud, terwijl het recht op de uitkering tot levensonderhoud geregeld blijft
door de oude wet. Het Grondwettelijk Hof heeft bovendien voor recht gezegd dat artikel
42, §3, van de wet van 27 april 2007 de Grondwet niet schendt indien het in die zin wordt
uitgelegd dat, wanneer de echtscheiding is uitgesproken vóór de inwerkingtreding van die
wet, de daarin vermelde vroegere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
blijven zowel voor de toekenning van het recht op een uitkering tot levensonderhoud als
voor de wijze van vaststelling daarvan.
In deze zaak stelt het bestreden vonnis vast dat de echtscheiding tussen partijen ten
nadele van de verweerder werd uitgesproken bij een arrest van het hof van beroep te
Bergen van 6 november 2001.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, om te beslissen dat de eiseres vanaf 1 september
2007 geen recht meer heeft op een uitkering na echtscheiding omdat zij vóór die datum is
hertrouwd, toepassing maakt van artikel 301, §10, van het Burgerlijk Wetboek zoals het
werd ingevoegd door artikel 7 van de wet van 27 april 2007, omdat die wet, aldus het
vonnis, krachtens artikel 42, §3, ervan geldt voor de criteria en redenen tot bepaling en
wijziging van de onderhoudsuitkering waarop de uitkeringsgerechtigde echtgenoot, die
gescheiden is onder de regeling van de vroegere wet, aanspraak kan maken, terwijl het
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nieuwe huwelijk van die gerechtigde hierbij automatisch het einde van de uitkering tot
gevolg heeft, ongeacht de toestand van de uitkeringsgerechtigde tijdens het eerste
huwelijk. Het miskent aldus de algemene beginselen van het overgangsrecht en schendt
de uitdrukkelijke overgangsbepalingen van de wet van 27 april 2007 (schending van de
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 42, §3, van de wet van 27 april 2007
betreffende de hervorming van de echtscheiding), alsook de vroegere artikelen 229, 231
en 301 van het Burgerlijk Wetboek, 10, 11, 141 en 142 van de Grondwet en 26 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Tweede onderdeel (subsidiair)
De automatische opheffing van het voordeel van de uitkering na echtscheiding in geval
van een nieuw huwelijk, bepaald in het nieuwe artikel 301, §10, van het Burgerlijk
Wetboek, valt onder het recht op de onderhoudsuitkering na echtscheiding veeleer dan
onder de wijze waarop die onderhoudsuitkering wordt vastgesteld.
Het lijdt hoe dan ook geen enkele twijfel dat, krachtens artikel 42, §3, van de wet van 27
april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, het recht op een
onderhoudsuitkering na een echtscheiding die is uitgesproken op grond van de artikelen
229, 231 of 232 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend geregeld wordt door het vroegere
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek dat niet bepaalde dat het nieuwe huwelijk van de
uitkeringsgerechtige de opheffing van de uitkering tot gevolg had maar enkel voorzag in
de mogelijkheid die uitkering te wijzigen of op te heffen indien de uitkeringsplichtige exechtgenoot aantoonde dat het nieuwe huwelijk van de uitkeringsgerechtigde voor hem tot
gevolg had dat hij een levensstandaard genoot die gelijkwaardig was met die tijdens het
ontbonden huwelijk.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat het nieuwe artikel 301, §10, van het Burgerlijk
Wetboek op dit geval toepast omdat het oordeelt dat het nieuwe huwelijk van de
uitkeringsgerechtigde en de daaruitvolgende opheffing van het recht op uitkering
betrekking hebben op de wijze waarop de uitkering wordt vastgesteld en niet op het recht
op uitkering, voormeld nieuw artikel 301, §10, van het Burgerlijk Wetboek schendt, en,
aangezien de echtscheiding van de partijen op 6 november 2001 ten nadele van de
verweerder werd uitgesproken, tevens de artikelen 2, 229, 231 en 301, die laatste drie in
de versie geldend vóór de wet van 27 april 2007, en het artikel 42, §3, van de wet van 27
april 2007 schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Luidens artikel 301, §10, tweede lid 2, Burgerlijk Wetboek, zoals het in dat
wetboek werd ingevoegd door de wet van 27 april 2007 betreffende de
hervorming van de echtscheiding, eindigt de uitkering na echtscheiding in ieder
geval definitief in geval van een nieuw huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of
op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van wettelijke samenwoning
doet, tenzij de partijen anders overeenkomen.
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 bepaalt dat, indien de echtscheiding
werd uitgesproken vóór de inwerkingtreding van die wet, die is vastgesteld op 1
september 2007, overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231 en 232
Burgerlijk Wetboek, het in artikel 301 van hetzelfde Wetboek bepaalde recht op
een uitkering verworven of uitgesloten blijft krachtens de vroegere wettelijke
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voorwaarden.
Daaruit volgt dat het nieuwe artikel 301, §10, tweede lid, op grond waarvan het
recht op uitkering wordt uitgesloten in geval van een nieuw huwelijk van de
uitkeringsgerechtigde, niet van toepassing is wanneer de echtscheiding van de
partijen uitgesproken is vóór 1 september 2007, op grond van de vroegere
artikelen 229, 231 en 231 Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis dat eerst vaststelt dat de echtscheiding tussen de partijen op
6 november 2001 ten nadele van de verweerder werd uitgesproken en dat de
eiseres vóór 1 september 2007 hertrouwd is, en dat vervolgens de uitkering na
echtscheiding die de verweerder aan de eiseres verschuldigd is, vanaf 1
september 2007 opheft met toepassing van het nieuwe artikel 301, §10, tweede
lid, Burgerlijk Wetboek, schendt artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, rechtszitting
houdend in hoger beroep.
17 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
M. Regout – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: F.
T'Kint en M. Grégoire.

Nr. 208
1° KAMER - 17 maart 2011

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE VERZOEKSCHRIFT - AFSCHRIFT - GEÏDENTIFICEERDE HANDTEKENING - ONDERTEKENAAR - GEEN
VERMELDING VAN HOEDANIGHEID - IDENTIFICEERBAAR - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - VERZOEKSCHRIFT AFSCHRIFT - GEÏDENTIFICEERDE HANDTEKENING - ONDERTEKENAAR - GEEN VERMELDING VAN
HOEDANIGHEID - IDENTIFICEERBAAR - ONTVANKELIJKHEID
3º INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN DUBBELBELASTINGVERDRAG - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK - BELGISCHE
VERBLIJFHOUDER DIE IN FRANKRIJK WERKT - WERKNEMER VAN EEN FRANSE PUBLIEKRECHTELIJKE
RECHTSPERSOON - ARTIKEL 18 - TOEPASSING - BELASTING IN BELGIË
4º INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN DUBBELBELASTINGVERDRAG - VOORWERP
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5º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - MATERIEEL RECHT ALGEMEEN - VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS - BELEMMERING VOOR DE TOEPASSING VAN EEN
BEPALING VAN EEN DUBBELBELASTINGVERDRAG

1º en 2° Het cassatieverzoekschrift is ontvankelijk wanneer het afschrift ervan de geïdentificeerde handtekening draagt van een persoon wiens hoedanigheid van advocaat bij een
welbepaalde balie blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 1. (Artt. 1079 en
1080, Gerechtelijk Wetboek; Art. 378, WIB92)
3º Overeenkomstig artikel 18 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en
Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen zijn de salarissen, lonen en andere
soortgelijke bezoldigingen die door een verdragsluitende Staat of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van een verdragsluitende Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, worden toegekend aan een verblijfhouder van de andere verdragsluitende
Staat die de nationaliteit van laatstgenoemde Staat heeft, uitsluitend belastbaar in de Staat
waar de begunstigde verblijft2.
4º Een dubbelbelastingovereenkomst heeft enkel ten doel te vermijden dat dezelfde inkomsten in elk van de twee staten worden belast, maar beoogt niet te garanderen, dat de door
de belastingplichtige in een van de staten verschuldigde belasting niet hoger is dan die
welke hij in de andere staat zou moeten voldoen3.
5º Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie staat niet in de
weg aan de toepassing van artikel 10, §3, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen
België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse
administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen en tot vaststelling van
regels van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen,
salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen.
(M. e.a. T. BELGISCHE STAAT- min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0003.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 19 juni 2009 van het hof van
beroep te Bergen.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
1 Het OM had ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep opge worpen. Het was immers van oordeel dat art. 1080 Ger.W. werd geschonden in onderling verband
gelezen met art. 378 WIB92 waaruit volgt dat het cassatieverzoekschrift inzake inkomstenbelastingen
op straffe van nietigheid zowel op het origineel als op het afschrift ervan door een advocaat moet zijn
ondertekend. In deze zaak droeg het afschrift van het cassatieverzoekschrift dat, overeenkomstig art.
1079 Ger.W. aan de verweerder was betekend, de vermelding dat dat geschrift opgesteld was door
meester W., advocaat bij de balie van B., maar was het bekleed met een onleesbare handtekening,
met daarbij de naam "M... S... loco", zonder vermelding dat de ondertekenaar de hoedanigheid van
advocaat bezat (vgl. Cass., 29 okt. 1999, AR F.98.0032.F, n° 576). Het Hof was gevoelig voor de
verdediging van de verweerders dat het onderzoek van de overige stukken van het dossier de vereiste
zekerheid kon bieden dat de ondertekenaar van het afschrift de hoedanigheid van advocaat bezat,
zodat het vormgebrek dat de ontvankelijkheid van het beroep aantastte, aldus ongedaan werd
gemaakt.
2 Cass., 27 jan. 2011, AR F.09.0130.F, n° 81, met concl. OM, www.cass.be.
3 HvJ, arrest C-336/96 van 12 mei 1998, nr.81.
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II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht, voeren de eisers twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Betreffende het middel van niet ontvankelijkheid dat ambtshalve door het
openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek tegen het
cassatieberoep is opgeworpen: het afschrift van het cassatieverzoekschrift is niet
door een advocaat ondertekend
Het afschrift van het cassatieverzoekschrift draagt de geïdentificeerde
handtekening van Muriel Safi wier hoedanigheid van advocaat bij de balie van
Brussel blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Volgens artikel 11, §1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België
en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van
wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen
zijn, onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13 van die
Overeenkomst, de salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen slechts
belastbaar in de verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de
persoonlijke activiteit, die de bron van deze inkomsten is, wordt uitgeoefend.
Luidens artikel 10, §1, van die Overeenkomst zijn de bezoldigingen in de vorm
van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen toegekend door één van de
verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van deze
Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, uitsluitend in deze
Staat belastbaar.
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat artikel 11 niet geldt
voor de bezoldigingen die worden toegekend door een verdragsluitende Staat of
door een publiekrechtelijke rechtspersoon van een verdragsluitende Staat, die
geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent.
Artikel 10, §3, van de Overeenkomst sluit overigens de toepassing van artikel 10,
§1, uit wanneer de bezoldigingen worden betaald aan verblijfhouders van de
andere Staat, die de nationaliteit van deze Staat hebben.
Aangezien de vorenstaande artikelen van die Overeenkomst niet anders bepalen,
zijn in een dergelijk geval de bezoldigingen, overeenkomstig artikel 18 ervan,
slechts belastbaar in de Staat waar de begunstigde verblijft.
Het arrest dat beslist dat de inkomsten die worden verkregen door de verweerder,
een Belgische onderdaan die in België verblijft, wegens zijn activiteit in dienst
van een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Frans recht die geen nijverheidsof handelsactiviteit uitoefent, terecht in België werden belast, maakt een juiste
toepassing van de voormelde bepalingen van die Overeenkomst.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel
De artikelen 39 en 58 van het Verdrag over de werking van de Europse Unie
houden geen verband met de grief.
In dat opzicht is het middel niet ontvankelijk.
Voor het overige voeren de eisers aan dat voormeld artikel 10, §3, indruist tegen
artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in
zoverre het verwijst naar de nationaliteit van een belastingplichtige om hem te
belasten in de ene verdragsluitende Staat veeleer dan in de andere; de eisers
vorderen dat een prejudiciële vraag word gesteld aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie over de bestaanbaarheid van die bepaling van de Overeenkomst
met voornoemd artikel 18.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest C-336/96 van 12
mei 1998 geoordeeld dat een dubbelbelastingovereenkomst enkel ten doel heeft
te vermijden dat dezelfde inkomsten in elk van de twee staten worden belast. Een
dergelijke overeenkomst beoogt niet te garanderen, dat de door de
belastingplichtige in een van de staten verschuldigde belasting niet hoger is dan
die welke hij in de andere staat zou moeten voldoen.
Dat arrest komt tot de slotsom dat de bepalingen van het Verdrag betreffende het
vrije verkeer van werknemers aldus moeten worden uitgelegd, dat ze zich niet
verzetten tegen de toepassing van bepalingen van een dubbelbelastingovereenkomst volgens welke voor grensarbeiders een verschillende
belastingregeling geldt al naargelang zij in de particuliere dan wel in de openbare
sector werkzaam zijn, en, in het laatste geval, al naargelang zij al dan niet de
nationaliteit bezitten van de staat waaronder de dienst ressorteert, waarbij zij
werkzaam zijn.
Uit dat arrest volgt dat artikel 18 van het Verdrag niet in de weg staat aan de
toepassing van artikel 10, §3, van de Overeenkomst van 10 maart 1964, zodat er
geen grond bestaat om de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag te
stellen.
In zoverre het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: G. Steffens
– Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: P. B. Waegenaere,
Bergen.

Nr. 209
1° KAMER - 17 maart 2011
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INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING —
BEROEPSINKOMSTEN — BEZOLDIGINGEN - BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAP BEDRIJFSVOERTUIG - LEASING - TERUGKOOP DOOR DE LEVENSGEZELLIN VAN DE BESTUURDER VOORDEEL BEGREPEN IN DE BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDER
De beslissing van het arrest dat de belastingadministratie terecht een bijkomende heffing
heeft ingekohierd ten name van de bestuurder van een vennootschap die een voertuig in
leasing heeft genomen dat later door de levensgezellin van de bestuurder tegen een bedui dend lagere prijs dan de werkelijke waarde ervan werd overgekocht, is niet naar recht
verantwoord wanneer uit de overwegingen ervan niet blijkt dat de bestuurder een persoon lijk voordeel gehaald heeft uit het lichten van de aankoopoptie 1. (Art. 32, tweede lid, 2°,
WIB92)
(M. T. BELGISCHE STAAT - min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0044.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 4 januari 2006 van het hof van
beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht, voert de eiser twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Volgens artikel 32, tweede lid, 2°, WIB1992 zijn bezoldigingen van
bedrijfsleiders alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon.
Daartoe behoren inzonderheid voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of
naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
Het arrest stelt vast, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, dat de
levensgezellin van de eiser op 27 juni 1996 tegen een beduidend lagere prijs dan
de werkelijke waarde ervan, een voertuig heeft gekocht dat voorheen in leasing
was genomen door de vennootschap Henri Bries waarvan de eiser de bestuurder
was terwijl zijn levensgezellin dat niet was.
Het oordeelt, op eigen gronden, dat "de enorme wanverhouding tussen de
economische waarde van het voertuig op het einde van de leasingovereenkomst
en de door de overeenkomst bepaalde financiële restwaarde ervan voortvloeit uit
de omvang van de bedragen die als huur werden betaald door de
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 209.
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lesseevennootschap, zodanig dat zij financieel de kosten van het voordeel heeft
gedragen dat haar op het einde van de overeenkomst zal toekomen" dat "er geen
enkele twijfel over bestaat dat het voertuig, indien de optie niet was gelicht of
indien de vennootschap de optie had gelicht, door de eigenaar tegen de
marktprijs zou zijn verkocht", dat "in die omstandigheden het feit dat de [eiser]
zijn levensgezellin de mogelijkheid geboden heeft om van de optie te genieten en
aldus het voertuig aan te kopen tegen een belachelijk lage prijs in verhouding tot
zijn werkelijke waarde, wel degelijk een voordeel van alle aard vormt dat aan de
[eiser] zelf werd toegekend en dat deze kon verkrijgen uit hoofde of naar
aanleiding van zijn beroepswerkzaamheid als bestuurder van de bewuste
vennootschap" en dat "die hoedanigheid van bestuurder de enige reden is
waarom de vennootschap heeft verzaakt zelf het economisch voordeel te
realiseren volgend uit het lichten van de optie en [de eiser] de kans heeft gegeven
die winst door een van zijn naasten te laten behalen".
Met die overwegingen, waaruit niet blijkt dat de eiser zelf voordeel heeft gehaald
uit het lichten van de optie, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing
dat de administratie terecht ten name van de eiser een bijkomende heffing heeft
ingekohierd op grond van het verschil tussen de werkelijke waarde van het
voertuig en de prijs waartegen zijn levensgezellin het heeft aangekocht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
17 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
M. Regout – Andersluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: J.-P.
Douny, Luik en F. T'Kint.

Nr. 210
BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 17 maart 2011

1º RECHTSBIJSTAND - ARTIKEL 665, 2°, GERECHTELIJK WETBOEK - VERLENING VAN
RECHTSBIJSTAND - BETROKKEN HANDELINGEN - BEGRIP
2º RECHTSBIJSTAND - ARTIKEL 671, EERSTE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - BUREAU VOOR
RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN CASSATIE - VERLENING VAN RECHTSBIJSTAND - VOORWAARDE
3º RECHTSBIJSTAND - ARTIKEL 671, EERSTE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - BUREAU VOOR
RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN CASSATIE - VERLENING VAN RECHTSBIJSTAND - GETUIGSCHRIFT
DAT GEEN CASSATIEBEROEP WERD INGESTELD - KOSTELOZE AFLEVERING - BEVOEGD GERECHT
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1º Artikel 665, 2°, Gerechtelijk Wetboek houdt in dat wanneer voor het instellen van een
welbepaalde procedure rechtsbijstand is verleend, deze ook de handelingen voor de
uitvoering van de in het kader van die procedure tussen te komen beslissing dekt.
2º Uit artikel 671, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat rechtsbijstand aan het Bureau
van het Hof van Cassatie alleen kan worden gevraagd wanneer het geschil voor het Hof
aanhangig is of wordt gemaakt.
3º Een getuigschrift dat geen cassatieberoep werd ingesteld kan niet worden gevraagd aan
het Bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie; de eventuele rechtsbijstand
krachtens dewelke dat stuk kosteloos kan worden afgeleverd, is deze die gebeurlijk is
verleend door het gerecht dat de uit te voeren beslissing heeft gewezen. (Art. 671, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek)
(D.)

BESLISSING

(AR G.11.0029.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND
Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 8 februari 2011;
Het verzoek strekt tot de toekenning van rechtsbijstand daar de verzoekster de
kosteloze aflevering wenst te krijgen van een getuigschrift dat geen
cassatieberoep is ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 3
juni 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft advies uitgebracht.
Mr Lievens wordt gehoord.
BESLISSING
Beoordeling
1. De verzoekster stelt dat zij overeenkomstig artikel 665, 2°,
GerechtelijkWeboek, gerechtigd is op rechtsbijstand daar zij de
tenuitvoerlegging beoogt van het voormelde arrest van het hof van beroep te
Gent.
2. Artikel 665, 2°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Rechtsbijstand kan worden
verleend (...) 2° voor handelingen betreffende uitvoering van vonnissen en
arresten."
Deze bepaling houdt in dat wanneer voor het instellen van een welbepaalde
procedure rechtsbijstand is verleend, deze ook de handelingen voor de uitvoering
van de in het kader van die procedure tussen te komen beslissing dekt.
3. Artikel 671, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Rechtsbijstand wordt
alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor
de gewone afschriften van of de uittreksels uit de stukken die moeten worden
voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt
gemaakt, de betekening van de eindbeslissing daaronder begrepen."
Uit deze bepaling volgt dat rechtsbijstand aan het Bureau van het Hof van
Cassatie alleen kan worden gevraagd wanneer het geschil voor het Hof
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aanhangig is of wordt gemaakt.
4. Dit houdt in dat een getuigschrift dat geen cassatieberoep werd ingesteld, niet
aan het Bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie kan worden
gevraagd. Dat stuk moet immers worden voorgelegd voor de uitvoering van een
beslissing gewezen door de rechter die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan.
In dat geval is immers geen geschil voor het Hof aanhangig en kan het voor het
Hof ook niet meer aanhangig worden gemaakt. De eventuele rechtsbijstand
krachtens dewelke dat stuk kosteloos kan worden afgeleverd, is deze die
gebeurlijk is verleend door het gerecht dat de uit te voeren beslissing heeft
gewezen.
5. Het verzoek dat geen betrekking heeft op een voor het Hof aanhangige of
aanhangig te maken zaak, is niet ontvankelijk.
Dictum
Gelet op de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
Het bureau voor rechtsbijstand,
Verwerpt het verzoek.
17 maart 2011 – Bureau voor Rechtsbijstand – Voorzitter en verslaggever: P. Maffei,
waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: K. Lievens, Brugge.

Nr. 211
1° KAMER - 18 maart 2011

HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ARTIKEL 22 - RECLAME BEGRIP
Een enkele mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van
producten of diensten te bevorderen, volstaat om te spreken van reclame in de zin van
artikel 22 Handelspraktijkenwet 1991, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij
artikel 43,1°, van de wet van 5 juni 2007; dit is met name het geval voor de mededeling die
het vertrouwen van de consument in de verkoper begunstigt of versterkt en aldus onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van diens producten of diensten te bevorderen 1. (Art. 22,
Handelspraktijkenwet 1991)
(CORCON bvba T. AQUASOLAR bvba)

ARREST

(AR C.09.0574.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
25 mei 2009.
1 Cass., 12 nov. 1999, AR C.98.0295.F, AC, 1999, nr. 602, met concl. van advocaat-generaal D E
RIEMAECKER.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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 artikel 22 Handelspraktijkenwet 1991, zoals van toepassing vóór de
opheffing ervan bij artikel 43, 1°, van de wet van 5 juni 2007, wordt als reclame
beschouwd elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de
verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende
goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen.
2. Hieruit volgt dat een enkele mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot
doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, volstaat om te
spreken van reclame in de zin van artikel 22 Handelspraktijkenwet 1991. Dit is
met name het geval voor de mededeling die het vertrouwen van de consument in
de verkoper begunstigt of versterkt en aldus onrechtstreeks tot doel heeft de
verkoop van diens producten of diensten te bevorderen.
3. Het bestreden arrest oordeelt dat "het plaatsen van een kenplaatje op één tank
die - uit de aard van de zaak - slechts op één plaats kan geïnstalleerd worden, (...)
op zich onvoldoende [is] om van 'reclame' in de zin van de WHPC te spreken" en
dat "er (...) sprake (moet) zijn van meerdere van dat soort praktijken [om van
reclame te kunnen spreken]".
4. Aldus voegt het bestreden arrest een voorwaarde toe aan de wettelijke definitie
van reclame.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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18 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: P. Lefèbvre.

Nr. 212
1° KAMER - 18 maart 2011

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - NIEUWE WET OVEREENKOMST - TOEPASSING
2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - WETTEN - WERKING IN DE TIJD NIEUWE WET - TOEPASSING
3º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - WERKING IN DE TIJD - TOEPASSING
1º en 2° De wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of zich voortzetten onder vigeur van de nieuwe wet,
voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten; inzake overeenkomsten blijft evenwel de oude wet van toepassing, ook op de
toekomstige gevolgen, tenzij de nieuwe wet van openbare orde of dwingend recht is of
uitdrukkelijk de toepassing bepaalt op de lopende overeenkomsten; de eerbiedigende
werking is echter niet van toepassing wanneer het gaat om de toepassing van regels die de
tegenwerpbaarheid aan derden betreffen1. (Art. 2, BW)
3º Het nieuwe artikel 1690 Burgerlijk Wetboek is niet alleen van toepassing op de cessieovereenkomsten die tot stand komen na de inwerkingtreding van deze wetsbepaling maar
die bepaling beheerst vanaf haar inwerkingtreding ook de tegenwerpbaarheid van voordien
tot stand gekomen overdrachten. (Art. 1690, BW)
(C.B.S. IMMO II nv T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 30 maart 2009.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 28 feb. 2003, AR C.00.0603.N, AC, 2003, nr. 141.
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Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. De vijfde verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is: de
beslissing van de appelrechters blijft verantwoord door hun vaststelling dat er
geen geldige betekening noch aanvaarding heeft plaatsgevonden.
Gelet op het antwoord op het tweede middel, moet de grond van nietontvankelijkheid worden verworpen.
2. Krachtens artikel 25, eerste lid, Wetboek van Koophandel, geldt inzake
handelsverbinteinssen, de vrijheid van bewijs.
3. Door te oordelen dat de briefwisseling tussen de verkoper en de koper (de
eiseres) geen bewijs oplevert van de overdracht van schuldvordering aangezien
de brief van 6 mei 1992 niet als een afzonderlijke akte kan worden beschouwd,
schenden zij artikel 25, eerste lid, Wetboek van Koophandel.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 1690, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, kan de overdracht van
schuldvordering worden ingeroepen tegen andere derden dan de gecedeerde
schuldenaar door het sluiten van de overeenkomst van overdracht.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling kan de overdracht slechts tegen
de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de
gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.
Deze bepaling is in werking getreden op 25 juli 1994.
5. Krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het
toekomende, zij heeft geen terugwerkende kracht.
De wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of zich voortzetten onder
vigeur van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
Inzake overeenkomsten blijft evenwel de oude wet van toepassing, ook op de
toekomstige gevolgen, tenzij de nieuwe wet van openbare orde of van dwingend
recht is of uitdrukkelijk de toepassing bepaalt op de lopende overeenkomsten.
De eerbiedigende werking is echter niet van toepassing wanneer het gaat om de
toepassing van regels die de tegenwerpbaarheid aan derden betreffen.
Hieruit volgt dat het nieuwe artikel 1690 Burgerlijk Wetboek niet alleen van
toepassing is op de cessie-overeenkomsten die tot stand komen na de
inwerkingtreding van deze wetsbepaling maar dat die bepaling vanaf haar
inwerkingtreding ook de tegenwerpbaarheid beheerst van voordien tot stand
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gekomen overdrachten.
6. De appelrechters die de tegenwerpbaarheid van de beweerde overdracht van
schuldvordering van 6 mei 1992, die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
ter kennis werd gebracht van de gecedeerde schuldenaar, beoordelen op grond
van het oude artikel 1690 Burgerlijk Wetboek, schenden de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst zaak naar het hof van beroep te Brussel.
18 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: M. Mahieu en J. Verbist.

Nr. 213
1° KAMER - 18 maart 2011

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - ONTBINDING VERGOEDING TEN VOORDELE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - BEWIJS
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - WETTELIJK STELSEL - ONTBINDING - VERGOEDING TEN VOORDELE
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN

3º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - ONTBINDING VERGOEDING TEN VOORDELE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - INTREST OP EEN EIGEN
LENING BETAALD MET GEMEENSCHAPSGELDEN - GEVOLG
4º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - ONTBINDING BIJDRAGE TOT HET VERKRIJGEN, INSTANDHOUDEN OF VERBETEREN VAN EEN AAN EEN ANDER
VERMOGEN TOEBEHOREND GOED - GEVOLG
1º en 2° De echtgenoot die vergoeding vordert ten voordele van het gemeenschappelijk
vermogen, moet niet bewijzen dat de aangroei van het eigen vermogen van een van de
echtgenoten met gelden uit het gemeenschappelijk vermogen is gefinancierd; het is aan de
echtgenoot die de vordering tot betaling van een vergoeding betwist, het vermoeden van
artikel 1405, vierde lid, Burgerlijk Wetboek te weerleggen en aan te tonen op welke manier
hij de aangroei van zijn eigen vermogen heeft gefinancierd. (Artt. 1432 en 1405, vierde lid,
BW)
3º Als de intrest op een eigen lening van een der echtgenoten is betaald met gemeenschapsgelden, is deze echtgenoot daarvoor geen vergoeding verschuldigd aan het
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gemeenschappelijk vermogen. (Artt. 1432, 1435 aanhef, en 1408, vijfde gedachtestreepje,
BW)
4º Het vermogen dat heeft bijgedragen tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van
een goed dat toebehoort aan een ander vermogen, moet kunnen meegenieten van de
waardestijging die met deze bijdrage is gerealiseerd. (Art. 1435, BW)
(V. T. D.)

ARREST

(AR C.10.0087.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 23 september 2009.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- De artikelen 1315, 1399, derde lid, 1405, 4°, 1432 en 1436 Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten laste van een ander
mag verrijken, zoals onder meer bevestigd in de artikelen 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk
Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest, na verweersters hoger beroep en eisers incidenteel beroep deels
gegrond te hebben verklaard, hervormt het beroepen vonnis onder meer op volgend punt,
waarbij het de zaak terugzendt naar de boedelnotaris ten einde de vergoeding te bepalen,
verschuldigd door de eiser aan het gemeenschappelijk vermogen voor de verwerving van
de grond en de oprichting van de woning, behoudens het door de gemeenschappelijke
lening gefinancierde gedeelte en dit op basis van de in het arrest aangegeven principes,
zo nodig te herwaarderen op basis van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek en wijst al het
meer of anders gevorderde dan in het beschikkend gedeelte gesteld, als ongegrond af.
Het hof van beroep stoelt zijn beslissing op volgende gronden:
"2.2
(De verweerster) vorderde (namens het gemeenschappelijk vermogen) voor de notaris
een vergoeding voor de volledige constructieprijs van het onroerend goed, zijnde
166.195,95 euro (6.704.328 frank) en eveneens voor de oplegsom door (de eiser) betaald
aan de deelgenoten voor de toebedeling van de grond waarop de woning is opgetrokken.
(De eiser) stelde dat de oplegsom, evenals een deel van de bouw van de woning werd
betaald door middel van een hypothecair krediet, afgesloten door de beide partijen bij
KBC, voor een bedrag van 73.128,59 euro en dat het saldo, zijnde 102.363,00 euro, werd
betaald met gelden die hij bezat vóór het huwelijk met (de verweerster).
De boedelnotaris heeft aanvaard dat uit de door (de eiser) neergelegde stukken blijkt dat
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hij vóór het huwelijk 54.164,74 euro (2.185.000 frank) bezat op diverse rekeningen en dat
uit de vereffening verdeling van zijn vorige huwelijk aan hem de som van € 133.862,50
(5.400.000 frank) is toebedeeld in diverse effecten. Uit het feit dat de woning werd
opgetrokken binnen de eerste 14 maanden van het huwelijk, voor een bewezen bedrag van
7.079.328 frank of 175.491,96 euro, voor de verwerving van de grond en de bouw ervan,
terwijl slechts 73.128,59 euro werd gefinancierd, leidt de boedelnotaris af dat het saldo
niet met gemeenschapsgelden kan betaald zijn, nu partijen op die korte periode deze
sommen niet konden verdienen.
Bijgevolg acht de notaris het vermoeden voorzien in artikel 1408 BW weerlegd voor wat
betreft de kostprijs van de bouw van de woning en de opleg betaald aan de deelgenoten
voor de verwerving van de grond, in de mate dit niet gefinancierd werd door de vermelde
hypothecaire lening. De vordering van (de verweerster) van een vergoeding terzake werd
dan ook door de boedelnotaris verworpen. (De verweerster) stelde daartegen een
ontvankelijke zwarigheid in.
De eerste rechter heeft op dit punt de zaak terug gezonden naar de boedelnotaris voor
een verduidelijking van het gevolg dat de notaris trekt uit de vaststelling dat na aftrek van
de niet gefinancierde investeringen in de aankoop van de grond en de bouw van de
woning, er van de eigen gelden die (de eiser) had voor het huwelijk, een som van
85.663,63 euro overblijft. In de overwegingen (3.4.3) heeft de eerste rechter wel reeds
gesteld dat de rechtbank, in navolging van de boedelnotaris, van oordeel is dat (de eiser)
aan de hand van de door hem voorgelegde stukken aantoont dat - met uitzondering van de
hypothecaire lening - de grond en de constructie van de echtelijke woonst door hem
werden gefinancierd met eigen gelden en dat het niet bewezen is dat (de verweerster)
eigen gelden zou geïnvesteerd hebben, al dan niet afkomstig van haar ouders.
2.3
Het wordt niet betwist dat (de eiser) tijdens het huwelijk door uitbetaling van een aantal
deelgenoten een bouwgrond heeft verworven en dat daarop, eveneens tijdens het
huwelijk, een woning gebouwd is, zodat deze woning door natrekking vermoed wordt een
eigen goed te zijn.
Het wordt evenmin betwist dat de woning gedeeltelijk gefinancierd werd met een
hypothecair krediet op naam van beide echtgenoten en dat dit krediet werd voldaan met
gemeenschapsgelden.
2.4
De echtgenoot die een vergoeding vordert ten bate van het gemeenschappelijk vermogen
moet enkel aantonen dat de andere echtgenoot tijdens de duur van het stelsel persoonlijk
voordeel heeft gehaald uit bepaalde gelden. Het gemeenschappelijk karakter van deze
gelden moet hij niet bewijzen.
De vaststelling dat tijdens het huwelijk door uitbetaling van diverse deelgenoten door een
van de echtgenoten een bouwgrond werd verworven en nadien op dit eigen goed een
woning werd opgetrokken, volstaat derhalve om te vermoeden dat dit met
gemeenschapsgelden gebeurde, zonder dat werkelijke bewijzen van betaling door de
huwgemeenschap moeten voorgelegd worden, wegens het vermoeden van artikel 1405,
4°, BW. De echtgenoot die dit vermoeden wil omkeren moet bewijzen dat hij met eigen
gelden betaalde.
Te dezen kan (de verweerster) bijgevolg volstaan met te verwijzen naar het persoonlijk
voordeel dat (de eiser) heeft gehaald tijdens het huwelijk, met name de verwerving van
een grond door uitkoop van de andere deelgenoten en de bouw van een woning, terwijl
(de eiser), om te ontsnappen aan de verplichting om aan het gemeenschappelijk vermogen
een vergoeding te betalen, moet bewijzen dat hij een en ander met eigen gelden betaalde.
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2.5
(De eiser) legt enkele verklaringen voor van zijn vorige echtgenote, mevrouw Leys, die
bevestigt dat hij uit de vereffening en verdeling van hun huwelijksgemeenschap destijds
de som van 133.862,50 euro (5.400.000 frank) heeft gekregen, bestaande uit diverse
soorten waardepapieren.
Tussen echtgenoten kunnen alle middelen van recht als bewijs worden aangewend. Een
eenzijdige onderhandse schriftelijke verklaring dient evenwel beschouwd te worden als
een welwillendheidsverklaring en kan bijgevolg geen doorslaggevend bewijs opleveren
van een bepaald feit. Zulke verklaring kan hoogstens aanvaard worden als een
aanvullend bewijs. Er wordt te dezen echter geen enkel document voorgelegd met
betrekking tot het bestaan en/of de samenstelling van de genoemde effectenportefeuille of
van de omzetting ervan in cash geld om de facturen van de bouw van de woning te kunnen
betalen, hoewel er van al deze transacties, die noodzakelijkerwijze gebeurden via een
bank, schriftelijke sporen zouden moeten te vinden zijn. Er wordt trouwens evenmin enige
materiële transactie bewezen van deze gelden ter betaling van de facturen met betrekking
tot de bouw van de woning. De neergelegde facturen geven geen enkel uitsluitsel over de
herkomst van de gelden waarmede ze betaald zijn.
De redenering van de boedelnotaris die besluit dat eigen gelden van (de eiser) werden
aangewend bij gebreke aan voldoende gemeenschapsgelden, kan niet gevolgd worden, nu
zelfs indien zou aangetoond worden dat er in de bedoelde periode onvoldoende
gemeenschapsgelden voorhanden waren om alle facturen te betalen, daaruit niet
noodzakelijk volgt dat dan bewezen is dat de betalingen gebeurden met eigen gelden van
(de eiser).
2.6
Bijgevolg blijft (de eiser) in gebreke om te bewijzen dat de uitkoop van de deelgenoten bij
de verwerving van de grond en de bouw van de woning, buiten het door de lening
gefinancierde gedeelte, met eigen gelden gebeurden, waaruit volgt dat hij een vergoeding
verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen.
2.7
Er dient niet verder ingegaan te worden op de vorderingen betreffende het al dan niet
aanwezig zijn van bepaalde eigen gelden op het ogenblik van het aangaan van het
huwelijk of over de aanwending van gelden al dan niet geschonken door de ouders van
mevrouw, nu deze elementen, zelfs zo bewezen, gelet op het bovenstaande, niet tot een
andere beslissing kunnen leiden.
Evenmin dient ingegaan te worden op de ondergeschikt gevraagde overlegging van een
strafdossier in verband met klachten wegens meineed door mevrouw Leys, nu haar
verklaring om hoger vermelde redenen niet als bewijs wordt aanvaard" (arrest pp. 6-9).
Grieven
1. Naar luid van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is vergoeding verschuldigd aan het
gemeenschappelijk vermogen telkens als een echtgenoot persoonlijk voordeel heeft
getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Dit recht op vergoeding is gesteund op de theorie van de vermogensverschuiving zonder
oorzaak, zodat vereist zijn de verrijking van het ene vermogen, de verarming van het
andere en een noodzakelijk verband tussen deze beide elementen.
Het recht op vergoeding kan, naar luid van artikel 1436 Burgerlijk Wetboek, door alle
middelen van recht bewezen worden.
De echtgenoot die een vergoeding eist voor het gemeenschappelijk vermogen, draagt,
overeenkomstig de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek, de
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bewijslast.
Hij zal vooreerst het feit of de rechtshandeling moeten bewijzen waaruit een
vergoedingsrecht is ontstaan, m.n. de aangroei van het eigen vermogen van de andere
echtgenoot, en zal vervolgens het gemeenschappelijk karakter van de gebruikte gelden
moeten bewijzen. Dit laatste wordt echter vermoed op grond van artikel 1405, 4°,
Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan gemeenschappelijk zijn alle goederen waarvan
niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling.
De bewijslast dat geen gemeenschappelijke gelden werden aangewend rust derhalve op
de beweerdelijk vergoedingsplichtige echtgenoot, die, overeenkomstig artikel 1399, derde
lid, Burgerlijk Wetboek, door alle middelen van recht, zelfs van algemene bekendheid, het
bewijs van het karakter van de aangewende gelden kan leveren.
2. Het bestreden arrest verwerpt de redenering van de boedelnotaris, die besluit dat eigen
gelden van de eiser werden aangewend bij gebreke aan voldoende gemeenschapsgelden.
Zelfs indien zou aangetoond worden dat er in de bedoelde periode onvoldoende
gemeenschapsgelden voorhanden waren om alle facturen te betalen, volgt naar de
appelrechters "daaruit niet noodzakelijk dat dan bewezen is dat de betalingen gebeurden
met eigen gelden van (de eiser)". Het bestreden arrest besluit dat de eiser in gebreke blijft
om te bewijzen dat de uitkoop van de deelgenoten bij de verwerving van de grond en de
bouw van de woning, buiten het door de lening gefinancierde gedeelte, met eigen gelden
gebeurden, en dat de eiser dienvolgens vergoeding verschuldigd is aan het
gemeenschappelijk vermogen.
3. Voormelde redengeving van het bestreden arrest sluit evenwel niet uit dat de
betalingen niet zouden gebeurd zijn met gemeenschappelijke gelden. Het bestreden arrest
oordeelt slechts dat niet bewezen is dat de betalingen met eigen gelden van eiser zouden
gebeurd zijn.
De eiser kan evenwel ter weerlegging van het vermoeden dat betalingen gebeurd zijn met
gemeenschappelijke gelden, bewijzen door alle middelen van recht, vermoedens
inbegrepen, dat die gemeenschappelijke gelden helemaal niet voorhanden waren ten tijde
van de uitgaven. Aldus wordt het bewijs geleverd dat er geen verarming is gebeurd van
het gemeenschappelijk vermogen, en dat er derhalve ook geen reden is tot vergoeding op
grond van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek.
Door derhalve, op de gronden die het bevat, het bewijs zoals weerhouden door de
boedelnotaris te verwerpen, vereist het bestreden arrest ten onrechte, ter weerlegging van
het vermoeden dat gemeenschappelijke gelden werden aangewend en ter inwilliging van
de aanspraken van verweerster op vergoeding ten voordele van dit gemeenschappelijk
vermogen, het bewijs van aanwending van eigen gelden. Het volstaat dat wordt
aangetoond dat het gemeenschappelijk vermogen zich niet kan verarmd hebben omdat het
niet over voldoende gelden beschikte om de betalingen te verrichten. Het bewijs dat eigen
gelden van de aangesproken echtgenoot werden aangewend is niet noodzakelijk, nu ook
niet uit te sluiten is dat wanneer geen eigen gelden werden aangewend, eigen gelden van
de andere echtgenoot voor de uitgave zouden zijn gebruikt, en niet gemeenschappelijke
gelden. Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 1315, 1399, derde lid, 1405, 4°,
1432 en 1436 Burgerlijk Wetboek, artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en het algemeen
rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten laste van een ander mag verrijken,
zoals bevestigd in de artikelen 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1398, 1406, 1407, eerste gedachtestreepje, 1408, eerste en vijfde
gedachtestreepje, 1432, 1435 Burgerlijk Wetboek.
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Bestreden beslissing
Het bestreden arrest, na verweersters hoger beroep en eisers incidenteel beroep deels
gegrond te hebben verklaard, hervormt het beroepen vonnis onder meer op volgend punt,
waarbij het de zaak terugzendt naar de boedelnotaris ten einde de vergoeding te bepalen,
door eiser verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen voor de terugbetaling van
de eigen leningen, volgens de principes aangegeven in het arrest en binnen de perken van
het door verweerster gevorderde, en zo nodig te herwaarderen op basis van artikel 1435
Burgerlijk Wetboek en wijst al het meer of anders dan in het beschikkend gedeelte
gesteld, gevorderde, als ongegrond af.
Het hof van beroep stoelt zijn beslissing op volgende gronden:
"8.1
(De eiser) heeft op 4 februari 1994 (dus vóór het huwelijk) een onderhandse lening
afgesloten voor een bedrag van 198.314,82 euro (8.000.000 frank) bij ABB ter overname
van de aandelen van de cvba Van Dessel. Tijdens het huwelijk op 17 oktober 1998 hebben
beide partijen een kredietovereenkomst afgesloten bij KBC voor een bedrag van
131.383,57 euro (5.300.000 frank) ter herfinanciering van de voormelde lening.
De boedelnotaris stelde dat de oorspronkelijke lening evenals het krediet tot
herfinanciering van deze lening behoren tot het eigen vermogen van (de eiser) en dat dit
vermogen een vergoeding verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen, in de
mate dat dit laatste heeft ingestaan voor de afbetalingen.
Ten onrechte stelde de eerste rechter dat dit standpunt niet duidelijk is en werd de zaak
ter verduidelijking teruggezonden naar de notaris. Het komt immers de rechter zelf toe te
bepalen welke wettelijke principes moeten toegepast worden en omtrent het middels een
zwarigheid bestreden standpunt van de notaris een beslissing te nemen.
8.2
(De eiser) betoogt dat de kredietovereenkomst uitdrukkelijk stipuleert dat de kredieten
zullen aangewend worden voor de uitoefening van 'hun handels- beroeps- of
ambachtelijke activiteit', zodat het ingevolge artikel 1408, 3°, BW handelt om een
gemeenschappelijke schuld en er geen aanleiding is tot enige vergoeding.
(De verweerster) vordert in het kader van de eerste lening een vergoeding van 66.931,33
euro, zijnde het totaal door het gemeenschappelijk vermogen betaalde bedrag, zowel
kapitaalsaflossingen als intresten en voor de kredietopening een bedrag van 65.527,60
euro, zijnde het door het gemeenschappelijk vermogen terugbetaalde bedrag. Bovendien
stelt (de verweerster) dat beide bedragen dienen geherwaardeerd te worden
overeenkomstig artikel 1435 BW.
8.3
De lening die (de eiser) heeft afgesloten vóór het huwelijk ter verkrijging van de aandelen
in de cvba Van Dessel is om die reden een eigen lening, zodat, voor zover ze is
terugbetaald door het gemeenschappelijk vermogen, er aanleiding is tot vergoeding.
Ten onrechte houdt de notaris bij de bepaling van deze vergoeding enkel rekening met de
betaalde kapitaalaflossingen en niet met de intresten, onder verwijzing naar artikel 1405,
2°, BW. Dit artikel heeft immers betrekking op inkomsten uit eigen goederen en niet op
intresten op schulden. Artikel 1435, 1°, BW stipuleert trouwens dat de vergoeding niet
kleiner mag zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen, zodat de
vergoeding betrekking moet hebben op alle betalingen die gebeurden met gelden van het
gemeenschappelijk vermogen, te dezen zowel kapitaalsaflossingen als intresten.
Eveneens ten onrechte houdt de notaris rekening met het feit dat mag aangenomen
worden dat de eerste twee afbetalingen van 6.610 euro gebeurden met eigen gelden van
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(de eiser), nu er onvoldoende gemeenschappelijke gelden voorhanden waren op dat
ogenblik. Zoals hoger (zie 2.4) reeds uiteengezet wordt het gemeenschappelijk karakter
van de betalingen vermoed en bewijst (de eiser) niet dat daarvoor eigen gelden werden
aangewend.
8.4.
De kredietopening afgesloten door beide echtgenoten tijdens het huwelijk is ingevolge
artikel 1408, 1°, BW een gemeenschappelijke schuld.
Het wordt kennelijk niet betwist dat de gelden voortkomende uit de kredietopening
werden aangewend ter herfinanciering van de eerder genoemde eigen lening van (de
eiser). Gemeenschapsgelden ten belope van 5.300.000 frank of 131.383,57 euro werden
aldus aangewend ter delging van een eigen schuld, zodat er aanleiding is tot vergoeding.
(De verweerster) vordert op dit punt enkel vergoeding van het bedrag dat door het
gemeenschappelijk vermogen op deze kredietopening is terugbetaald, zijnde 65.527,60
euro, wat haar bijgevolg kan toegekend worden.
8.5
De oorspronkelijke lening, zowel als de herfinanciering hebben betrekking op de
verwerving van de aandelen in de cvba Van Dessel, zodat er aanleiding is tot toepassing
van artikel 1435 BW en bijgevolg de waarde van de aandelen op het ogenblik van de
vereffening moet bepaald worden en zo nodig de bedragen van de bovengenoemde
vergoedingen dienen geherwaardeerd te worden.
De zaak wordt daartoe teruggezonden naar de boedelnotaris" (arrest pp. 14-16).
Grieven
Eerste onderdeel
1. Naar luid van 1398 Burgerlijk Wetboek berust het wettelijk stelsel op het bestaan van
drie vermogens: het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het
gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten, zoals die worden omschreven in de
artikelen 1399 tot 1408 van hetzelfde wetboek.
Krachtens artikel 1406 Burgerlijk Wetboek blijven de schulden van de echtgenoten die
dagtekenen van vóór het huwelijk eigen.
Luidens artikel 1408, vijfde gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek zijn de intresten die een
bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten gemeenschappelijk.
Overeenkomstig artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk vermogen
heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij
persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Naar luid van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet kleiner zijn dan de
verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen, en wanneer de in het
vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter hebben gediend tot
het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk
zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van
het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen,
hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is, en indien het
vervreemde goed is vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op
de grondslag van dat nieuwe goed.
2. Het bestreden arrest neemt op grond van de vaststelling dat de eiser op 4 februari
1994, vóór het huwelijk van partijen op 14 mei 1994, een lening heeft aangegaan voor de
overname van de aandelen van de cvba Van Dessel, aan dat het een eigen lening betreft,
zodat het op grond van artikel 1406 Burgerlijk Wetboek besluit tot een eigen schuld van
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de eiser. Het besluit, op grond van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek, tot vergoedingsplicht
van de eiser voor zover deze lening door het gemeenschappelijk vermogen is
terugbetaald.
Het bestreden arrest oordeelt dat deze vergoeding niet alleen de kapitaalaflossingen,
maar ook de door het gemeenschappelijk vermogen betaalde intresten omvat, op grond
van de overweging, enerzijds, dat de boedelnotaris ten onrechte de intresten uitsloot op
grond van artikel 1405, 2°, Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op inkomsten uit
eigen goederen en niet op intresten op schulden, en anderzijds dat artikel 1435 Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat de vergoeding niet kleiner mag zijn dan de verarming van het
vergoedinsggerechtigde vermogen, waardoor de vergoeding betrekking moet hebben op
alle betalingen die gebeurden met gelden van het gemeenschappelijk vermogen, m.n. te
dezen zowel kapitaalaflossingen als intresten.
3. Artikel 1435 Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het bedrag van de
verschuldigde vergoeding, doet evenwel geen afbreuk aan het voorschrift van artikel
1408, vijfde gedachtestreepje, van hetzelfde wetboek, dat de intresten die een bijzaak
vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten gemeenschappelijk zijn. De
intresten van de lening zijn dan ook niet begrepen in de vergoedingsplicht aan het
gemeenschappelijk vermogen, aangezien zij, op grond van artikel 1408, vijfde
gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek, ten laste van dit vermogen blijven.
4. Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig, op de gronden die het bevat, oordelen
dat de vergoedingsplicht van de eiser wegens de aflossing van een eigen schuld (lening)
door het gemeenschappelijk vermogen, niet alleen de kapitaalaflossingen betreft, maar
eveneens de intresten (schending van de artikelen 1398, 1406, 1408, vijfde
gedachtestreepje, 1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
5. Naar luid van 1398 Burgerlijk Wetboek berust het wettelijk stelsel op het bestaan van
drie vermogens: het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het
gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten, zoals die worden omschreven in de
artikelen 1399 tot 1408 van hetzelfde wetboek.
Volgens artikel 1406 Burgerlijk Wetboek blijven de schulden van de echtgenoten die
dagtekenen van vóór het huwelijk eigen, en naar luid van artikel 1407, eerste
gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek zijn de schulden door een der echtgenoten
aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen, eigen.
Overeenkomstig artikel 1408, eerste gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek zijn de
schulden aangegaan door beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk,
gemeenschappelijk.
Luidens artikel 1408, vijfde gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek zijn de intresten die een
bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten gemeenschappelijk.
Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk vermogen
heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij
persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Naar luid van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet kleiner zijn dan de
verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen, en wanneer de in het
vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter hebben gediend tot
het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk
zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van
het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen,
hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is, en indien het
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vervreemde goed is vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op
de grondslag van dat nieuwe goed.
6. Het bestreden arrest stelt vast dat de kredietopening die door beide partijen op 17
oktober 1998 werd afgesloten tijdens het huwelijk ter herfinanciering van de
kredietovereenkomst die de eiser op 4 februari 1994 vóór het aangaan van het huwelijk
had afgesloten voor de overname van de aandelen van de cvba Van Dessel, een
gemeenschappelijke schuld is op grond van artikel 1408, eerste gedachtestreepje,
Burgerlijk Wetboek.
Nu deze kredietopening van 17 oktober 1998 de herfinanciering beoogt van de eerdere
eigen lening van de eiser van 4 februari 1994, beoogt zij volgens het bestreden arrest "de
delging van een eigen schuld", en is vergoeding verschuldigd voor het bedrag dat door
het gemeenschappelijk vermogen op die kredietopening van 17 oktober 1998 werd
terugbetaald, zijnde het bedrag van 65.527,60 euro, zoals door de verweerster gevorderd,
en bestaande, zoals blijkt uit verweersters beroepsconclusie (p. 22, derde alinea), uit het
kapitaal en de intresten.
7. Nu, zoals aangevoerd in het eerste onderdeel, en hier voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk hernomen, voor de terugbetaling van een eigen schuld met bedragen uit het
gemeenschappelijke vermogen, alleen vergoeding verschuldigd is voor de bedragen die
uit het gemeenschappelijk vermogen werden opgenomen ten belope van het kapitaal, en
niet ten belope van de intresten, die immers op grond van artikel 1408, vijfde
gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek, gemeenschappelijk zijn, geldt a fortiori bij de
terugbetaling van een schuld die gemeenschappelijk is omdat ze werd aangegaan door
beide echtgenoten (artikel 1408, eerste gedachtestreepje, BW), dat de intresten ten laste
blijven van het gemeenschappelijk vermogen, ook al werd de schuld aangegaan tot
delging van een eigen schuld van een der echtgenoten, en is op grond van de artikelen
1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek vergoeding verschuldigd.
Nu het bestreden arrest ook voor de lening van 17 oktober 1998, die een
gemeenschappelijke schuld is en werd aangegaan tot delging van een eigen schuld van
eiser, de vergoeding voor de bedragen opgenomen uit het gemeenschappelijk vermogen
niet beperkt tot het kapitaal, maar uitstrekt tot de intresten van deze gemeenschappelijke
schuld, miskent het de artikelen 1398, 1406, 1407, eerste gedachtestreepje, 1408, eerste
gedachtestreepje, 1408, vijfde gedachtestreepje, 1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel
8. Naar luid van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk vermogen
heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij
persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Overeenkomstig artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet kleiner zijn dan
de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen, en wanneer de in het
vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter hebben gediend tot
het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk
zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van
het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen,
hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is, en indien het
vervreemde goed is vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op
de grondslag van dat nieuwe goed.
9. Het bestreden arrest stelt vast dat partijen tijdens het huwelijk op 17 oktober 1998 een
kredietovereenkomst hebben gesloten ter herfinanciering van een eigen schuld (lening)
van de eiser, daterend van vóór het huwelijk, en toen aangegaan voor de overname van
de aandelen van de cvba Van Dessel.
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Deze vaststelling brengt met zich dat de tweede lening niet werd aangewend tot het
verkrijgen van een goed (de aandelen) in de zin van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek,
maar wel tot het delgen van een eigen schuld van de eiser.
Niettemin oordeelt het bestreden arrest dat niet alleen de oorspronkelijke lening van 4
februari 1994, maar ook de herfinanciering van 17 oktober 1998 "betrekking hebben op
de verwerving van de aandelen in de Cvba Van Dessel", zodat met toepassing van artikel
1435 Burgerlijk Wetboek een herwaardering van de vergoeding mogelijk is.
10. Door ondanks de vaststelling dat de tweede lening een herfinanciering is van de
eerste lening, en derhalve werd aangegaan tot delging van een eigen schuld van de eiser,
toch te oordelen dat de tweede lening betrekking heeft op de verwerving van de aandelen,
en dus de verwerving van een goed in de zin van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek, miskent
het bestreden arrest de artikelen 1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek, en besluit het niet
wettig tot herwaardering van de vergoeding m.b.t. deze lening, waarvoor de zaak terug
naar de boedelnotaris wordt verwezen (schending van dezelfde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk
vermogen.
Krachtens artikel 1405, vierde lid, Burgerlijk Wetboek zijn gemeenschappelijk
alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij een der echtgenoten eigen zijn
ingevolge enige wetsbepaling.
2. Hieruit volgt dat de echtgenoot die vergoeding vordert ten voordele van het
gemeenschappelijk vermogen, niet moet bewijzen dat de aangroei van het eigen
vermogen van een van de echtgenoten met gelden uit het gemeenschappelijk
vermogen is gefinancierd. Het is aan de echtgenoot die de vordering tot betaling
van een vergoeding betwist, het vermoeden van artikel 1405, vierde lid,
voormeld te weerleggen en aan te tonen op welke manier hij de aangroei van zijn
eigen vermogen heeft gefinancierd.
3. Het middel gaat ervan uit dat het volstaat dat de eiser het bewijs levert dat de
gemeenschap niet over de middelen beschikte een bijdrage te leveren in de
financiering, zonder dat hij dient aan te tonen op welke manier hij de aangroei
van zijn eigen vermogen heeft gefinancierd.
17. Het middel dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
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telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk
vermogen.
Krachtens artikel 1435, aanhef, Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet
kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen.
Krachtens artikel 1408, vijfde gedachtestreepje, Burgerlijk Wetboek zijn de
intresten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten
gemeenschappelijk.
5. Hieruit volgt dat als de intrest op een eigen lening van een der echtgenoten is
betaald met gemeenschapsgelden, deze echtgenoot daarvoor geen vergoeding is
verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen.
6. De appelrechters die oordelen dat de notaris bij de bepaling van deze
vergoeding ten onrechte enkel rekening houdt met de betaalde kapitaalaflossing
en niet met de intrest, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
7. Om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel, konden de
appelrechters niet zonder schending van de in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen oordelen dat de eiser vergoeding verschuldigd is aan het
gemeenschappelijk vermogen voor de intrest vervat in de terugbetalingen gedaan
ingevolge de kredietopening die de partijen tijdens het huwelijk hebben
aangegaan tot herfinanciering van de lening die voor het huwelijk door de eiser
is aangegaan met het oog op de verwerving van de aandelen in Van Dessel cvba.
Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
8. Krachtens artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding die het
vergoedingsplichtige vermogen verschuldigd is niet kleiner zijn dan de
verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen. Wanneer de bedragen en
gelden die in het vergoedingsplichtige vermogen zijn gevallen, gediend hebben
tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de
vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed,
hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in
het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien
het voordien vervreemd is.
9. Hieruit volgt dat het vermogen dat heeft bijgedragen tot het verkrijgen,
instandhouden of verbeteren van een goed dat toebehoort aan een ander
vermogen, moet kunnen meegenieten van de waardestijging die met deze
bijdrage is gerealiseerd.
10. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser voor het huwelijk een lening heeft afgesloten om de aandelen van Van
Dessel cvba over te nemen;
- deze lening na het huwelijk verder werd afbetaald met gemeenschapsgelden;
- de partijen tijdens het huwelijk een kredietovereenkomst hebben
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aangegaan/afgesloten tot herfinanciering van het saldo van de voormelde lening;
- de bedragen verschuldigd ingevolge deze kredietovereenkomst tijdens het
huwelijk gedeeltelijk werden terugbetaald met gemeenschapsgelden.
11. De appelrechters konden uit deze vaststellingen afleiden dat zowel de
aanvankelijke lening als de latere kredietovereenkomst betrekking hebben op de
aandelen in Van Dessel cvba. Hoewel de latere kredietovereenkomst heeft
gediend om een eigen schuld van de eiser te delgen, moest zij de eiser immers
toelaten deze aandelen te behouden.
De appelrechters konden dan ook zonder schending van artikel 1435 Burgerlijk
Wetboek en de andere in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen, oordelen
dat bij het bepalen van de vergoeding waarop het gemeenschappelijk vermogen
aanspraak maakt, zo nodig rekening zal worden gehouden met de
waardevermeerdering die de voormelde aandelen hebben gekend.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de eiser gehouden is tot
de vergoeding van de intrest door de gemeenschap betaald op de lening die door
de eiser is aangegaan tot verwerving van de aandelen in Van Dessel cvba en op
de kredietopening die is aangegaan tot herfinanciering van deze lening.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
18 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: H. Geinger.

Nr. 214
1° KAMER - 18 maart 2011

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - ARGUMENTEN IN PLEIDOOIEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VOORWAARDE
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - ARGUMENTEN IN
PLEIDOOIEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
1º en 2° Het is de rechter niet verboden de argumenten die de procespartijen voor het eerst

Nr. 214 - 18.3.11

HOF VAN CASSATIE

833

in pleidooien aanvoeren, in zijn beoordeling te betrekken, mits hij het recht van verdediging
niet miskent. (Artt. 744 en 756bis, Gerechtelijk Wetboek)
(P. T. N. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0382.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 1 oktober 2009.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht twee middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 744 Gerechtelijk Wetboek moeten de conclusies
uitdrukkelijk de eisen van de concluderende partij uiteenzetten alsook de
middelen in feite en in rechte waarop iedere eis steunt.
2. Volgens artikel 756bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek betekent,
onverminderd de in artikel 735, §3, bedoelde regels, het ontbreken of het
ambtshalve weren van de conclusies geen verbod tot pleiten en geldt dit pleidooi
niet als conclusie. Volgens het tweede lid van dat artikel kan een partij na het
pleidooi van haar tegenpartij antwoordconclusies indienen.
3. Het is de rechter niet verboden de argumenten die de procespartijen voor het
eerst in pleidooien aanvoeren, in zijn beoordeling te betrekken, mits hij het recht
van verdediging niet miskent.
4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de artikelen 741, 744, 756bis en 1042
Gerechtelijk Wetboek eraan in de weg staan dat de rechter zijn beslissing steunt
op elementen die tijdens de pleidooien werden aangevoerd, faalt het naar recht.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser op
de rechtszitting gevraagd heeft om ter zake van de door de verweerders in de
pleidooien nieuw aangevoerde elementen, een conclusie te mogen indienen.
In zoverre het middel de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging en de schending van artikel 774, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek, kan het niet worden aangenomen.
6. De appelrechters die hun beslissing steunen op door de partijen ter
rechtszitting gegeven toelichting, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van de
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autonomie van de procespartijen niet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: J.-M. Nelissen Grade en H. Geinger.

Nr. 215
1° KAMER - 18 maart 2011

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - HOF VAN
BEROEP - APPELRECHTER - BESLAGRECHTER - RECHTSMACHT
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - HOF VAN BEROEP - APPELRECHTER - BESLAGRECHTER - RECHTSMACHT
1º en 2° Het hof van beroep is zowel de appelrechter van de rechtbank van eerste aanleg
als van de beslagrechter in die rechtbank, zodat, zelfs indien de eerste rechter, als beslagrechter, niet bevoegd zou zijn geweest om te oordelen over de pauliaanse vordering aangezien niet werd gehandeld overeenkomstig artikel 88, §2, Gerechtelijk Wetboek, de appel rechters hun rechtsmacht niet hebben overschreden door van het hoger beroep kennis te
nemen en over deze vordering uitspraak te doen1. (Art. 602, 1°, Gerechtelijk Wetboek)
(OUTLAND nv T. IVA OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. In het raam van een bewarend beslag (vanwege eerste verweerster) op een aantal onroe rende goederen (van tweede verweerder) tot zekerheid van een schuldvordering i.v.m. het
verwijderen van achtergelaten afvalstoffen werd beslist dat de inbreng van deze goederen
(door tweede verweerder) in een vennootschap (eiseres) niet tegenstelbaar is aan eerste
verweerster (en dat deze geacht werden nooit het vermogen van de tweede verweerder te
hebben verlaten).
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
2. Tegen deze beslissing voert eiseres drie middelen tot cassatie aan.
(...)
1 Zie de concl. van het OM.
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7. Het tweede middel werpt op dat de appelrechters hun bevoegdheid en rechtsmacht
hebben overschreden (cf. de art. 602,1°, 1395, 1436, 1489,2de lid, en 1613 - 1616
Ger.W.) door te oordelen dat zij over de pauliaanse vordering in die omstandigheden
uitspraak konden doen als "bodemrechter".
8. Uit de art. 1395 en 1489 van het Ger.W. volgt dat de bevoegdheid van de beslagrechter
om de geschillen betreffende bewarende beslagen te beslechten dermate omvangrijk is dat
elke uitzondering daarop uitdrukkelijk bepaald en strikt begrepen moet worden. Artikel
1489, tweede lid, beperkt de bevoegdheid van de beslagrechter door hem te verbieden om
bij beschikking over het hem voorgelegde geschil ten gronde te beslissen. Hij mag aldus
geen uitspraak doen over de zaak zelf, ook al werd er geen toepassing gemaakt van art.
88, §2, van het Ger.W., behalve in de uitzonderingen die de wet uitdrukkelijk bepaalt 2.
9. De verdeling van de burgerlijke zaken onder de rechters van dezelfde rechtbank maakt
geen bevoegdheidsgeschil uit, maar betreft een verdelingsincident als bedoeld in artikel
88, §2, van het Ger.W.3. Zelfs indien de zaak overeenkomstig dit verdelingsincident aan
een andere kamer van dezelfde rechtbank van eerste aanleg had moeten toegewezen
worden, dan nog heeft dit m.i. niet tot gevolg dat de appelrechters hun bevoegdheid of
rechtsmacht zouden hebben overschreden. Immers ook in het geval van een onbevoegd heid ratione materiae van de beslagrechter is het hof van beroep derhalve bevoegd om
over de pauliaanse vordering uitspraak te doen, vermits het zowel in het ene als in het
andere geval de appelrechter ervan is en blijft 4.
10. Het tweede middel kan in zoverre dan ook niet tot cassatie leiden, en is mitsdien niet
ontvankelijk.
(...)
III. CONCLUSIE
Verwerping.
ARREST

(AR C.10.0423.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
9 februari 2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
2 Cass. 11 mei 1998, AR C.95.0106.N, AC, 1998, nr. 233.
3 Cass. 3 dec. 1987, RW 1989-1990, 133.
4 Cass. 24 dec. 1987, RW 1989-1990, 81, met noot J. LAENENS.
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(...)
Tweede middel
4. Het hof van beroep te Gent is zowel de appelrechter van de rechtbank van
eerste aanleg te Gent als van de beslagrechter in die rechtbank, zodat, zelfs
indien de eerste rechter, als beslagrechter, niet bevoegd zou zijn geweest om te
oordelen over de pauliaanse vordering aangezien niet werd gehandeld
overeenkomstig artikel 88, §2, Gerechtelijk Wetboek, de appelrechters hun
rechtsmacht niet hebben overschreden door van het hoger beroep kennis te
nemen en over deze vordering uitspraak te doen.
Het middel kan niet tot cassatie kan leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Derde middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: J. Verbist en H. Geinger.

Nr. 216
3° KAMER - 21 maart 2011

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMS GEWEST INBREUKEN EN SANCTIES - MISDRIJF VAN INSTANDHOUDING - OPHEFFING VAN HET STRAFBARE
KARAKTER - GEVOLG
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMS GEWEST INBREUKEN EN SANCTIES - HERSTELMAATREGELEN - AARD
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMS GEWEST INBREUKEN EN SANCTIES - VORDERING VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - AARD - GEVOLG
1º De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding door artikel
146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, heeft het verval van de op het misdrijf gesteunde
strafvordering tot gevolg, maar deze wijziging brengt evenwel niet met zich mee dat de
instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grond slag kan uitmaken van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter. (Art. 146, derde lid,
Stedenbouwdecreet 1999)
2º De maatregelen bepaald in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, hebben een civielrechtelijk karakter en strekken er als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave toe een
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einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad. (Art. 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999)
3º De vordering van de stedenbouwkundig inspecteur tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand is een burgerlijke rechtsvordering zoals bedoeld in artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en is bijgevolg onderworpen aan de regels
inzake verjaring van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf. (Art. 149, §1,
Stedenbouwdecreet 1999)
(D. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR OOST-VLAANDEREN)

ARREST

(AR C.10.0244.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
24 april 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 februari 2011
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, voegt in artikel 146
Stedenbouwdecreet 1999 de volgende tekst als derde lid in: "De strafsanctie voor
het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°,
geldt niet voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige
gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijke kwetsbare gebieden, voor zover ze
geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de
omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële
stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk
uitvoeringsplan of plan van aanleg."
2. Bij arrest 14/2005 van 19 januari 2005 vernietigde het Grondwettelijk Hof in
artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoerd bij decreet van
4 juni 2003, de woorden "voor zover ze geen onaantastbare stedenbouwkundige
hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk
vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg".
Ingevolge voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof geldt de strafsanctie voor
het misdrijf van instandhouding alleen in het geval van instandhouding in een
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ruimtelijk kwetsbaar gebied.
3. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding
door artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, heeft het verval van de op
het misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg.
Deze wijziging brengt evenwel niet met zich mee dat de instandhouding, die
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan
uitmaken van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter.
4. Krachtens artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, kan de rechtbank bevelen
de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te
staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te
betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
5. Deze maatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm
van vergoeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de
wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen
belang wordt geschaad.
6. De vordering van de stedenbouwkundig inspecteur tot herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand is een burgerlijke rechtsvordering zoals bedoeld in
artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en is bijgevolg
onderworpen aan de regels inzake verjaring van de burgerlijke rechtsvordering
volgend uit een misdrijf.
Overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels
van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn
op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade. Zij kan echter niet verjaren
voor de strafvordering.
7. De appelrechters stellen vast dat de verweerder de herstelvordering grondt op
de instandhoudingsmisdrijven van de zonder voorafgaande vergunning
uitgevoerde reliëfwijziging en bestemmingswijziging.
Zij oordelen dat het bij decreet van 4 juni 2003 ingevoerde artikel 146, derde lid,
Stedenbouwdecreet 1999 enkel een schulduitsluitingsgrond bevat, die het
strafbare karakter van de instandhouding niet opheft en die geen afbreuk doet
aan de kwalificatie van de feiten als misdrijf.
Zij oordelen voorts dat, aangezien de herstelvordering, overeenkomstig artikel 26
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, niet verjaart voor de
strafvordering, en tot op heden geen einde gesteld is aan de instandhouding van
de inbreuk van de reliëfwijziging, de daarop gesteunde herstelvordering niet
verjaard is.
8. Door aldus te oordelen dat het misdrijf van instandhouding was blijven
bestaan na de invoering van artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 bij
decreet van 4 juni 2003, en de herstelvordering, gelet op artikel 26 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering, derhalve niet kon verjaren, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve 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 aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
21 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: R.
Boes – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: J. Verbist
en H. Geinger.

Nr. 217
3° KAMER - 21 maart 2011

DWANGSOM - ONMOGELIJKHEID AAN DE HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - ONMOGELIJKHEID
DIE REEDS BESTOND VOOR DE UITSPRAAK - GEVOLG
Wanneer na de uitspraak van de dwangsomrechter komt vast te staan dat de voldoening
van de hoofdveroordeling reeds voordien onmogelijk was, dan verliest de dwangsom iedere
zin als prikkel om de nakoming van de hoofdveroordeling te verzekeren en strekt zij enkel
tot bestraffing van de schuldenaar. (Art. 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
(M. T. L.)

ARREST

(AR C.10.0631.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 28 juni 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 februari 2011
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier 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
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1. Krachtens artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de
rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde, de
dwangsom opheffen, verminderen of de looptijd ervan verminderen in geval van
blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
2. Wanneer na de uitspraak van de dwangsomrechter komt vast te staan dat de
voldoening van de hoofdveroordeling reeds voordien onmogelijk was, dan
verliest de dwangsom iedere zin als prikkel om de nakoming van de
hoofdveroordeling te verzekeren en strekt zij enkel tot bestraffing van de
schuldenaar.
3. Het arrest dat voor de toepassing van artikel 1385quinquies, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek weigert rekening te houden met de onmogelijkheid om
aan de hoofdveroordeling te voldoen om reden dat deze onmogelijkheid reeds
bestond vóór de hoofdveroordeling is niet naar recht verantwoord.
4. Deze uitlegging van artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
dat overeenkomt met artikel 4 Eenvormige Wet is voor de handliggend zodat
geen prejudiciële vraag dient te worden gesteld.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
21 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Dirix – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: B. Maes en
H. Geinger.

Nr. 218
2° KAMER - 23 maart 2011

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGE
AANHANGIGMAKING - ONDERZOEKSHANDELINGEN - REGELMATIGHEID - TOEZICHT - VERPLICHTING
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSHANDELINGEN - REGELMATIGHEID KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGE AANHANGIGMAKING - TOEZICHT VERPLICHTING
1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die, op het hoger beroep, op regelmatige
wijze kennis neemt van de zaak, dient op verzoek van een partij de regelmatigheid van een
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onderzoekshandeling te onderzoeken1. (Art. 235bis, §§1 en 2, Wetboek van Strafvordering)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1355.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 juni 2010.
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 echtgenoot van de eiseres is op 23 november 2009 te Luik overleden in
omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de opening van een
gerechtelijk onderzoek wegens moord.
De eiseres heeft op 5 mei 2010 een verzoek gericht aan de onderzoeksrechter tot
opheffing van het verbod het lichaam te cremeren.
Bij beschikking van 7 mei 2010 heeft de onderzoeksmagistraat het verzoek
ontvankelijk maar niet gegrond verklaard.
Het bestreden arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep dat tegen die
beschikking is ingesteld, verklaart het verzoek niet ontvankelijk.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepassing
van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering uitspraak doet
Het bestreden arrest verklaart het verzoek dat op het voormelde artikel 61quater
is gegrond, niet ontvankelijk op grond dat het stoffelijk overschot van het
slachtoffer geen goed is in de zin van die bepaling.
De beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing
van artikel 61quater uitspraak doen, zijn geen eindbeslissingen in de zin van
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en vallen niet onder de
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld. Buiten de gevallen
waarin het hof van beroep uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van de
in het verzoek bedoelde onderzoekshandeling, kan tegen die arresten geen
cassatieberoep worden ingesteld vooraleer in de zaak een eindvonnis of -arrest is
gewezen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk en het eerste middel van de eiseres dat
1 Zie Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, AC, 1999, nr. 628; Cass., 3 dec. 2003, AR P.03.1545.F,
AC, 2003, nr. 618.
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geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft
geen antwoord.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die verzuimt
uitspraak te doen over het gevraagde toezicht op de regelmatigheid van een
onderzoekshandeling
Tweede middel
De eiseres verzocht bij conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling dat
het verbod op crematie zou worden nietigverklaard, op grond dat dit verbod
artikel 19 Grondwet en artikel 9 EVRM schendt.
De kamer van inbeschuldigingstelling die op het hoger beroep op regelmatige
wijze kennisneemt van de zaak, diende overeenkomstig artikel 235bis, §1 en §2,
Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid van de onderzoekshandeling te
onderzoeken, waarom aldus was verzocht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling
het toezicht op de regelmatigheid van de onderzoekshandeling met toepassing
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering niet uitoefent.
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, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
23 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P.
Cornelis – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: D.
Grignard, Luik en A. de Fabribeckers, Luik.

Nr. 219
2° KAMER - 23 maart 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING GEEN INVERDENKINGSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - WETTIGHEID
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - AANVANGSTIJDSTIP DATEERT VAN NÁ DE SLUITING VAN
DE VERRICHTINGEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN DE RECHTSPERSOON - WETTIGHEID
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - AANVANGSTIJDSTIP DATEERT VAN NÁ DE SLUITING VAN DE
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- WETTIGHEID

1º De procureur des Konings kan vorderen dat een persoon die door de onderzoeksrechter
niet in verdenking is gesteld naar het vonnisgerecht wordt verwezen; in dat geval wordt de
persoon vervolgd zowel in de hoedanigheid van inverdenkinggestelde als in de hoedanigheid van persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld 1. (Artt. 61bis en 130, Wetboek
van Strafvordering)
2º en 3° Het gebruik van een vals stuk kan blijven duren na de sluiting van de verrichtingen
van het faillissement van de rechtspersoon. (Artt. 196 en 197, Strafwetboek; Artt. 73 en 83,
Faillissementswet 1997; Art. 198, §1, Wetboek van vennootschappen)
(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1757.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 oktober 2010.
De eiser M. J. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van M. J.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het hoger
beroep van de eiser tegen de verwijzingsbeschikking inzake het bestaan van
voldoende aanwijzingen van schuld, niet ontvankelijk verklaart.
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, voor het
overige, het hoger beroep van de eiser tegen de verwijzingsbeschikking niet
gegrond verklaart.
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep op grond dat het voorbarig is
ingesteld.
Met toepassing van de artikelen 135, §2, en 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, kan de inverdenkinggestelde wanneer, zoals te dezen, de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan over een grond van nietontvankelijkheid of verval van de strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep
1 Zie Cass., 23 okt. 2002, AR P.01.1088.F, AC, 2002, nr. 562; Cass., 17 okt. 2006, AR P.06.0829.NP.06.0860.N, AC, 2006, nr. 492.
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instellen tegen die beslissing.
Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep dat
door dwaling is aangetast.
Eerste middel
Beide onderdelen samen
De eiser, die door de onderzoeksrechter niet in verdenking is gesteld, voert aan
dat de appelrechters de artikelen 61bis en 130 Wetboek van Strafvordering
hebben geschonden, door te oordelen dat hij in de hoedanigheid van
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank kon worden verwezen. Het
middel voert ook aan dat het arrest door een motiveringsgebrek is aangetast, daar
het de eiser aldus als inverdenkinggestelde omschrijft.
Krachtens het voormelde artikel 61bis gaat de onderzoeksrechter over tot de
inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van
schuld bestaan. Die bepaling belet de procureur des Konings evenwel niet om de
verwijzing van een niet inverdenkinggestelde persoon naar het vonnisgerecht te
vorderen. In dat geval wordt de persoon vervolgd ongeacht de hoedanigheid van
inverdenkinggestelde dan wel van persoon tegen wie de strafvordering is
ingesteld.
Het arrest, dat oordeelt dat het gebrek aan inverdenkingstelling niet inhoudt dat
de eiser onmogelijk naar de correctionele rechtbank kan verwezen worden en dat
de raadkamer een inverdenkinggestelde kan verwijzen wegens feiten waarvoor
geen of slechts een gedeeltelijk gerechtelijk onderzoek was gevoerd, maar
waarvoor de procureur des Konings zijn verwijzing vordert, omkleedt, zonder in
de tegenstrijdigheid te vervallen die de eiser eraan toeschrijft, zijn beslissing
regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 73 en 83 Faillissementswet en
198, §1, Wetboek van Vennootschappen schendt, door te beslissen dat de
verjaring pas is beginnen te lopen na de ontbinding en de sluiting van de
vereffening van de geviseerde vennootschappen, die de onbetaalde belastingen
verschuldigd zijn.
Uit geen van de aangevoerde bepalingen volgt dat het gebruik van een vals stuk
niet kan blijven duren na de sluiting van de verrichtingen van het faillissement
van een rechtspersoon.
Aangezien de wet het gebruik van valse stukken niet heeft gedefiniëerd, staat het
aan de rechter om in feite te beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en
met name na te gaan of dat gebruik een ander blijft misleiden of schaden en
aldus de door de vervalser gewenste uitwerking blijft hebben.
Het arrest oordeelt dat de eiser uit het enkele feit dat de geviseerde
vennootschappen ontbonden werden, niet kon afleiden dat de
belastingadministratie geen slachtoffer meer was van de valsheid en van het
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gebruik van het valse stuk, aangezien de ontbinding van die vennootschappen ze
niet vrijstelt van de verplichting om binnen de wettelijke termijnen een aangifte
in de vennootschapsbelasting in te dienen en om de eventueel verschuldigde
belasting te betalen, met inbegrip van de voorheffingen.
Met die overwegingen beslissen de appelrechters naar recht dat de verjaring niet
verkregen was.
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,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van M. J. in zoverre het
gericht is tegen de beslissing die zijn hoger beroep niet ontvankelijk verklaart.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
23 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: F. Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: J.-P. Buyle, Brussel
en A.-P. André-Dumont, Brussel.

Nr. 220
2° KAMER - 23 maart 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VONNIS - HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ZAAK IN BERAAD GENOMEN HEROPENING VAN HET DEBAT BEVOLEN IN AFWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE - RECHTSZITTING
WAARNAAR DE ZAAK IS VERDAAGD - NEERLEGGING VAN STUKKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE ARREST DOET UITSPRAAK OP TEGENSPRAAK - SCHENDING
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VONNIS - HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ZAAK IN BERAAD GENOMEN - HEROPENING VAN HET DEBAT
BEVOLEN IN AFWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE - RECHTSZITTING WAARNAAR DE ZAAK IS VERDAAGD NEERLEGGING VAN STUKKEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - ARREST DOET UITSPRAAK OP
TEGENSPRAAK - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING
1º en 2° Het arrest dat uitspraak doet op tegenspraak ten aanzien van de beklaagde,
zonder dat hij voor de rechtszitting werd opgeroepen waarnaar de zaak was verdaagd na
de door het hof van beroep in zijn afwezigheid bevolen heropening van het debat, en
zonder dat hij aldus tegenspraak heeft kunnen voeren over de stukken die de procureur-generaal op die rechtszitting heeft neergelegd, tot staving van het hoger beroep dat met
toepassing van artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering is ingesteld, miskent het
recht van verdediging. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
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(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0307.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 6 januari 2011.
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
Ambtshalve middel: miskenning van het recht van verdediging
Het arrest doet ten aanzien van de eiser uitspraak op tegenspraak zonder dat hij
werd opgeroepen op de rechtszitting waarnaar de zaak was verdaagd ten gevolge
van de door het hof van beroep in zijn afwezigheid bevolen heropening van het
debat. De eiser heeft aldus geen tegenspraak kunnen voeren over de stukken die
de procureur-generaal op die rechtszitting heeft neergelegd tot staving van het
hoger beroep dat met toepassing van artikel 205 Wetboek van Strafvordering is
ingesteld.
Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat de eiser tot staving van zijn
cassatieberoep heeft neergelegd, daar het niet tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden.
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, correctionele kamer.
23 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: F. Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: C. Yurt, Brussel.

Nr. 221
1° KAMER - 24 maart 2011

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN T.A.V.
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DE GOEDEREN - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN
27 APRIL 2007 - TOEPASSING VAN DE VROEGERE ARTIKELEN 229, 231 EN 232 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - VOORWAARDEN VOOR DE VASTSTELLING
VAN DE UITKERING NA ECHTSCHEIDING - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
Indien de echtscheiding werd uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de wet van 27
april 2007, overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk
Wetboek, vallen het recht op de uitkering na de echtscheiding en de voorwaarden voor de
vaststelling ervan, met inbegrip van de duur van die uitkering, nog steeds onder de toepassing van de vroegere artikelen 301, 306, 307 en 307bis van datzelfde wetboek. (Art. 42, §5,
Wet 27 april 2007; Art. 2, BW)
(W. T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0111.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 april 2009 gewezen door het
hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 42, §3, en 44 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de onderhoudsuitkering die het ten voordele van de
verweerster toekent, niet onder de wettelijke bepalingen valt die gewijzigd zijn bij de wet
van 21 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, en in het bijzonder
niet onder het nieuwe artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen:
"(De verweerster) heeft het recht op de uitkering verkregen onder vigeur van de oude wet
en volgens artikel 42, §2, van de overgangsbepalingen kan alleen de duur van haar
onderhoudsuitkering nog worden beperkt (artikel 42, §5).
Het bedrag en de toepassingsvoorwaarden van de uitkering worden nog steeds geregeld
overeenkomstig de oude wet, daar de wetgever de regels van de nieuwe wet alleen op de
duur van de onderhoudsuitkering toepasselijk heeft gemaakt.
Toch moet wat dat betreft worden vastgesteld dat het Grondwettelijk Hof die bepaling in
een arrest van 3 december 2008 ongrondwettig heeft verklaard en artikel 42, §5, van de
wet van 21 april 2007 heeft vernietigd, wat de hieronder uiteengezette beginselen nog
meer kracht bijzet. Het Grondwettelijk Hof meent dat 'de regeling die de uitkering van
rechtswege beëindigt na een duur die gelijk is aan die van het huwelijk, op
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discriminerende wijze afbreuk doet aan de gewettigde verwachtingen van de personen
wier situatie onder de gelding van de vroegere wet was vastgesteld en enkel onder de bij
die wet vastgestelde voorwaarden kon worden gewijzigd'.
Het is ondenkbaar dat het recht op uitkering, waarvan zowel de regels voor de toekenning
als de criteria voor de vaststelling van het bedrag of de regels voor de wijziging ervan
onder vigeur van de vroegere wet één coherent geheel vormden dat gerechtvaardigd werd
vanuit de gedachte dat de uitkering na echtscheiding een vergoeding was, niet langer
geheel door eenzelfde wettelijke regeling zou worden beheerd, maar tussen twee
regelingen in zou vallen. Indien de onschuldige ex-echtgenoot het recht op uitkering heeft
verkregen, is zijn recht niet alleen te beschouwen als een uitkering waarmee hij in zijn
levensonderhoud kan voorzien maar tevens als een vergoeding die hem in staat stelt zijn
bestaan voort te zetten op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven. De
levensstandaard tijdens het samenleven moet het criterium blijven voor de vaststelling
van het bedrag van (zie J.-Ch. B ROUWERS, 'La réforme du divorce', Rev. not. b., 2007, p.
627 en 628; N. DANDOY, 'La réforme du divorce : les effets alimentaires', RTDF, 2007, p.
1087 e.v.; P. SENAEVE, 'Nieuwe echtscheidingsrecht, Documentatiemap', Universiteit
Antwerpen, 2007, nrs. 13 en 14; J.-P. M ASSON, 'La loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce', JT, 2007, 542)".
Grieven
Artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het is vervangen bij artikel 7 van de
wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, bepaalt dat "de
duur van de uitkering niet langer mag zijn dan die van het huwelijk". Vóór de
inwerkingtreding van die bepaling werd de duur van de uitkeringen tot levensonderhoud
nooit beperkt.
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 bepaalt dat, "indien de echtscheiding werd
uitgesproken voor de inwerkingtreding van deze wet, overeenkomstig de vroegere
artikelen 229, 231 en 232 van hetzelfde Wetboek, het in artikel 301 (van dat wetboek)
bepaalde recht op een uitkering verworven of uitgesloten blijft krachtens de vroegere
wettelijke voorwaarden".
Artikel 44 van dezelfde wet bepaalt dat "deze wet in werking treedt op 1 september 2007".
Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de wet alleen beschikt voor het
toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht". Overeenkomstig dat artikel is de
nieuwe wet van toepassing op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet,
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten (Cass., 2 mei 1994, AC, nr. 212).
Eerste onderdeel
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 bepaalt dat, indien de echtscheiding werd
uitgesproken voor de inwerkingtreding van die wet, overeenkomstig de vroegere artikelen
229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, het in artikel 301 van hetzelfde Wetboek
bepaalde recht op uitkering verworven of uitgesloten blijft krachtens de vroegere
wettelijke voorwaarden.
Artikel 44 van de wet van 27 april 2007 bepaalt dat die wet in werking treedt op 1
september 2007.
Uit de processtukken volgt dat de echtscheiding tussen de partijen definitief is
uitgesproken op 15 juni 2001, dus vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april
2007, overeenkomstig het vroegere artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit het arrest van 22 juni 2007 volgt dat er op die datum nog geen uitspraak kon worden
gedaan over de onderhoudsuitkering. Het hof van beroep te Luik heeft immers pas bij het
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bestreden arrest van 21 april 2009, na de levensomstandigheden tijdens het samenleven
en de huidige inkomsten van de echtgenoten te hebben vastgesteld, beslist dat de
verweerster recht had op een uitkering. Zolang de feitenrechter de staat van behoefte niet
heeft vastgesteld, kan niet beschouwd worden dat het recht op een onderhoudsuitkering is
ontstaan.
Indien die reden aldus moet worden uitgelegd dat het recht op de onderhoudsuitkering is
verkregen terwijl de vroegere wet van toepassing was, is het bestreden arrest, in zoverre
het beslist dat "[de verweerster] het recht op de uitkering verkregen heeft onder vigeur
van de oude wet", bijgevolg niet naar recht verantwoord. Volgens die uitlegging is het
recht op de onderhoudsuitkering immers niet verkregen onder vigeur van de vroegere wet
in de zin van de artikelen 42, §3, en 44 van de wet van 27 april 2007, dat wil zeggen vóór
de inwerkingtreding van die wet, aangezien het recht is verkregen op 21 april 2009.
Indien die reden aldus moet worden uitgelegd dat het recht op de onderhoudsuitkering is
verkregen overeenkomstig de wet die voordien van toepassing was, is het bestreden arrest
evenmin naar recht verantwoord, daar het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
de rechtsregel is die van toepassing is op de duur van een onderhoudsuitkering die is
toegekend na de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 (tweede onderdeel).
(...)

BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Eerste onderdeel
Uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat, indien de echtscheiding
werd uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007,
overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk
Wetboek, het recht op de uitkering na de echtscheiding en de voorwaarden voor
de vaststelling ervan, met inbegrip van de duur van die uitkering, nog steeds
onder de toepassing vallen van de vroegere artikelen 301, 306, 307 en 307bis van
datzelfde wetboek.
Wat dat betreft maakt het niet uit dat er op de datum van de echtscheiding nog
geen uitspraak kon worden gedaan over de onderhoudsuitkering of dat de staat
van behoefte van de uitkeringsgerechtigde pas achteraf werd vastgesteld.
Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Gelijkluidende conclusie1: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: M. Mahieu en P.
A. Forriers.

1 Volgens het OM was het onderdeel niet ontvankelijk, aangezien het niet preciseerde welke wettelijke bepalingen door het arrest waren geschonden.
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Nr. 222
1° KAMER - 24 maart 2011

1º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - TUSSENGESCHILLEN
2º DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - TUSSENGESCHILLEN
3º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - GEMEEN RECHT VAN HET
DESKUNDIGENONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID
4º DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - GEMEEN RECHT VAN
HET DESKUNDIGENONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID
5º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - VERPLICHTING VAN DE DESKUNDIGE
6º DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - VERPLICHTING VAN DE DESKUNDIGE
7º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE - UITWERKING
8º DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE - UITWERKING
9º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGS- EN
BESLAGMAATREGELEN - BIJLAGEN BIJ EEN DESKUNDIGENVERSLAG - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
10º DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGSEN BESLAGMAATREGELEN - BIJLAGEN BIJ EEN DESKUNDIGENVERSLAG - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER

1º en 2° De voorzitter is krachtens artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd
om uitspraak te doen over alle tussengeschillen betreffende de tenuitvoerlegging van de
voormelde maatregelen, met inbegrip van de tussengeschillen die n.a.v. de neerlegging van
het verslag van de deskundige zijn gerezen. (Art. 1369bis/8, Gerechtelijk Wetboek)
3º en 4° Onverminderd artikel 1369bis/10 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de artikelen
962 en volgende van dat wetboek, die de gemeenrechtelijke procedure van het deskundigenonderzoek regelen, slechts van toepassing op het beslag inzake namaak voor zover zij
verenigbaar zijn met de bijzondere regeling van artikel 1369bis; dat geldt niet voor artikel
973, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij
de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskun digenonderzoek. (Art. 1369bis/10, Gerechtelijk Wetboek)
5º en 6° De deskundige die belast is met de uitvoering van een beschrijvend beslag hoeft
bij zijn verslag niet alle stukken te voegen op grond waarvan hij zijn beschrijving maakt.
(Art. 976, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
7º en 8° Artikel 962, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als ingevoegd bij de wet van
15 mei 2007, kan niet worden toegepast op de beslagprocedure inzake namaak, in het
kader waarvan de deskundige, die zich moet beperken tot materiële en objectieve vaststellingen, dat wil zeggen tot een loutere beschrijving, geen enkel advies, ook geen feitelijk
advies, geeft over een aspect van het geschil. (Art. 1369bis/1, Gerechtelijk Wetboek)
9º en 10° Uit artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek kan niet worden afgeleid dat de
rechter, inzake beschrijvend beslag, niet wettig mag beslissen om de overlegging van alle
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bijlagen van een deskundigenverslag te verbieden. (Art. 11, Gerechtelijk Wetboek)
(NOVARTIS, vennootschap naar Zwitsers recht T. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0130.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 4 december 2009 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, eerste lid, 23, 24, 25, 26, 973, §2 (zoals gewijzigd bij artikel 11 van de
wet van 15 mei 2007), en 1369bis/7, 8 en 10 (zoals ingevoegd bij de artikelen 28, 29 en
31 van de wet van 10 mei 2007) van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het
Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het verzoek van de verweerster om de volgende redenen ontvankelijk:
"A. De nietigheid van het verzoek tot hoger beroep
De keuze van de woonplaats
16. Het verzoek tot hoger beroep vermeldt dat de geïntimeerde de vennootschap naar
Zwitsers recht 'Novartis' is met zetel in Zwitserland, te Basel, Lichtstrasse 35, die blijkens
de bestreden beschikking eerst keuze van woonplaats heeft gedaan op het kabinet van
haar raadslieden te Brussel, Havenlaan 86C, bus 414, en later, in de betekening van de
bestreden beschikking op 10 september 2009, op het kantoor van de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder, de heer Olivier Castiaux, gerechtsdeurwaarder met standplaats te
Nijvel, boulevard des Arbalétriers, 68'.
De griffie van het hof [van beroep] heeft het verzoek tot hoger beroep ter kennis gebracht
op de gekozen woonplaats op het advocatenkantoor van Novartis te Brussel, en op het
kantoor van gerechtsdeurwaarder Castiaux.
17. Novartis beweert dat de huidige procedure niet kan worden beschouwd als de
voortzetting van de procedure van het beschrijvend beslag omdat die definitief afgesloten
werd door het indienen van het verslag van de door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel aangewezen deskundige.
De keuze van woonplaats van Novartis in het kader van de procedure van het
beschrijvend beslag op grond van artikel 1369bis/2 van het Gerechtelijk Wetboek geldt
bijgevolg niet meer voor de huidige procedure. Volgens Novartis moest het verzoek tot
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hoger beroep ter kennis zijn gebracht op haar zetel in Zwitserland en diende zij
overeenkomstig de artikelen 55, 1035 en 1040 van het Gerechtelijk Wetboek over een
termijn van verschijning van 32 dagen te beschikken.
De geldigheid van het verzoek tot hoger beroep hangt af van de aard van de huidige
procedure: betreft zij al dan niet een incident van het beschrijvend beslag?
Als dit het geval is, zou de keuze van woonplaats van Novartis voor het beschrijvend
beslag op het kabinet van haar advocaten, overeenkomstig artikel 1369bis/2 van het
Gerechtelijk Wetboek, ook gelden voor de huidige procedure.
Novartis betwist immers niet dat het door GSK ingestelde derdenverzet ten gevolge van
de beschikking van 3 maart 2009 kon worden gedaan op grond van de keuze van
woonplaats op het kabinet van haar advocaten.
2. De aard van de huidige procedure
18. GSK betwist de vorm van het deskundigenverslag met de beschrijving van haar
activiteiten niet als dusdanig maar ze verwijt de deskundige in bijlage 1 van dat verslag,
bijna alle door haar overhandigde documenten te hebben gevoegd zonder de voor zijn
opdracht niet relevante confidentiële informatie te verwijderen.
19. Artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 'de voorzitter die de
beschikking (van het beschrijvend beslag) heeft uitgesproken kennis neemt van alle
incidenten in verband met de uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen'.
Volgens de parlementaire voorbereiding van artikel 29 van de wet van 10 mei 2007 die
deze beschikking heeft ingevoerd, 'heeft artikel 1369bis/8 geen 'tegenhanger' in de
artikelen 1481 tot 1488. Inderdaad, de artikelen 1395 en 1396 van het Gerechtelijk
Wetboek verlenen aan de beslagrechter de bevoegdheid alle incidenten die kunnen
gebeuren bij het instellen of uitvoeren van de bevolen maatregelen te regelen, en dus,
onder meer, te waken over het goede verloop van de beslagen inzake namaak. Een
gelijkaardige bevoegdheid wordt verleend aan de voorzitter van de rechtbank die de
beschikking van beslag inzake namaak heeft uitgesproken'. (Parl. St., Kamer, zitting
2006/2007, nr. 51/2943-2944/1, p. 68-69).
De voorzitter van de rechtbank van koophandel die de beschikking inzake de beschrijving
gegeven heeft beschikt aldus over een gelijkaardige bevoegdheid als de beslagrechter in
de vroegere procedure van beschrijvend beslag.
20. De vroegere artikelen 1481 tot 1488 van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar de
parlementaire voorbereiding van artikel 1369bis/8 verwijst, verlenen aan de
beslagrechter de bevoegdheid om de beschrijving te bevelen van de beweerd nagemaakte
voorwerpen of werkwijzen en om de houder van die voorwerpen te verbieden zich hiervan
te ontdoen. Die bepalingen zeggen niets over het gerecht dat bevoegd is om kennis te
nemen van incidenten van het beslag inzake namaak.
De vroegere artikelen 1481 tot 1488 van het Gerechtelijk Wetboek vormen echter het
hoofdstuk VIII van titel II betreffende het bewarend beslag. In het kader van het stelsel
dat voorafgaat aan de wet van 15 mei 2007 betreffende het burgerlijke aspect van de
bescherming van de intellectuele eigendom, is het beslag inzake namaak een bewarend
beslag.
Volgens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek 'worden alle vorderingen betreffende
bewarende beslagen, middelen tot tenuitvoerlegging (...)' echter 'voor de beslagrechter
gebracht', terwijl artikel 1396 van het GerechtelijkWetboek bepaalt dat 'onverminderd de
bij de wet bepaalde middelen van nietigheid, de beslagrechter zorg draagt dat de
bepalingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden
nagekomen'.
De beslagrechter was dus bevoegd om kennis te nemen van de incidenten inzake de
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bewarende beslagen en hun tenuitvoerlegging. Bijgevolg was de beslagrechter, bij een
incident over de tenuitvoerlegging van de door hem bevolen beschrijving op grond van de
vroegere artikelen 1481 tot 1488 van het Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig de
artikelen 1395 tot 1396 van hetzelfde wetboek, bevoegd om daarvan kennis te nemen.
21. Volgens de voormelde parlementaire voorbereiding van het artikel 1369bis/8 van het
Gerechtelijk Wetboek heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel die de
beschikking inzake namaak heeft uitgesproken een gelijkaardige bevoegdheid als de
beslagrechter die, in het vroegere stelsel, bevoegd was om alle incidenten te regelen die
zich kunnen voordoen bij het instellen of uitvoeren van de door hem bevolen maatregelen
op grond van de artikelen 1395 en 1396 van het Gerechtelijk Wetboek.
In het kader van artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek moet, volgens de
parlementaire voorbereiding van die bepaling, de bevoegdheid van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel dus worden uitgelegd in het licht van de bevoegdheid van de
beslagrechter zoals die is bepaald in de artikelen 1395 en 1396 van het Gerechtelijk
Wetboek in het kader van de vroegere procedure van beschrijvend beslag beschreven in
de artikelen 1481 tot 1488 van het Gerechtelijk Wetboek en niet met verwijzing naar het
deskundigenonderzoek van het gemeenrecht.
22. GSK werpt te dezen op dat de deskundige die bijna alle van GSK naar aanleiding van
het beslag ontvangen documenten in niet uitgezuiverde vorm aan zijn verslag heeft
toegevoegd, hierdoor de opdracht heeft miskend die hem was toevertrouwd bij de
beschikking van 3 maart 2009 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel van
Brussel, en ook artikel 1369bis/1, §1, van het GerechtelijkWetboek heeft geschonden. Zij
stoelt haar vordering ook op artikel 1369bis/6 van het Gerechtelijk Wetboek dat de
deskundige de verplichting oplegt om, gedurende het hele verloop van de handelingen
van beschrijving en bij de opstelling van zijn verslag, te waken over de vrijwaring van de
wettige belangen van de beweerde inbreukmaker, in het bijzonder over de bescherming
van vertrouwelijke informatie.
Die vordering heeft een incident in verband met de uitvoering van de door de voorzitter
van de rechtbank van koophandel bevolen beschrijvingsmaatregelen bij het neerleggen
van het deskundigenverslag tot voorwerp. Ook al vormt het neerleggen van het verslag
door de deskundige de voltooiing van de beschrijvingsmaatregelen die de voorzitter van
de rechtbank van koophandel heeft bevolen, toch maakt het deel uit van de uitvoering van
die maatregelen. De wet verbiedt geenszins dat de voorzitter van de rechtbank van
koophandel kennis neemt van een incident bij het neerleggen van dat verslag.
Integendeel, de parlementaire voorbereiding van artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk
Wetboek omschrijft de bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van koophandel
als gelijkaardig aan die van de beslagrechter in het kader van de artikelen 1395 en 1396
van hetzelfde wetboek, namelijk 'de bevoegdheid om alle incidenten die kunnen gebeuren
bij het instellen of uitvoeren van de bevolen maatregelen te regelen'.
De overwegingen van Novartis die stoelen op het deskundigenonderzoek zijn van gemeen
recht en bijgevolg hier niet pertinent, vermits de vordering het beschrijvend beslag
betreft, een bijzondere procedure geregeld door de voormelde bijzondere bepalingen.
23. Vermits de vordering van GSK een incident is in verband met de uitvoering van de
beschrijvingsmaatregelen in de zin van artikel 1368bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat tot de bevoegdheid behoort van de voorzitter van de rechtbank van koophandel die de
beschrijvingsmaatregelen heeft bevolen, geldt de keuze van woonplaats van Novartis voor
de beschrijving op het kabinet van haar raadsman voor de huidige procedure.
De exceptie van nietigheid van het verzoekschrift tot hoger beroep die Novartis heeft
opgeworpen is bijgevolg niet gegrond.
B. De nietigheid van de dagvaardingen van 24 juni en 31 juli 2009
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24. De gedinginleidende dagvaarding werd betekend op het kantoor van de advocaten
Novartis, namelijk op de voor de beschrijving gekozen woonplaats, overeenkomstig
artikel 1369bis/2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Novartis werpt tevergeefs op dat de dagvaarding die niet op haar zetel werd betekend
nietig is om reden dat de keuze van woonplaats niet meer geldig is in het kader van de
huidige procedure.
Om de hierboven uiteengezette redenen, is de vordering een incident van de uitvoering
van de door de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevolen beschrijvingsmaatregelen waarvoor Novartis het kabinet van haar advocaten als woonplaats heeft
gekozen. Die keuze van woonplaats blijft dus geldig voor de huidige procedure. De
gedinginleidende dagvaarding kon bijgevolg geldig worden betekend op de door Novartis
gekozen woonplaats.
25. Bijgevolg is de door Novartis opgeworpen exceptie van nietigheid van de
dagvaarding van 24 juni 2009 niet gegrond.
26. Het onderzoek van de excepties van nietigheid inzake de dagvaarding van 31 juli
2009 en de beschikking van 30 juli 2009 die een kortere dagvaardingstermijn heeft
toegestaan vertoont geen belang aangezien de vordering door de eerste dagvaarding van
24 juni 2009 op geldige wijze werd ingesteld bij de eerste rechter.
C. Ontvankelijkheid van de vordering
27. Volgens Novartis is de vordering van GSK niet ontvankelijk doordat ze eigenlijk een
buiten de termijn ingesteld derdenverzet is tegen de op 3 maart en 7 mei 2009 gewezen
beschikkingen.
Om het voorwerp ervan te bepalen moet men steunen op de vordering zoals die door de
gedinginleidende dagvaarding werd ingediend.
In de dagvaarding van 24 juni 2009, vraagt GSK aan de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel om de deskundige te bevelen slechts die' informatie' in zijn verslag
mee te delen 'die rechtstreeks nuttig en pertinent is voor zijn opdracht, hetzij door de
stukken als bijlage I van zijn deskundigenverslag weg te laten, hetzij door alle informatie
die niet aan die criteria beantwoordt uit die stukken te wissen'
Novartis beweert dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel, bij beschikking van
3 maart 2009, aan de deskundige vraagt 'een gedetailleerde en gedocumenteerde
beschrijving te geven van de door GSK gehanteerde procédés' bij de vervaardiging van
haar vaccins en 'elke mogelijke bron van informatie te onderzoeken en te beschrijven die
in de ruimste zin pertinent kan zijn om te bepalen of GSK of een van haar
dochterondernemingen een of meerdere procédés gebruikt of heeft gebruikt die binnen het
toepassingsveld kunnen vallen van enige conclusie van het octrooi'.
Novartis meent dat GSK de hervorming van die beschikking nastreeft waar ze vraagt dat
de deskundige in zijn verslag uitsluitend de 'rechtstreeks nuttige en pertinente' informatie
vermeldt in plaats van alle informatie die 'in de ruimste zin' pertinent kan zijn voor de
procedure ten gronde.
28. In tegenstelling tot wat Novartis beweert, behoort het citaat uit de beschikking van 3
maart 2009, die de gedetailleerde en gedocumenteerde beschrijving van de door GSK
gebruikte procédés bij de vervaardiging van sommige vaccins betreft, niet tot de door de
beschikking voorgeschreven opdracht van de deskundige maar betreft ze de toestemming
die aan Novartis is gegeven om de bewijzen van de namaak te verzamelen.
Het gedeelte van het dictum van de beschikking waaruit dat citaat is gehaald luidt als
volgt: 'wij staan (Novartis) toe om de bewijzen te verzamelen van een vermeende namaak
van het octrooi [...] op de zetel van de vennootschap GSK Biologicals [...], en ook op alle
plaatsen waar GSK een exploitatiezetel heeft in België, [...] waar de procédés of de
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producten waarvan men vermoedt dat ze een inbreuk zijn op de onderdelen [...] van het
octrooi EP 489 kunnen worden beschreven, en waar enige informatie betreffende
eventuele handelingen van namaak door GSK kan worden verkregen en meer bepaald
over te gaan tot een gedetailleerde en gedocumenteerde beschrijving van de door GSK
gebruikte procédés bij de vervaardiging van de vaccins'.
In dit gedeelte van de beschikking, staat de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel Novartis aldus toe een gedetailleerde en gedocumenteerde beschrijving van de
door GSK gebruikte procédés bij de vervaardiging van desbetreffende vaccins te maken
om het bewijs van een vermeende namaak te leveren. Die toestemming behoort niet tot de
omschrijving die de voorzitter van de rechtbank van de opdracht van de deskundige heeft
gegeven.
De vordering die voorkomt in de oorspronkelijke dagvaardingen van GSK die volgens
Novartis een derdenverzet tegen de beschikking is, kan niet aldus worden omschreven
omdat ze niet de hervorming van die beschikking beoogt. De vordering van GSK betreft
inderdaad het verslag zelf van de deskundige en zijn bijlagen en niet de aan Novartis
verleende toestemming om de bewijzen te verzamelen van een vermeende namaak van het
octrooi. Zij heeft dus een ander voorwerp.
29. Het tweede citaat van Novartis uit de beschikking betreft wel degelijk de opdracht van
de deskundige die 'elke mogelijke bron van informatie moet onderzoeken en beschrijven
die in de ruimste zin pertinent kan zijn om te bepalen of GSK [...] een of meerdere
procédés gebruikt of heeft gebruikt die binnen het toepassingsveld kunnen vallen van
gelijk welke conclusie van het octrooi, zonder enige beperking'. Het niet opleggen van een
beperking heeft betrekking op de opdracht van de deskundige die erin bestaat om elke
informatiebron die in de ruimste zin pertinent kan zijn te onderzoeken en te beschrijven in
zijn verslag.
De vordering van GSK betreft uitsluitend de stukken van bijlage 1 van dat verslag, te
weten het afschrift van de stukken die zij aan de deskundige heeft meegedeeld. De
volledige formulering van dit punt van de vordering luidt als volgt: ' de deskundige te
bevelen slechts die 'informatie' in zijn verslag mee te delen die rechtstreeks nuttig en
pertinent is voor zijn opdracht hetzij door de stukken als bijlage I van zijn
deskundigenverslag weg te laten, hetzij door alle informatie die niet aan die criteria
beantwoordt uit de stukken te wissen'. Die vordering beperkt dus niet de omvang van de
opdracht van de deskundige betreffende het onderzoek en de beschrijving van elke bron
van informatie die mogelijk pertinent is, zoals door de beschikking is bepaald, maar is
uitsluitend van toepassing op het meedelen van de in bijlage 1 van zijn verslag
opgesomde stukken.
Bijgevolg is de vordering van GSK geen vermomd derdenverzet tegen de beschikking van
3 maart 2009 omdat zij geen enkele beperking bevat van de door die beschikking
voorgeschreven opdracht van de deskundige die niet de omvang bepaalt van het meedelen
van de stukken als bijlagen bij zijn verslag.
30. Novartis ziet de vordering van GSK als een inmenging in de opdracht van de
deskundige die moet kunnen beoordelen welke bijlagen bij zijn veslag meent te moeten
voegen. Volgens artikel 1369bis/6 van het Gerechtelijk Wetboek, waakt de deskundige
gedurende het hele verloop van de handelingen van beschrijving en bij de opstelling van
zijn verslag, over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerde namaker, in het
bijzonder over de bescherming van vertrouwelijke informatie. De uitvoering van die
verplichting kan, ook bij de opstelling van het verslag, aanleiding geven tot een incident
in verband met de uitvoering van de beschrijvingmaatregelen die, overeenkomstig artikel
1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek, onder de bevoegdheid valt van de voorzitter die
de beschikking heeft uitgesproken. Bij een conflict, zoals te dezen, tussen het recht van de
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verzoeker op de beschrijving en de bescherming van de vertrouwelijke gegevens van de
beweerde namaker volgt de inmenging in de wijze waarop de deskundige zijn opdracht
uitvoert uit de wet.
31. Om de reeds uiteengezette redenen, is artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek
hier van toepassing en verleent het aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel en
aan het hof [van beroep] de bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering van GSK.
32. Bijgevolg is de door GSK ingestelde vordering ontvankelijk".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de voorzitter die de
beschikking heeft uitgesproken kennis neemt van alle incidenten in verband met de
uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen".
Dat artikel wijkt echter geenszins af van de artikelen 19, eerste lid, 23, 24, 25 en 26 van
het Gerechtelijk Wetboek, die de wettelijke omstandigheden bepalen waarin sprake is van
machtsoverschrijding en gezag van gewijsde.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel had hierover reeds uitspraak
gedaan, zowel over de vordering op eenzijdig verzoekschrift van 2 maart 2009 strekkende
tot beschrijvend beslag als over het derdenverzet tegen de machtiging daartoe, waardoor
het deskundigenverslag en zijn bijlagen, onder bepaalde voorwaarden, mocht worden
meegedeeld aan Novartis.
Zodoende beveelt de beschikking van 7 mei 2009, die op 8 mei 2009 door GSK is
betekend en, bij gebrek aan hoger beroep, in kracht van gewijsde is gegaan, het meedelen
van het verslag aan Novartis, met de vermelding evenwel dat die laatste "de informatie
die door GSK aan de aangewezen deskundige [...] is meegedeeld of die zich in het
deskundigenverslag bevindt slechts zal gebruiken om na te gaan en vast te stellen of er
afbreuk werd gedaan aan haar octrooi [...] of aan enig ander octrooi van dezelfde
familie" en "het deskundigenverslag en alle andere door GSK [...] verspreide
vertrouwelijke informatie slechts zal meedelen aan een beperkt aantal personen die
Novartis vertegenwoordigen".
Die beschikking beveelt bijgevolg de mededeling van het volledige verslag en zijn
bijlagen zonder onderscheid tussen vertrouwelijke en niet vertrouwelijke informatie.
Toch heeft GSK de zaak opnieuw aanhangig gemaakt bij de voorzitter van de rechtbank
van koophandel aan de hand van de dagvaardingen van 24 juni en 31 juli 2009 die ertoe
strekten:
- "de deskundige te bevelen om in zijn verslag en de bijlagen ervan slechts die informatie
mee te delen die rechtstreeks nuttig en pertinent is voor zijn opdracht hetzij door de onder
bijlage 1 van deskundigenverslag opgesomde stukken weg te laten hetzij door alle
informatie in die stukken die niet beantwoordt aan die criteria te wissen;
- de deskundige op te dragen de gevraagde maatregelen te nemen binnen de zeven dagen
na de te wijzen beschikking;
- Novartis op te dragen om, op straffe van een dwangsom van 20.000 € per dag
vertraging vanaf [...] de betekening van de te wijzen beschikking, de originelen van de
onder bijlage 1 opgesomde stukken van het deskundigenverslag, en ook alle afschriften
die eventueel zijn gemaakt in afwachting van de door de deskundige te leveren nieuwe
bijlagen, onmiddellijk aan de deskundige terug te geven;
- Novartis te bevelen officieel te bevestigen dat noch zij, noch één van haar werknemers
of een dochteronderneming of één van haar mandatarissen nog een afschrift van
voornoemde stukken onder welke vorm dan ook in bezit heeft nadat de originelen aan de
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deskundige werden overhandigd".
Vervolgens breidt GSK haar verzoeken voor verdere behandeling van de zaak uit en
vordert dat de deskundige wordt bevolen alle bij zijn verslag gevoegde stukken te
verwijderen. Bij verzoekschrift tot hoger beroep van 25 september 2009 vordert GSK dus
in hoofdorde dat het hof van beroep "de deskundige [hier de verweerder] beveelt slechts
de in zijn verslag beschreven informatie mee te delen en alle bijgevoegde stukken bij zijn
verslag te wissen". Het arrest heeft dit verzoek ingewilligd.
Maar die verzoeken komen neer op een wijziging van de beschikking die op eenzijdig
verzoek is gewezen op 3 maart 2009 en van de beschikking die op derdenverzet is
gewezen op 7 mei 2009, aangezien die beslissingen reeds uitspraak hebben gedaan over
het verzoek van GSK dat het arrest heeft ingewilligd door de mededeling te bevelen van
het volledige deskundigenverslag en zijn bijlagen en de bescherming te verzekeren van
het vertrouwelijk karakter van de door GSK aan de deskundige meegedeelde gegevens
door de mededeling ervan in de schoot van Novartis te beperken zonder de deskundige op
te dragen uit te zoeken wat vertrouwelijk is en wat niet.
De beschikkingen van 3 maart en 7 mei 2009 passen inderdaad de mogelijkheid toe die
artikel 1369bis/7, §1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek biedt om aan de
verzoekende partij een afschrift mee te delen van het deskundigenverslag en zijn bijlagen
en opteerden te dezen om aan de mededeling aan Novartis van het betreffende verslag en
zijn bijlagen geen andere voorwaarden te koppelen dan de voorwaarde van ditmaal het
tweede paragraaf van hetzelfde artikel 1369bis/7, §1, dat die informatie uitsluitend in het
kader van een Belgische of buitenlandse procedure ten gronde of in kort geding mocht
worden gebruikt.
Artikel 1369bis/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers in zijn eerste lid dat
"het verslag ter griffie wordt neergelegd binnen de termijn door de beschikking bepaald
of, bij gebreke hieraan binnen de door artikel 1369bis/1, §3, tweede lid bepaalde termijn"
en dat "een afschrift onverwijld, bij aangetekende zending, door de deskundige wordt
verzonden, naar de verzoeker en naar de houder van de beschreven voorwerpen evenals,
in voorkomend geval, naar de beslagene" en in zijn tweede lid, dat "dit verslag evenals
alle stukken, monsters of inlichtingen vergaard gedurende de handelingen van
beschrijving vertrouwelijk zijn en slechts mogen vrijgegeven of gebruikt worden door de
verzoeker of zijn rechthebbende, binnen het kader van een procedure, Belgisch of
buitenlands, ten gronde of in kort geding, onverminderd de toepassing van de bepalingen
van de internationale verdragen die toepasselijk zijn in België".
Het arrest heeft beslist dat de vorderingen van GSK in de dagvaardingen van 24 juni en
31 juli 2009, zoals die in de loop van de verdere behandeling van de zaak werden
gewijzigd, incidenten vormen in de zin van artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat "de vordering van GSK geen vermomd derdenverzet is tegen de beschikking
van 3 maart 2009 omdat zij de in die beschikking voorgeschreven opdracht van de
deskundige niet beperkt, en die beschikking niet bepaalt in welke mate de stukken als
bijlagen van zijn verslag moeten worden meegedeeld", dat "volgens artikel 1369bis/6 van
het Gerechtelijk Wetboek de deskundige, gedurende het hele verloop van de handelingen
van beschrijving en bij de opstelling van zijn verslag, waakt over de vrijwaring van de
wettige belangen van de beweerde inbreukmaker en van de houder van de beschreven
voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft"
en dat "de uitvoering van die verbintenis, ook bij het opstellen van het verslag, aanleiding
kan geven tot een incident in verband met de uitvoering van de beschrijvingmaatregelen
dat, overeenkomstig artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek, tot de bevoegdheid
behoort van de voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken" en "de inmenging in de
manier waarop de deskundige zijn opdracht uitvoert bij een conflict, zoals in casu, tussen
het recht van de verzoeker op de beschrijving en de bescherming van vertrouwelijke
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gegevens van de vermeende namaker, voortvloeit uit de wet". Het arrest beveelt
vervolgens "de deskundige (...) om alleen de informatie uit zijn verslag mee te delen en
alle bijgevoegde stukken te wissen" en verbiedt "Novartis (...) om op gelijk welke wijze en
onder om het even welke vorm de informatie, uit de stukken opgesomd in de bijlage 1 van
het verslag te gebruiken, behalve als het gaat om informatie die behoort tot het
beschrijvend gedeelte van dat verslag".
Het arrest dat de deskundige beveelt dat hij slechts de informatie mag meedelen die in
zijn verslag is beschreven na alle bijgevoegde stukken te hebben verwijderd en dat
Novartis verbiedt de reeds ontvangen en in de bijlage hernomen informatie te gebruiken,
wijzigt bijgevolg aldus de beroepen beschikking en verwijt dus de eerste rechter bij wie
een incident in de zin van artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek aanhangig is
gemaakt, niet opnieuw uitspraak te hebben gedaan over een kwestie waarover hij
nochtans in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen reeds definitief beslist had, namelijk de
omvang van de mededeling aan Novartis van het deskundigenverslag en zijn bijlagen,
terwijl de beschikkingen van 3 maart en 7 mei 2009 hadden beslist om de omvang van de
mededeling ervan aan Novartis niet te beperken maar wel de omvang van het gebruik
ervan door Novartis en de interne mededeling ervan in de schoot van Novartis.
Het arrest dat de deskundige beveelt dat hij slechts de informatie mag meedelen die in
zijn verslag is beschreven na alle bijgevoegde stukken te hebben verwijderd en dat
Novartis verbiedt de reeds ontvangen en in de bijlage hernomen informatie te gebruiken,
wijzigt minstens de beroepen beschikking en verwijt de eerste rechter bijgevolg dat hij
niet opnieuw uitspraak heeft gedaan over een kwestie die nochtans reeds definitief
beslecht was bij de beschikkingen van 3 maart en 7 mei 2009 in een zaak tussen dezelfde
partijen, met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak.
Het arrest dat beslist dat de vordering van GSK een incident vormt in verband met de
uitvoering van de beschrijvingsmaatregelen in de zin van artikel 1369bis/8 van het
Gerechtelijk Wetboek, terwijl ze strekt tot het wijzigen van de draagwijdte van de
beschikkingen van 3 maart en 7 mei 2009, miskent het verbod dat aan de rechter is
opgelegd om uitspraak te doen over een litigieuze kwestie die bij hem niet meer
aanhangig is, aangezien hij zich daarover definitief heeft uitgesproken in dezelfde zaak en
tussen dezelfde partijen en schendt bijgevolg artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, miskent minstens het gezag van gewijsde van de beschikkingen van 3 maart en 7
mei 2009 en schendt bijgevolg de artikelen 23, 24, 25 en 26 van dat wetboek.
Het arrest dat beslist dat de vordering van GSK een incident vormt in verband met de
uitvoering van de beschrijvingsmaatregelen in de zin van artikel 1369bis/8 van het
Gerechtelijk Wetboek en geen vermomd derdenverzet is laat na om in de door GSK
ingestelde dagvaardingen van 24 juni en 31 juli 2009 iets te lezen wat er staat, met name
de vorderingen die strekken tot het wijzigen van de beschikkingen van 3 maart en 7 mei
2009, miskent aldus de bewijskracht van die dagvaardingen en schendt bijgevolg de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre het arrest beslist dat artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek een
exceptie vormt op het gezag van gewijsde, en op het verbod dat aan de rechter is
opgelegd om uitspraak te doen over een litigieuze kwestie die bij hem niet meer
aanhangig is, aangezien hij zich definitief heeft uitgesproken in dezelfde zaak en tussen
dezelfde partijen, verleent het aan de artikelen 1369bis/8 en 1369bis/6 van het
Gerechtelijk Wetboek een draagwijdte die ze niet hebben en schendt het bijgevolg
voornoemde artikels van het Gerechtelijk Wetboek en ook de artikelen 19, eerste lid, 23,
24, 25 en 26 van dat wetboek.
Tweede onderdeel
Artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de voorzitter die de
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beschikking heeft uitgesproken kennis neemt van alle incidenten in verband met de
uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen".
Artikel 1369bis/10 van het Gerechtelijk Wetboek verduidelijkt dat "de artikelen 962 tot
965, 973, tweede en derde lid, 978 en 985 niet van toepassing zijn op de procedure van
beslag inzake namaak".
Die verwijzing bedoelt evenwel de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking
hebben op het gerechtelijk deskundigenonderzoek, voor de wijziging ervan bij de wet van
15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het
deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek.
Hieruit volgt dat de procedure van het beschrijvend verslag, zoals ingevoegd in het
GerechtelijkWetboek door de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van
gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, geenszins
afbreuk doet aan artikel 973, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet
van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het
deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek en die
krachtens artikel 34 van die wet van toepassing is op alle deskundigenonderzoeken die de
rechter bevolen heeft te rekenen vanaf de van kracht wording van de wet van 1 september
2007.
Artikel 973, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "alle betwistingen die in de
loop van het deskundigenonderzoek met betrekking tot dit onderzoek ontstaan tussen de
partijen of tussen de partijen en de deskundigen, met inbegrip van het verzoek tot
vervanging van de deskundigen en van elke betwisting aangaande de uitbreiding of de
verlenging van de opdracht, door de rechter worden beslecht".
Die bevoegdheid om kennis te nemen van alle betwistingen betreffende het
deskundigenonderzoek veronderstelt evenwel dat het door de rechter bevolen
deskundigenonderzoek bij hem nog aanhangig is en dat bijgevolg het verslag op het
ogenblik dat het incident bij de rechter aanhangig wordt gemaakt nog niet ter griffie werd
neergelegd.
Het neerleggen van het verslag ontlast de deskundige immers van zijn opdracht en
bijgevolg ook de rechter die de expertiseopdracht heeft bevolen. Die laatste is niet meer
bevoegd om uitspraak te doen over incidenten ter zake, zowel in de zin van artikel 973,
§2, van het Gerechtelijk Wetboek als van artikel 1369bis/8 van dat wetboek dat, krachtens
artikel 1369bis/10 van hetzelfde wetboek geenszins afwijkt van zijn artikel 973, §2.
In haar appelconclusie voert Novartis aan dat, "hoewel het vaststaat dat de rechter die
het deskundigenonderzoek heeft bevolen bevoegd is om kennis te nemen van de
moeilijkheden en betwistingen betreffende het lopende deskundigenonderzoek, toch moet
worden besloten dat hij niet meer bevoegd is om op te treden wanneer het
deskundigenonderzoek is afgesloten" en dat, "eens het verslag is neergelegd, alleen de
bodemrechter de teneur van het verslag mag beoordelen", die "alleen bij machte is (...)
dat aspect na te gaan en alle gevolgtrekkingen te nemen die zich eventueel opdringen om
aan de partijen een eerlijk proces te verzekeren"; dat in dat geval "aangezien de
deskundige op 5 juni 2009 zijn verslag aan de partijen heeft meegedeeld (...) hij op die
datum van zijn opdracht ontlast is", zodat "dienovereenkomstig, de procedure van het
beschrijvend beslag werd afgesloten en (...) bijgevolg de rechter van eerste aanleg niet
langer bevoegd is om de deskundigenonderzoekshandelingen te toetsen conform de
artikelen 1369bis/8 en 976 van het Gerechtelijk Wetboek"; dat hieruit volgt dat "elke
betwisting betreffende een mogelijke onregelmatigheid van het verslag voortaan tot de
bevoegdheid van de bodemrechter behoort" en dat, "bijgevolg de vordering van GSK, die
steunt op artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek en ingediend werd in het
verlengde van de beschikking van 3 maart 2009, niet ontvankelijk dient te worden
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verklaard".
Het arrest heeft vastgesteld dat de deskundige zijn verslag op 5 juni 2009 had neergelegd,
maar verklaart de vorderingen van GSK in de dagvaardingen van 24 juni en 31 juli 2009
ontvankelijk en antwoordt nergens op het middel dat de niet-ontvankelijkheid van de
vordering van GSK stoelt op het feit dat de deskundige ontlast was van zijn opdracht
vanaf het neerleggen van zijn verslag ter griffie en dat de voorzitter van de rechtbank van
koophandel die het deskundigenonderzoek had bevolen, bijgevolg geen kennis meer
mocht nemen van incidenten betreffende het afgesloten deskundigenonderzoek, en de
deskundige aan wie het onderzoek was onttrokken nog minder mocht bevelen om
wijzigingen aan te brengen in het verslag dat was neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel te Brussel, waardoor de termijn van artikel 1369bis/9 van het
Gerechtelijk Wetboek is beginnen lopen.
Het arrest dat de vordering van GSK ontvankelijk verklaart, hoewel voordien het
deskundigenverslag was neergelegd zodat het onderzoek aan de deskundige was
onttrokken en, dienovereenkomstig, ook aan de voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel die de deskundige had aangesteld, schendt bijgevolg de artikelen
973, §2, en 1369bis/8 en 10 van het Gerechtelijk Wetboek en ook artikel 34 van de wet
van 15 mei 2007.
Het arrest laat na te antwoorden op het middel van Novartis dat aanvoert dat de rechter
die het deskundigenonderzoek bevolen heeft door het neerleggen van het
deskundigenverslag niet langer bevoegd is om te oordelen over het
deskundigenonderzoek en geen kennis meer mag nemen van incidenten betreffende het
deskundigenonderzoek, en is zodoende niet wettelijk met redenen omkleedt en schendt
bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Derde onderdeel:
In zijn appelconclusie had Novartis bovendien aangevoerd:
"Het is bovendien merkwaardig te noteren dat luidens de dagvaarding van 31 juli 2009
GSK uitdrukkelijk verklaard heeft dat '[Novartis] noch een gekende maatschappelijke
zetel, noch exploitatiezetel of gekozen woonplaats in België heeft'.
Die bewering volstaat op zich om de dagvaarding van 24 juni 2009 als nietig en van
onwaarde te beschouwen, aangezien zij betekend werd aan de gekozen woonplaats
waarvan GSK erkent dat ze niet bestaat. Dat is een gerechtelijke bekentenis in de zin van
artikel 1356 van het Gerechtelijk Wetboek, die de probatio probatissima vormt tegen de
partij die het beschouwde feit heeft erkend, GSK in dit geval.
In het licht van die verklaring wenst Novartis te wijzen op het volledig gebrek aan
coherentie vanwege GSK in eerste aanleg. Terwijl GSK eerst gesteld had dat de door
Novartis gedane keuze van woonplaats in het kader van de procedure voor het
beschrijvend beslag geldig bleef in het kader van die nieuwe procedure, quod non, heeft
zij na kennisname van de door Novartis naar voor gebrachte argumenten, haar geweer
van schouder veranderd en uitdrukkelijk erkend dat die keuze van woonplaats niet meer
geldig was zodat de nieuwe gedinginleidende dagvaarding op de zetel van Novartis
betekend moest worden.
Enerzijds kan GSK niet redelijkerwijs in haar eerste dagvaarding stellen dat de keuze van
woonplaats geldig blijft en anderzijds in haar tweede dagvaarding dat Novartis geen
enkele gekende gekozen woonplaats heeft".
Het arrest antwoordt nergens op dit middel.
Het arrest dat nalaat te antwoorden op het middel van Novartis dat aanvoert dat GSK
verklaard heeft dat Novartis noch een gekende maatschappelijke zetel, noch een
exploitatiezetel of gekende gekozen woonplaats in België heeft, en dat zulks een
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gerechtelijke bekentenis vormt, is niet wettelijk met redenen omkleed en schendt bijgevolg
artikel 149 van de Grondwet.
Tweede middel:
Geschonden wettelijke bepalingen:
- de artikelen 11, eerste lid, 962 in fine (gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 15 mei
2007) en 976, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de vordering van GSK om de deskundige te bevelen alle stukken als
bijlage van zijn verslag te verwijderen gegrond omdat:
"Volgens de opdracht die aan de deskundige bij beschikking van 3 maart 2009 werd
toevertrouwd, moet hij elke bron van informatie in de zo ruim mogelijke zin die pertinent
kan zijn om te bepalen of GSK procédés gebruikt of gebruikt heeft die mogelijk binnen het
beschermingsveld valt van enige conclusie van het octrooi, onderzoeken en beschrijven.
Ook moet hij de oorsprong en aanwending van sommige vaccins nauwkeurig beschrijven
evenals de omvang van de activiteiten van GSK betreffende haar vaccins die mogelijk
afbreuk doen aan de Belgische, Duitse, Franse of Engelse delen van het octrooi. Voor het
verwezenlijken van zijn opdracht mag de deskundige een kopie nemen van alle
documenten en andere informatiebronnen die hij nuttig acht voor de uitvoering van zijn
opdracht.
Hoewel de deskundige toegang mag hebben tot alle documenten en inlichtingen die hij
nuttig acht voor de uitvoering van zijn opdracht en hiervan een kopie mag nemen, toch
mag hij niet al die documenten bij zijn verslag voegen. De toegang tot de documenten
moet de deskundige in staat stellen zijn verslag op te stellen aan de hand van alle
inlichtingen die hij nuttig acht voor de uitvoering van zijn opdracht. Die bestaat erin om
een beschrijving te geven van elke bron van informatie, in de zo ruim mogelijke zin, die
pertinent kan zijn om te bepalen of GSK procédés gebruikt die de conclusies van het
octrooi mogelijk miskennen.
36. GSK voert aan dat de bijlagen informatie bevatten met betrekking tot de fermentatie
van de bacterie voor de productie van polysaccharide en dat die fase van fermentatie
voorafgaat aan die van de zuivering van de polysaccharide. De informatie omtrent de
fermentatie en het kweekmilieu bevindt zich in de beschrijving en niet in de conclusies
van het octrooi. De opdracht van de deskundige beperkt zich tot de beschrijving van
informatiebronnen die mogelijk pertinent zijn om te bepalen of GSK procédés gebruikt
die de conclusies van het octrooi kunnen miskennen. Aangezien de fermentatie en het
kweekmilieu geen deel uitmaken van de conclusies van het octrooi mag de deskundige
geen documenten en informatie bij zijn verslag voegen betreffende die elementen.
GSK voert ook aan dat de deskundige heeft vastgesteld dat in tegenstelling tot de
conclusies van het octrooi, Synflorix geen alcohol gebruikt voor het oplosbaar maken. De
bijlagen van het verslag betreffende dit vaccin zijn dus niet pertinent om te bepalen of
GSK de conclusies van het octrooi miskent.
37. Die twee voorbeelden bewijzen dat de bijlagen van het verslag informatie bevatten die
niet pertinent is tot staving van de namaak en buiten de perken valt van de door de
beschikking van 3 maart 2009 aan de deskundige toevertrouwde opdracht.
38. De verspreiding van die niet pertinente informatie schaadt de rechtmatige belangen
van GSK, in het bijzonder de bescherming van vertrouwelijke inlichtingen. Als de
vertrouwelijkheid van bepaalde informatie geen afbreuk doet aan het recht van de eiser
om de namaak te bewijzen door middel van de procedure van beschrijving, dan moet de
deskundige waken over de bescherming van de vertrouwelijke informatie van de
beweerde inbreukmaker en de verspreiding vermijden van vertrouwelijke informatie die
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niet pertinent is om de namaak te bewijzen, overeenkomstig artikel 1369bis/6 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Het verslag, en ook de elementen die zijn ingezameld bij de beschrijving mogen slechts
gebruikt worden in het kader van een Belgische of buitenlandse procedure, ten gronde of
in kort geding, om de namaak , de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan te
bewijzen (...).
GSK voert echter aan dat het risico bestaat dat Novartis bepaalde vertrouwelijke
informatie van het verslag gebruikt om haar octrooi aan te passen met de bedoeling het
procédé van GSK binnen het toepassingsveld van de gewijzigde conclusies te doen vallen
Novartis bevestigt op 15 mei 2009 een aanvraag te hebben ingediend tot wijziging van het
Engelse deel van het octrooi.
In de conclusie die ze neerlegt in het kader van het derderverzet schrijft Novartis dat:
'haar raadslieden dan niet zonder meer abstractie kunnen maken van de elementen
waarvan ze eventueel kennis zullen moeten nemen in het deskundigenverslag tot staving
van de vordering tot namaak, wanneer zij zich zullen moeten buigen over de argumentatie
van GSK dat het octrooi niet geldig zou zijn en om desgevallend een beperking van het
octrooi voor te stellen met toepassing van artikel 49, §2, Wet op de uitvindingsoctrooien'.
Het risico op het gebruik tot staving van de namaak van niet pertinente informatie uit de
bijlagen van het verslag, met name in het kader van andere procedures dan die tot het
bewijs van de namaak, waaronder de procedure tot beperking van het Engelse deel, is in
casu ernstig. Dat risico dat de rechtmatige belangen van Novartis [lees: GSK] kan
schaden, rechtvaardigt het wissen van alle bijlagen van het verslag. Het feit dat de
wijzigingen aan het octrooi slechts een beperkend gevolg kunnen hebben omdat zij tot
doel hebben om een uitvinding op te eisen die reeds in het octrooi staat zoals het werd
afgeleverd, staat Novartis niet toe om de niet pertinente informatie te gebruiken die ze
verkregen heeft in het kader van de beschrijving voor een procedure die een ander doel
heeft dan het bewijzen van de namaak, waaronder een procedure tot het beperken van de
conclusies van het octrooi.
De beschikking van 7 mei 2009, die de mededeling van het verslag beperkt tot een aantal
personen, kan dat risico niet vermijden, in zoverre zij de mededeling van het volledige
verslag aan de advocaten die betrokken zijn in de procedures tot nietigverklaring van het
octrooi toestaat.
Grieven
Artikel 976, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de deskundige om, "na
afloop van zijn werkzaamheden, zijn bevindingen, waarbij hij reeds een voorlopig advies
voegt, ter lezing aan de rechter, aan de partijen en aan hun raadslieden te sturen". Uit dit
artikel volgt dat de rechter verondersteld wordt op de hoogte te worden gebracht van de
vaststellingen van de deskundige, hetgeen impliceert dat hij de stukken ontvangt waarop
de deskundige zijn vaststellingen stoelt en waarop zijn redeneringen en conclusies zijn
gegrond.
Krachtens artikel 962 in fine van het Gerechtelijk Wetboek is de rechter "niet verplicht
het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met zijn overtuiging".
Aangezien hij over een duidelijke beoordelingsbevoegdheid dienaangaande beschikt,
moet de rechter zich bijgevolg een mening kunnen vormen over de redeneringen en de
conclusies van de deskundige, hetgeen impliceert dat hij de vaststellingen van de
deskundige en ook de documenten waarop die vaststellingen stoelen moet kunnen
raadplegen.
Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechters om "hun rechtsmacht over te
dragen".
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Uit de combinatie van die artikelen volgt dat de rechter niet wettig kan beslissen om het
overleggen van alle bijlagen van een deskundigenverslag te verbieden en de deskundige
aldus te verbieden om zijn verslag te documenteren.
Het tegengestelde beslissen zou erop neerkomen dat de rechter die over de grond van de
zaak moet beslissen in de onmogelijkheid wordt gesteld om zich een mening te vormen
over het deskundigenverslag: zonder documenten die de vaststellingen, redeneringen en
conclusies van de deskundige staven kan de rechter zich inderdaad geen beredeneerde
mening vormen over het deskundigenverslag overeenkomstig artikel 962 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Hieruit volgt dat, wanneer de rechter beslist om één of meerdere conclusies van de
deskundige te volgen die in het deskundigenverslag zijn beschreven dat geen bijlagen
bevat die de vaststellingen van de deskundige ondersteunen, hij zich geen beredeneerde
mening vormt over die conclusies maar zich beperkt tot het louter hernemen ervan op
grond van het gezag van de deskundige, die hij bovendien niet noodzakelijkerwijs zelf
aangewezen heeft, wat gelijk staat met een overdracht van zijn rechsmacht in handen van
de deskundige hetgeen verboden is bij artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest beveelt de deskundige echter om slechts de in zijn verslag opgenomen
informatie mee te delen na alle bijlagen ervan te wissen.
Het arrest verbiedt de deskundige om alle stukken die bij het verslag zijn gevoegd mee te
delen en daardoor maakt het de beoordeling door de bodemrechter van de vaststellingen,
redeneringen en conclusies van het deskundigenverslag onmogelijk en verplicht het de
rechter om zich louter te baseren op de conclusies van de deskundige zonder de
gegrondheid ervan te kunnen beoordelen aan de hand van de door de deskundige gedane
vaststellingen en de door de partijen overgelegde stukken en schendt het bijgevolg de
artikelen 11, 962 in fine en 976, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, bij de op eenzijdig
verzoekschrift gewezen beschikking van 3 maart 2009, de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Brussel:
- de eiseres toegestaan heeft om de bewijzen te verzamelen van een vermeende
namaak van haar octrooi EP 489 door de verweerster en om "meer bepaald tot
een gedetailleerde en gedocumenteerde beschrijving over te gaan van de door de
[verweerster] gebruikte procédés bij de vervaardiging van het Hiberix [en
andere] vaccins";
- een deskundige heeft aangesteld met als opdracht "elke mogelijke bron van
informatie te onderzoeken en te beschrijven die in de ruimste zin pertinent kan
zijn om te bepalen of GSK of een van haar dochterondernemingen een of
meerdere procédés gebruikt of heeft gebruikt die binnen het toepassingsveld
kunnen vallen van enige conclusie van het octrooi EP 489".
Bij de op derdenverzet gewezen beschikking van 7 mei 2009 heeft de voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Brussel:
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- "de [eiseres]" bevolen "om de informatie die door [de verweerster] is
medegedeeld aan de deskundige die is aangewezen in het kader van dat
beschrijvend beslag of die zich in het verslag van de deskundige bevindt, slechts
te gebruiken om na te gaan en vast te stellen of er afbreuk werd gedaan aan haar
octrooi".
- gezegd dat "het deskundigenverslag en alle andere vertrouwelijke informatie
die door de [verweerster.] aan de deskundige is medegedeeld in het kader van het
beschrijvend beslag, slechts aan een beperkt aantal personen die [de eiseres]
vertegenwoordigen zullen worden medegedeeld".
Geen van beide beschikkingen beveelt de deskundige om zijn volledig verslag en
de bijlagen ervan mee te delen.
In de dagvaardingen van 24 juni en 31 juli 2009 vraagt de verweerster met name
aan de voorzitter om "de deskundige te bevelen slechts die informatie in zijn
verslag met bijlagen mee te delen die rechtstreeks nuttig en pertinent is voor zijn
opdracht, hetzij door de stukken opgesomd in de bijlage I van zijn
deskundigenverslag te wissen, hetzij door ze te ontdoen van alle informatie die
niet aan die criteria beantwoordt".
Het arrest dat beslist heeft dat die vordering van de verweerster geen vermomd
derdenverzet vormt tegen de beschikkingen van 3 maart en 7 mei 2009, maar een
incident in verband met de uitvoering van de bevolen beschrijvingsmaatregelen,
geeft aldus aan de dagvaardingen geen uitlegging die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en miskent mitsdien de bewijskracht ervan niet.
Het arrest dat de deskundige "beveelt [...] slechts de in zijn verslag beschreven
informatie mee te delen door alle stukken als bijlage ervan te wissen" en de
eiseres "verbiedt [...] om op gelijk welke wijze en onder om het even welke vorm
de informatie uit de in de bijlage 1 van het verslag opgesomde stukken te
gebruiken, behalve als het gaat om informatie die in het beschrijvend gedeelte
van dat verslag voorkomt", doet niet opnieuw uitspraak over een kwestie die
reeds definitief is beslecht onder de partijen en die hetzelfde voorwerp en
dezelfde oorzaak heeft als de beschikkingen van 3 maart en 7 mei 2009.
Het arrest beslist ten slotte niet dat artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk
Wetboek een exceptie vormt op het gezag van gewijsde en op de uitputting van
zijn rechtsmacht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest stelt dat de vordering van de verweerster "een incident betreft in
verband met de uitvoering van de door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel bevolen beschrijvingsmaatregelen ontstaan bij het neerleggen van
het deskundigenverslag", dat "zelfs als het neerleggen van het verslag door de
deskundige het eindpunt is van de beschrijvingsmaatregelen die de voorzitter van
de rechtbank van koophandel heeft bevolen, het toch behoort tot de uitvoering
van die maatregelen" en dat "de wet geenszins verbiedt dat de voorzitter van de
rechtbank van koophandel kennis neemt van een incident ontstaan ingevolge het
neerleggen van dat verslag".
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Het arrest antwoordt aldus op de conclusie van de eiseres die aanvoerde dat de
voorzitter van de rechtbank niet meer bevoegd was om uitspraak te doen over
een incident in verband met het deskundigenverslag na de neerlegging van het
deskundigenverslag.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet,
mist het feitelijke grondslag.
Luidens artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de voorzitter die
de beschikking heeft uitgesproken overigens kennis van alle incidenten in
verband met de uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen. Die
bepaling verleent de voorzitter de bevoegdheid om uitspraak te doen over alle
incidenten bij de uitvoering van de voormelde maatregelen, inclusief de
incidenten ontstaan ter gelegenheid van het neerleggen van het
deskundigenverslag.
Onverminderd artikel 1369bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de artikelen
962 en volgende van dat wetboek die de procedure van gemeen recht van het
deskundigenonderzoek regelen slechts toepasselijk op het beslag inzake namaak
als zij verenigbaar zijn met het bijzondere stelsel van artikel 1369bis. Dat is niet
het geval voor artikel 973, §2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de
versie ervan daterend van na de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
Met de in het middel weergegeven redenen, inzonderheid in de punten 24 en 25,
antwoordt het arrest op de conclusie van de eiseres die aanvoerde dat de
dagvaarding van de verweerster van 24 juni 2009 nietig was op grond dat die
gedaan werd aan het kabinet van haar raadslieden terwijl de verweerster enkel op
die plaats keuze van woonplaats had gedaan in het kader van de procedure van
het beschrijvend beslag die afgesloten werd na het neerleggen van het
deskundigenverslag.
Het arrest hoefde niet verder te antwoorden op dit deel van de conclusie van de
eiseres waarin zij aanvoerde dat de verweerster in haar dagvaarding van 31 juli
2009 had verklaard dat de eiseres noch een gekende maatschappelijke zetel, noch
exploitatiezetel of gekozen woonplaats in België had, aangezien dit argument
geen afzonderlijk middel vormt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit artikel 976, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt niet dat de
deskundige die een beschrijvend beslag moet doen, alle stukken bij zijn verslag
moet voegen waarop hij zich baseert om zijn beschrijving te staven.
Artikel 962, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat werd ingevoegd bij de
wet van 15 mei 2007, zoals het middel aanwijst, kan niet van toepassing zijn op
de procedure van het beslag inzake namaak in het kader waarvan de deskundige
die zich moet beperken tot materiële en objectieve vaststellingen, te weten een
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eenvoudige beschrijving, geen advies, zelfs geen feitelijk advies, geeft over een
aspect van het geschil.
Voor het overige volgt niet uit artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek dat de
rechter bij beschrijvend beslag niet wettelijk kan beslissen om het overleggen
van alle bijlagen van een deskundigenverslag te verbieden.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 223
1° KAMER - 24 maart 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - FEITELIJK
GEGEVEN - ONTVANKELIJKHEID
2º ADOPTIE - RECHTSPLEGING - VERZOEK TOT ADOPTIE - ONGUNSTIG ADVIES VAN EEN PERSOON
- OPROEPING VOOR VERHOOR DOOR DE RECHTBANK - VERSCHIJNING - TUSSENKOMST IN DE ZAAK
1º De door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
volgens welke het middel zonder belang is, die het Hof verplicht een feit te onderzoeken,
waartoe het niet bevoegd is, kan niet worden aangenomen1.
2º Eenieder die op grond van artikel 1231-10, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek,
is opgeroepen, en die een ongunstig advies over de adoptie heeft uitgebracht en op de
terechtzitting is verschenen, kan in de zaak tussenkomen bij eenvoudige akte, die opgenomen wordt in het proces-verbaal van de terechtzitting en waaruit met zekerheid blijkt dat
hij in het geding heeft willen tussenkomen. (Art. 1231-10, eerste lid, 4°, Gerechtelijk
Wetboek)
(B. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0531.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 juni 2010 gewezen door het
hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 31 mei 2010, AR S.09.0067.F, AC, 2010, nr. 380.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1231-10 en 1231-16 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk om alle redenen die
hier als volledig weergegeven worden beschouwd en in het bijzonder om de volgende
redenen:
"Artikel 1231-10, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 'de rechtbank de
volgende personen hoort in raadkamer (...):
1° de adoptant of de adoptanten;
2° eenieder van wie de toestemming in de adoptie vereist is; (...)
4° eenieder van wie het door de procureur des Konings ingewonnen advies ongunstig is
voor de adoptie'.
Het tweede lid van datzelfde artikel bepaalt dat 'indien de personen bedoeld in het eerste
lid, 2° en 4° verschijnen, zij bij eenvoudige akte kunnen verklaren in het geding te willen
tussenkomen'.
(De eiser) wordt door de griffie bij brief van 25 augustus 2009 opgeroepen in de
gevangenis te Namen voor de zitting van 3 november 2009.
De raadsman (van de eiser) schrijft in zijn brief van 31 juli 2009 aan de griffie van het
hof (van beroep): 'Ik stuur u deze brief in mijn hoedanigheid van raadsman (van de
eiser).
Gelieve nota te nemen van mijn tussenkomst in dit geding en mij op de hoogte te houden
van alle rechtsdagen in deze zaak.
Bijgevoegd vindt u daarenboven een afschrift van de brief die ik naar het parket van de
jeugdrechtbank te Namen heb gestuurd en ik verzoek u die brief bij het dossier te willen
voegen'.
In die brief wijst de raadsman (van de eiser) met name erop dat zijn cliënt geweigerd
heeft in de adoptie toe te stemmen, dat hij een rechtsmiddel heeft ingesteld voor het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en dat, indien het Europees Hof van de
Rechten van de Mens zou vaststellen dat het Verdrag geschonden was, de zaak eventueel
op grond van de wet van 1 april 2007 bij het Hof van Cassatie aanhangig zou worden
gemaakt.
De raadsman (van de eiser) schrijft het volgende in zijn brief van 31 oktober 2009 aan de
griffie: 'Ik stuur u deze brief in mijn hoedanigheid van raadsman (van de eiser), wiens
belangen ik zal verdedigen op uw zitting van 3 november aanstaande'.
(De eiser) werd door die griffie opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 123110, eerste lid, 4°, gezien het advies van de vader van de geadopteerde, dat ongunstig was
voor de adoptie, door het openbaar ministerie was ingewonnen overeenkomstig artikel
1231-5, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Die oproeping betrekt (de eiser) niet in het geding.
Volgens de verklaringen van zijn raadsman, waarvan akte werd genomen in het procesverbaal van de zitting van 3 (november) 2009, verzette (de eiser) zich tegen de gevraagde
volle adoptie, maar dat standpunt betekent niet dat hij in het geding is tussengekomen.
Uit de stukken waarop het hof (van beroep) vermag acht te slaan, blijkt niet (dat de eiser)
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vrijwillig in het geding is tussengekomen.
Noch het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 november 2009 noch het bestreden
vonnis maken hiervan melding.
In zijn brieven aan de griffie wijst zijn raadsman de griffier erop dat hij als raadsman
(van de eiser) optreedt, maar hij vermeldt niet dat (de eiser) vrijwillig in het debat
tussenkomt.
Die brieven kunnen niet worden gelijkgesteld met een 'eenvoudige akte', luidens welke (de
eiser) in het geding tussenkomt".
Grieven
Luidens artikel 1231-10, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, "hoort de rechtbank in
raadkamer de volgende personen, die door de griffier opgeroepen worden bij
gerechtsbrief (...):
(...) 2° eenieder van wie de toestemming in de adoptie vereist is (...);
(...) 4° eenieder van wie het door de procureur des Konings ingewonnen advies ongunstig
is voor de adoptie".
Het tweede lid van datzelfde artikel bepaalt dat,"indien de personen bedoeld in het eerste
lid, 2° en 4° verschijnen, zij bij eenvoudige akte kunnen verklaren in het geding te willen
tussenkomen".
Artikel 1231-16 van datzelfde wetboek bepaalt ten slotte dat "de procureur des Konings,
de adoptant of de adoptanten die gezamenlijk optreden en de geadopteerde, alsmede de
tussenkomende partijen bij wege van een verzoekschrift ingediend ter griffie van het hof
van beroep, beroep kunnen instellen binnen een maand te rekenen van de betekening van
het vonnis".
Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat het hoger beroep van een persoon die in de
adoptie moet toestemmen, ontvankelijk is indien die persoon in het geding in eerste
aanleg is tussengekomen.
Hiervoor dient er aan geen enkel vormvereiste te worden voldaan, daar artikel 1231-10
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de tussenkomst geschiedt "bij eenvoudige akte".
Een partij komt in het geding tussen en beschikt over de vereiste hoedanigheid om een
ontvankelijk hoger beroep in te stellen, indien hij, enerzijds, op de zitting in eerste aanleg
aanwezig is of daarop vertegenwoordigd wordt, en, anderzijds, tegen een andere partij
een betwisting opwerpt, zodat er tussen hen een gerechtelijke band ontstaat.
In de brief die de eiser op 31 juli 2009 aan het parket van de jeugdrechtbank te (Namen)
schreef, betwistte hij de ontvankelijkheid van het verzoekschrift tot adoptie, "aangezien in
het verzoekschrift niet alle bij de rechtspleging betrokken partijen worden vermeld".
De eiser is dat argument ook blijven verdedigen op de zitting van 3 november 2009 van
de jeugdrechtbank te (Namen). Het proces-verbaal van die zitting vermeldt immers het
volgende :
"Meester Chateau, raadsman (van de eiser), wijst erop dat de adoptieprocedure zeer snel
is aangevat. Hij vordert in de eerste plaats dat het verzoekschrift niet-ontvankelijk zou
worden verklaard, gelet op de datum waarop het werd neergelegd, daar er tegen (de
eiser) nog geen procedure tot ontzetting uit het ouderlijk gezag was ingeleid, en omdat
zijn naam nergens in het verzoekschrift vermeld wordt.
Subidiair vordert hij:
- dat uit het dossier van de jeugdbescherming duidelijk zou blijken dat (de eiser) en zijn
familie getracht hebben om met het kind in contact te komen;
- (...) dat de vervangende voogd niet de vereiste onafhankelijkheid heeft, aangezien hij
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reeds op het assisenproces was aangesteld en meester Stenmans gevraagd had de vader
uit het leven van zijn dochter te 'bannen';
- dat de beslissing die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog dient te nemen,
op de procedure tot uitzetting van (zijn) ouderlijk gezag kan terugkomen (...) en verzoekt
de rechtbank om haar rechtspraak aan te houden".
Uit zijn betwisting van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift van de verweerders en
uit zijn verzoek om de uitspraak aan te houden tot het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens uitspraak zal hebben gedaan over het verzoekschrift waarin hij aanvoert dat zijn
fundamentele rechten tijdens de procedure tot uitzetting uit het ouderlijk gezag zijn
geschonden, kan worden afgeleid dat de eiser te kennen had gegeven dat hij in het geding
wou tussenkomen, dat hij in het geding is tussengekomen en, bijgevolg, procespartij is
geworden".
Het arrest, dat het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk verklaart, op grond dat
"uit de stukken waarop het hof [van beroep] vermag acht te slaan, blijkt niet (dat de
eiser) vrijwillig in het geding is tussengekomen" en dat enerzijds beslist dat "volgens de
verklaringen van zijn raadsman, waarvan akte werd genomen in het proces-verbaal van
de zitting van 3 (november) 2009, (de eiser) zich verzette tegen de gevraagde volle
adoptie, maar dat standpunt betekent niet dat hij in het geding is tussengekomen" en,
anderzijds, dat "zijn raadsman in zijn brieven aan de griffie erop wijst dat hij als
raadsman (van de eiser) optreedt, maar niet vermeldt dat (de eiser) vrijwillig in het debat
tussenkomt (en dat) die brieven niet kunnen worden gelijkgesteld met een 'eenvoudige
akte', luidens welke (de eiser) in het geding tussenkomt", geeft aan de verklaringen van
eisers raadsman, waarvan akte is genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting
van 3 (november) 2009, een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de
draagwijdte ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en miskent het begrip "tussenkomst in het geding bij eenvoudige akte", zoals
bedoeld in artikel 1231-10 van het Gerechtelijk Wetboek, en miskent tevens eisers recht
van hoger beroep bedoeld in artikel 1231-16 van datzelfde wetboek (schending van die
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De door de eerste twee verweerders tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel is zonder belang.
De eerste twee verweerders betogen dat de beslissing die het hoger beroep van
de eiser niet-ontvankelijk verklaart op grond dat hij voor de eerste rechter geen
partij was in het geding, naar recht verantwoord wordt door de omstandigheid
dat die rechter niet heeft toegestaan dat de eiser, die niet persoonlijk voor hem is
verschenen, zou worden vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 1231-10,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het proces-verbaal van de zitting van de jeugdrechtbank van 3 november 2009
vermeldt dat de eiser op die zitting werd vertegenwoordigd door meester
Chateau.
Het arrest stelt niet vast dat de rechtbank de eiser niet heeft toegestaan door zijn
advocaat te worden vertegenwoordigd.
Het Hof is niet bevoegd om dat feitelijk gegeven na te gaan.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 1231-10, eerste lid, 4°, Gerechtelijk Wetboek hoort de
rechtbank, waarbij een verzoek tot adoptie is ingediend, in raadkamer eenieder
die door de griffier is opgeroepen bij gerechtsbrief en van wie het door de
procureur des Konings ingewonnen advies ongunstig is voor de adoptie.
Volgens het tweede lid van die bepaling kunnen de in het eerste lid, 4°, bedoelde
personen, indien ze verschijnen, bij eenvoudige akte verklaren in het geding te
willen tussenkomen.
Zo mag eenieder die op grond van artikel 1231-10, eerste lid, 4°, Gerechtelijk
Wetboek is opgeroepen, krachtens de wet in het geding tussenkomen bij
eenvoudige akte, die opgenomen wordt in het proces-verbaal van de
terechtzitting en waaruit met zekerheid blijkt dat hij in het geding heeft willen
tussenkomen.
Het arrest preciseert dat de eiser opgeroepen werd voor de eerste rechter op de
terechtzitting van 3 november 2009 en dat die oproeping "overeenkomstig het
bepaalde in artikel 1231-10, eerste lid, 4°, (Gerechtelijk Wetboek) gebeurde,
gezien het advies van de vader van de geadopteerde, dat ongunstig was voor de
adoptie, door het openbaar ministerie was ingewonnen overeenkomstig artikel
1231-5, 1°, Gerechtelijk Wetboek".
Het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 november 2009 vermeldt dat
"meester Chateau, raadsman (van de eiser), erop wijst dat de adoptieprocedure
zeer snel is aangevat. Hij vordert in de eerste plaats dat het verzoekschrift nietontvankelijk zou worden verklaard, gelet op de datum waarop het werd
neergelegd, daar er tegen (de eiser) nog geen procedure tot ontzetting uit het
ouderlijk gezag was ingeleid, en omdat zijn naam nergens in het verzoekschrift
vermeld wordt" en dat hij, subsidiair, "de rechtbank verzoekt om haar uitspraak
aan te houden", op grond dat "de beslissing die het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens nog dient te nemen, op de procedure tot uitzetting (van de
eiser uit zijn) ouderlijk gezag kan terugkomen".
Aangezien de eiser die vorderingen met tussenkomst van zijn raadsman heeft
ingesteld voor de eerste rechter, schendt het arrest voormeld artikel 1231-10 door
te beslissen dat "uit de stukken waarop het hof (van beroep) vermag acht te slaan,
niet blijkt dat (de eiser) vrijwillig in het geding is tussengekomen." en dat,
bijgevolg, het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk is.
Het middel is in zoverre gegrond.
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard ten aanzien
van de partijen die hij met het oog hierop in het geding voor het Hof heeft
betrokken.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat arrest het hoger beroep van de eiser
niet-ontvankelijk verklaart en over de kosten uitspraak doet.
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Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van A.B., F.S., A.B. en H.B..
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 Bergen.
24 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Fettweis
– Gelijkluidende conclusie2: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: J. Oosterbosch
en M. Mahieu.

Nr. 224
1° KAMER - 25 maart 2011

MILIEURECHT - BODEMSANERING - OVERDRACHT VAN GRONDEN - BODEMVERONTREINIGING VOORAFGAANDE INFORMATIE VAN DE VERWERVER - BODEMATTEST - OPNAME IN DE ONDERHANDSE
AKTE - SANCTIE - VERWERVER - NIETIGHEIDSVORDERING - AARD - GEVOLG - VERZAKING - VORM
De niet-naleving van de verplichting om de verwerver van een onroerend goed reeds in de
fase van de voorafgaande onderhandelingen op de hoogte te stellen van de al dan niet
verontreiniging van de gronden en om in de onderhandse akte de inhoud van het door de
overdrager bij OVAM aangevraagd bodemattest op te nemen kan op vordering van de
verwerver of van OVAM worden gesanctioneerd door een nietigverklaring van de overdracht; het betreft een betrekkelijke en derhalve voor uitdrukkelijke of stilzwijgende bevestiging vatbare nietigheid; een verzaking aan de nietigheidsvordering buiten de hypothese en
de vorm bepaald door artikel 36, §4, Bodemsaneringsdecreet is derhalve niet uitgesloten.
(Art. 36, Bodemsaneringsdecreet)
(D.B. INVEST nv T. VLAAMS GEWEST, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE BEVOEGD VOOR BUITENLANDS
BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID)

ARREST

(AR C.09.0639.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 30 juni 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
2 Het OM meende dat de betrokkene een derde blijft indien hij tijdens de verschijning niet uitdrukke lijk verklaart dat hij in de zaak wil tussenkomen. De opgeroepen en gehoorde personen worden pas
partij in de zaak indien zij uitdrukkelijk verklaren in de zaak te willen tussenkomen. Bij gebrek aan
een dergelijke verklaring, die in het proces-verbaal van dat verhoor wordt opgenomen, wordt hij die
op initiatief van de rechtbank gehoord wordt of een geschrift neerlegt met zijn opmerkingen of met
een vordering of middelen, niet door dat feit alleen een partij. Uit het feit dat een opgeroepen betrok kene voor de rechtbank een vordering instelt of een betwisting opwerpt, kan op zich niet worden
afgeleid dat die persoon aldus uitdrukkelijk verklaart dat hij vrijwillig in de zaak wil tussenkomen en
dat hij, bijgevolg, een partij in die zaak wordt.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 36, 37 en 40, §2, van het decreet betreffende de bodemsanering van 22
februari 1995 (BS, 29 april 1995), voor zijn opheffing door het decreet betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006 (BS, 20 februari 2007).
Aangevochten beslissing en motieven:
Tot staving van zijn beslissing om de door eiseres in ondergeschikte orde aangevoerde
nietigheid van de tussen partijen gesloten overeenkomst op grond van de artikelen 36 t/m
40 van hetdecreet betreffende de bodemsanering, te verwerpen, en om bijgevolg het hoger
beroep van de eiseres "ongegrond" te verklaren, heeft het aangevochten arrest
geoordeeld wat volgt: (zie aangevochten arrest, p. 45 t.e.m. 48):
"2.2.7.1.
(De eiseres) beweert dat de overeenkomst zgn. nietig zou zijn omwille van het feit dat de
overeenkomst tot stand zou zijn gekomen vooraleer het bodemattest bestond.
(De eiseres) kan niet worden gevolgd.
Van de (ab initio ongewijzigde) bodemgesteldheid heeft het Vlaams Gewest nooit een
geheim gemaakt.
In het verslag van de stuurgroep Cargovil van 17 mei 2001 (stuk 21 Vlaams Gewest)
staat reeds vermeld: '... aangezien het oriënterend bodemonderzoek van Cargovil eind
augustus 2001 vervalt, zal Novovil nu reeds de procedure voor een nieuw onderzoek
opstarten om tijdverlies bij het bekomen van nieuwe bodemattesten maximaal te
beperken'.
Uit het hele verloop van de briefwisseling en de tussentijdse contacten op vergaderingen
die er herhaaldelijk geweest zijn, blijkt immers voldoende dat (de eiseres) niet kan
voorhouden onvoldoende te zijn ingelicht omtrent de gehele juridische en feitelijke
context van de door haar aangegane verkoop: (de eiseres) kan van de (ab initio
ongewijzigde) situatie op het terrein niet onwetend zijn geweest.
Reeds op 28 oktober 1999 lag een bodemattest voor (stuk nr. 30 a.), Vlaams Gewest).
Luidens dit attest, is het betrokken kadastraal perceel in het register van verontreinigde
gronden opgenomen, maar zijn er geen ernstige aanwijzingen dat de historische
verontreiniging een ernstige bedreiging vormt, zodat er conform het
Bodemsaneringsdecreet niet tot bodemsanering moet worden overgegaan.
Bovendien werd met het oog op het verlijden van de authentieke akte van koop/verkoop
door nv Novovil een nieuw bodemattest aangevraagd.
Dit werd door nv Novovil ook uitdrukkelijk aan (de eiseres) in haar brief van 29 oktober
2001 meegedeeld: 'Met deze brief wens ik de verkoopsprocedure op te starten.
Met dat doel heb ik een nieuw bodemattest aangevraagd voor perceel 186 G.' (Stuk 29
Vlaams Gewest).
Uit deze brief blijkt dus duidelijk dat (de eiseres) op de hoogte was van het bodemattest
van 1999 en van de staat van de grond.
Over het feit dat zij van de inhoud van het bodemattest op de hoogte was, kan bijgevolg
geen discussie bestaan.
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Het nieuwe bodemattest werd op 19 december 2001 bekomen (stuk nr. 30 b. Vlaams
Gewest).
De inhoud ervan is identiek aan het bodemattest van 28 oktober 1999.
(De eiseres) kan dan ook niet voorhouden (syntheseconclusie, p. 23-26) dat zgn. pas nu
op de hoogte zou zijn van het verontreinigde karakter van de grond.
Op 28 mei 2001 deelde nv Novovil aan (de eiseres) reeds mee dat de authentieke akte
slechts zou worden verleden op voorwaarde dat het Vlaams Gewest 'op dat ogenblik een
geldig bodemattest kan voorleggen waaruit blijkt dat de betrokken grond, die opgenomen
is in het register van verontreinigde gronden, niet verder moet gesaneerd worden in
gevolge het bodemsaneringsdecreet' (stuk 22 Vlaams Gewest).
(De eiseres) was m.a.w. uiterlijk en ten laatste op 28 mei 2001 van de staat van de grond
op de hoogte.
De bodemattesten van 28 oktober 1999, van 19 december 2001 en van 24 januari 2002
hebben overigens een gelijkluidende inhoud (zie stukken 30 Vlaams Gewest).
In haar antwoordschrijven op deze brief van 28 mei 2001 heeft zij overigens geen enkele
opmerking en geen enkel voorbehoud desbetreffend gemaakt (schrijven van 6 juni 2001,
stuk nr. 23 Vlaams Gewest).
Zij maakte evenmin voorbehoud m.b.t. het schrijven van 29 oktober 2001 van de nv
Novovil waarin - zoals eerder was aangeduid - werd aangekondigd dat een nieuw
bodemattest voor het perceel 186 G werd aangevraagd.
Zij kende m.a.w. de stand van zaken en met deze kennis van zaken heeft zij gecontracteerd
onder de voorwaarden die werden gestipuleerd.
Er woog en weegt op het litigieus perceel geen saneringsverbintenis, wat van in den
beginnen voor (de eiseres) duidelijk was.
Het perceel is in het kader van de ontwikkeling van de Cargovilzone nooit opgehoogd.
In tegenstelling tot wat (de eiseres) laat uitschijnen, ligt het buiten de stortplaats van de
nv Stallaert, wat blijkt uit het bijgevoegde plan 'sanering industrieterrein Verbrande
Brug' (stuk nr. 50 Vlaams Gewest), zoals ook door de eerste rechter terecht werd
vastgesteld.
De eerste rechter stelde dan ook terecht dat de nv DB Invest niet aantoont een rechtmatig
belang te hebben om zich op de nietigheidssanctie van artikel 36 van het
Bodemsaneringsdecreet te beroepen (...)".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 36, §4, van hetdecreet betreffende de bodemsanering van 22 februari 1995
benadrukt het absoluut karakter van de nietigheidssanctie: "de nietigheid kan niet meer
worden ingeroepen indien voor het verlijden van de authentieke akte m.b.t. de overdracht,
de verwerver in het bezit is gesteld van het meest recente afgeleverde bodemattest, (...) en
hij zijn verzaking aan de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke akte laat
vaststellen".
Dat aldus het decreet uitdrukkelijk een zeer strenge herroeping van de nietigheidssanctie
voorziet, nl. dat de verzaking van de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke
akte moet worden vastgesteld.
Dat aldus het bestreden arrest niet kan aannemen dat er geen belang was bij deze
nietigheidsvordering of dat aan deze nietigheidsvordering zou kunnen verzaakt worden,
zonder artikel 36, §4, van het decreet betreffende de bodemsanering van 22 februari 1995
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te schenden.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
6. Het hier toepasselijke artikel 36 Bodemsaneringsdecreet 1995 bepaalt:
"§1. Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van grond,
moet de overdrager bij OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan
meedelen aan de verwerver. Dat attest wordt afgeleverd uiterlijk een maand na
de ontvankelijke aanvraag. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een grond
waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd
uitgevoerd die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3, §1, wordt het attest
afgeleverd uiterlijk twee maanden na de ontvankelijke aanvraag
§2. De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd,
bevat de inhoud van het bodemattest.
§3. In alle akten betreffende de overdracht van gronden, neemt de
instrumenterende ambtenaar de verklaring van de overdrager op dat de
verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de
inhoud van het bodemattest . De instrumenterende ambtenaar neemt tevens de
inhoud van het bodemattest in de akte op.
§4. De verwerver van de grond of OVAM kan de nietigheid van de overdracht
die plaatsvond in strijd met de bepalingen van dit artikel vorderen. De nietigheid
kan niet meer worden ingeroepen indien voor het verlijden van de authentieke
akte met betrekking tot de overdracht, de verwerver in het bezit is gesteld van het
meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud
identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest en hij
zijn verzaking aan de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke akte
laat vaststellen."
7. Uit die bepaling volgt dat de verwerver van een onroerend goed reeds in de
fase van de voorafgaande onderhandelingen op de hoogte moet worden gesteld
van de al dan niet verontreiniging van de gronden en dat de onderhandse akte
van overdracht de inhoud van het door de overdrager bij OVAM aangevraagd
bodemattest moet bevatten.
De niet-naleving van deze verplichtingen kan op vordering van de verwerver of
van OVAM worden gesanctioneerd door een nietigverklaring van de overdracht.
Het betreft een betrekkelijke en derhalve voor bevestiging vatbare nietigheid.
Dergelijke bevestiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.
Een verzaking aan de nietigheidsvordering buiten de hypothese en de vorm
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bepaald door voormeld artikel 36, §4, Bodemsaneringsdecreet 1995 is derhalve
niet uitgesloten.
Het onderdeel dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: B.
Maes en C. De Baets.

Nr. 225
1° KAMER - 25 maart 2011

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - WETTIGHEID BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING WETTIGHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - WETTIGHEID BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING WETTIGHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - WETTIGHEID BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OMVANG
6º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING WETTIGHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OMVANG
7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING TOT HERSTEL
VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTIGHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
- ARTIKEL 149, §1, EERSTE LID, STEDENBOUWDECREET - DRAAGWIJDTE
8º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTIGHEID BEOORDELING DOOR DE RECHTER - ARTIKEL 149, §1, EERSTE LID, STEDENBOUWDECREET DRAAGWIJDTE
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1º en 2° Het behoort de rechter de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van
het college van burgemeester en schepenen op haar externe en interne wettigheid te
toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, zonder dat hij hierbij vermag de opportuniteit van de vordering te
beoordelen1. (Art. 159, Grondwet; Artt. 149, §1, eerste lid, en 151, Stedenbouwdecreet
1999)
3º en 4° De rechter gaat na of de beslissing om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen,
uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet de vordering
die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van
de ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten 2. (Art. 159, Grondwet;
Artt. 149, §1, eerste lid, en 151, Stedenbouwdecreet 1999)
5º en 6° Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspron kelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter niet alleen na of de beslissing van de
stedenbouwkundig inspecteur om die bepaalde herstelmaatregelen te vorderen uitsluitend
met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen, maar gaat hij bovendien en in
het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is; hij moet afwegen of geen
andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de over treding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat
voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit 3. (Art. 159, Grondwet;
Artt. 149, §1, eerste lid, en 151, Stedenbouwdecreet 1999)
7º en 8° Artikel 149, §1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 laat niet toe dat de
rechter op grond van de enkele vaststelling dat de gevorderde maatregel leidt tot een
onevenredige last voor de overtreder in vergelijking tot het voordeel voor de ruimtelijke
ordening, oordeelt dat geen herstel van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening
noodzakelijk is; om het gevorderde herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te
kunnen afwijzen, moet de rechter vaststellen dat ook met een minder ingrijpende maatregel
de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld 4. (Art. 159, Grondwet; Art. 149, §1,
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999)
(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 18 maart 2008.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC, 2004, nr. 323, met concl. van advocaat-generaal D E
SWAEF.
2 Cass., 18 maart 2008, AR P.07.1509.N, AC, 2008, nr. 187.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens het toepasselijk artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999,
kan de rechtbank benevens de straf bevelen de plaats in de oorspronkelijke
toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
Krachtens het toepasselijk artikel 151 van voormeld decreet, kunnen de
stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen ook
voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, in
het ambtsgebied waarvan de werken, de handelingen of de wijzigingen, bedoeld
in artikel 146 van het decreet, geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, de
herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 149, §1.
2. Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij
met de wetten overeenstemmen.
3. Uit deze bepalingen volgt dat het de rechter behoort de vordering van de
stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen
op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt
met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, zonder
dat hij hierbij vermag de opportuniteit van de vordering te beoordelen.
De rechter gaat na of de beslissing om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen.
Hij moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke
ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk
onredelijk is, zonder gevolg laten.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien en in
het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is. Hij moet afwegen
of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de
aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke
ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit
voor de overtreder voortvloeit.
Artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, laat evenwel niet toe dat de
rechter op grond van de enkele vaststelling dat de gevorderde maatregel leidt tot
een onevenredige last voor de overtreder in vergelijking tot het voordeel voor de
ruimtelijke ordening, oordeelt dat geen herstel van de aantasting van de goede
ruimtelijke ordening noodzakelijk is. Om het gevorderde herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand te kunnen afwijzen, moet de rechter vaststellen dat
ook met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening kan
worden hersteld.
4. De appelrechters oordelen dat:
- de verweerders wederrechtelijk een weekendverblijf, evenals drie bijkomende
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constructies hebben opgericht en in stand gehouden binnen een natuurgebied;
- de wederrechtelijke toestand reeds meer dan dertig jaar geleden werd
vastgesteld;
- de verweerders al die tijd ongemoeid werden gelaten in het gebruik en het
genot van hun weekendverblijf en bijgebouwen;
- daaruit mag worden afgeleid dat het bestuur gedurende al deze jaren de
nadelige weerslag op het natuurlijk milieu niet belangrijk genoeg heeft gevonden
om over te gaan tot het instellen van een vordering tot afbraak;
- de gevorderde afbraak de meest extreem mogelijke herstelmaatregel is met de
grootst mogelijke nadelige last voor de verweerders;
- de gevorderde herstelmaatregel die wel degelijk een goede ruimtelijke ordening
nastreeft en op wettelijke gronden steunt, dan ook disproportioneel bezwarend is
voor de verweerders.
De appelrechters die het gevorderde herstel in de oorspronkelijke toestand
afwijzen zonder vast te stellen dat de aantasting van de goede ruimtelijke
ordening ook met een minder ingrijpende maatregel kan worden hersteld,
verantwoorden 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
vernietigde arrest.
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
25 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: J.
Verbist.

Nr. 226
1° KAMER - 25 maart 2011

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - AANNEMER
- FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN DIE DE GANG VAN HET WERK VERSTOREN - BEKENDMAKING AAN DE
OVERHEID - TERMIJN - VOORWERP
De op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen geldt enkel voor de
verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden die de gang van het werk
verstoren aan de aanbestedende overheid bekend te maken en niet voor de bondige
beschrijving van de invloed die deze feiten en omstandigheden hebben of zouden kunnen
hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming (1), noch voor het indienen van
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een behoorlijk becijferd verzoek1. (Art. 16, §3, 1e, 2e en 4e lid, en §4, 1e lid, bijlage bij, KB
26 sept. 1996)
(C.E.I.-DE MEYER nv T. VLAAMS GEWEST, MINISTER VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN)

ARREST

(AR C.10.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
11 september 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Ontvankelijkheid van de drie onderdelen
1. De verweerder voert aan dat het middel in zijn drie onderdelen, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is, omdat de bestreden beslissing geschraagd wordt
door de niet-bekritiseerde reden dat de verweerder ertoe gerechtigd was om de
opdracht overeenkomstig artikel 20, §6, 1°, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
en voor de concessies voor openbare werken, gevoegd als bijlage bij het
koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en van de concessies voor
openbare werken, hierna AAV, eenzijdig te verbreken, zonder betaling van
schadevergoeding en met behoud van de waarborg, daar de eiseres, in strijd met
artikel 16, §8, van zelfde algemene aannemingsvoorwaarden, weigerde de
uitvoering van de werken verder te zetten tijdens de besprekingen tussen
partijen.
2. De appelrechters oordelen dat, gelet op de weigering van de eiseres de werken
verder te zetten, de ambtshalve door de verweerder genomen maatregel van
eenzijdige verbreking van de overeenkomst met verwerving van de borgtocht
gerechtvaardigd was in toepassing van artikel 20, §6, 1°, AAV.
Zij oordelen niet dat de eiseres hierdoor het recht verliest op vergoeding van het
nadeel geleden door een nalatigheid, vertraging of welke feiten ook aan de
aanbestedende overheid of haar personeel ten laste gelegd.
3. De grond van niet-ontvankelijkheid die ervan uitgaat dat de appelrechters
1 Cass., 21 sept. 2007, AR C.05.0590.F, AC, 2007, nr. 425.
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oordelen dat de eiseres, tengevolge van de door de verweerder terecht getroffen
ambtshalve maatregel, bedoeld recht op schadevergoeding verliest, berust op een
verkeerde lezing van het bestreden arrest.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
(...)
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
7. De verweerder werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang, omdat de beslissing geschraagd wordt door de reden dat het niet bewezen
voorkomt dat de mogelijkheden tot hergebruik van de grond effectief beperkter
zijn dan wat in het bestek staat vermeld.
8. Uit het antwoord op het derde onderdeel volgt dat de appelrechters door aldus
te oordelen het beschikkingsbeginsel hebben miskend.
De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Onderdeel
9. Krachtens artikel 16, §3, eerste lid, AAV, is de aannemer verplicht op straffe
van verval, de aanbestedende overheid ten spoedigste en schriftelijk in te lichten
wanneer hij feiten of eender welke omstandigheden vaststelt die de goede gang
van de opdracht verstoren, die onder de toepassing van §1 en §2 vallen en
waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijn, de
herziening of verbreking van de overeenkomst en/of schadevergoeding kan
vragen; hij moet hierbij bondig de invloed doen kennen die deze feiten hebben of
zouden kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht.
Krachtens artikel 16, §3, tweede lid, AAV, zijn niet ontvankelijk, de klachten en
verzoeken die steunen op feiten en omstandigheden die door de aannemer niet te
gepasten tijde aan de aanbestedende overheid werden kenbaar gemaakt en
waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen
nagaan teneinde de door de toestand eventueel vereiste maatregelen te nemen.
Krachtens artikel 16, §3, vierde lid, AAV, zijn bedoelde klachten en verzoeken
in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten en omstandigheden
niet schriftelijk werden bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen ofwel
nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum waarop de aannemer ze
normaal had moeten kennen.
Krachtens artikel 16, §4, eerste lid, AAV moeten, onverminderd de bepalingen
van §3, de klachten en verzoeken van de aannemer, behoorlijk gerechtvaardigd
en becijferd, op straffe van verval, schriftelijk ingediend worden binnen
onderstaande termijnen:
- vóór het verstrijken van de contractuele termijnen om termijnverlenging of de
verbreking van de opdracht te verkrijgen;
- negentig kalenderdagen volgend op de datum van de betekening van het
proces-verbaal van voorlopige oplevering van de opdracht om de herziening van
de opdracht of schadevergoeding te verkrijgen.

Nr. 226 - 25.3.11

HOF VAN CASSATIE

881

10. Uit artikel 16, §3, eerste en vierde lid, AAV blijkt dat de op straffe van
verval voorgeschreven termijn van dertig dagen enkel geldt voor de verplichting
van de aannemer om de feiten en omstandigheden die de gang van het werk
verstoren bekend te maken aan de aanbestedende overheid en niet voor de
bondige beschrijving van de invloed die deze feiten en omstandigheden hebben
of zouden kunnen hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming, noch
voor het indienen van een behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd verzoek in de
zin van artikel 16, §4, AAV.
11. De appelrechters oordelen dat de eiseres een becijferd verzoek had moeten
indienen binnen de 30 dagen na kennis te hebben gekregen van het door haar
aangevoerde probleem.
Door aldus te oordelen, schenden zij artikel 16, §3 en §4, AAV.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Verklaart het arrest bindend aan de in bindendverklaring opgeroepen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
25 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: J.
Verbist en C. De Baets.

Nr. 227
1° KAMER - 25 maart 2011

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - UITOEFENING VAN HET
BEROEP - VOORWAARDE - STAGIAIR - INSCHRIJVING OP DE LIJST - RETROACTIVITEIT
Buiten het geval waarin de betrokkene voldaan heeft aan de bepalingen van artikel 8,
tweede lid, van de Architectenwet, is het tijdelijk of bestendig uitoefenen van het beroep van
architect in België door een persoon die niet op een tabel van de Orde is ingeschreven niet
mogelijk vooraleer de betrokkene is ingeschreven op een lijst van stagiairs; de raad van de
Orde kan de inschrijving op de lijst van stagiairs niet retroactief toestaan met ingang van de
datum van de aanvraag tot inschrijving. (Artt. 5 en 8, §1, Architectenwet; Art. 2, tweede lid,
Orde der architecten. Stagereglement)
(ORDE VAN ARCHITECTEN T. D.)
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ARREST

(AR D.10.0009.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van beroep van de
Orde van architecten van 24 maart 2010.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert navolgend middel aan.
Geschonden bepalingen
- de artikelen 2, 3, 5, 7 en 17, §1, in het bijzonder het eerste en tweede lid, van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van de Orde van architecten;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de
nationale raad van de Orde van architecten vastgesteld stagereglement;
- de artikelen 1, 2, 20 en 21 van het op 5 februari 1965 door de nationale raad van de
Orde van architecten vastgestelde stagereglement, zoals verbindend verklaard door het
koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de
Orde van architecten vastgesteld stagereglement.
Bestreden beslissing
De raad van beroep van de Orde van architecten, met het Nederlands als voertaal,
besliste op 24 maart 2010 de gunstige beslissing van de raad van de Orde van de
provincie Oost-Vlaanderen van 26 november 2009 te bevestigen, en besloot dus tot de
inschrijving van verweerder op de lijst van de stagiairs van de provincie OostVlaanderen, zij het met ingang van de stage op 24 augustus 2009, datum van de
aanvraag.
Deze beslissing wordt gegrond op volgende motieven:
"De raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 26
november 2009 beslist (de verweerder) in te schrijven op de lijst van stagiairs van deze
provincie als zelfstandige architect, met aanvangsdatum stage 26 november 2009, datum
waarop de raad gunstig beschikt heeft over de aanvraag tot opname op de lijst van
Stagiairs.
Het hoger beroep van architect D. strekt ertoe deze aanvangsdatum met terugwerkende
kracht te horen bepalen op 1 maart 2009, datum sinds dewelke hij bij "studieburo Guy
Mouton" te Gent werkzaam is. De nationale raad verzet zich tegen deze retroactieve
inschrijving en vraagt de bevestiging van de bestreden beslissing.
Krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, inzonderheid artikel 17, §1, van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, de artikelen 1 en 2 van het
huishoudelijk reglement van de nationale raad van de Orde van architecten en artikel 20
van het stagereglement, volgens dewelke "elke raad van de Orde houdt toezicht en
controleert de stage in zijn rechtsgebied", is een inschrijving met terugwerkende kracht
niet mogelijk.
Daarentegen, zelfs indien de bevoegde provinciale raad van de Orde geen inschrijving op
de lijst van Stagiairs kan beslissen vooraleer in het bezit te zijn van een volledig dossier,
verhinderen bovenvermelde wettelijke bepalingen de provinciale raad evenwel niet de
aanvangsdatum te bepalen op de datum van de aanvraag (in casu 24 augustus 2009),
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mits deze aanvraag alle noodzakelijke inlichtingen inhoudt die de raad toelaat de stage te
controleren, hetgeen in deze zaak het geval is.
Zo de aanvraag van 24 augustus 2009 slechts op 26 november 2009 werd ingewilligd, is
dit te wijten, enerzijds, aan de provinciale raad van Brabant, die het dossier pas op 15
oktober 2009 heeft overgemaakt (stuk 5), en, anderzijds, aan de provinciale raad van
Oost-Vlaanderen, die pas op 26 november 2009 een beslissing genomen heeft. Hieraan
treft architect M. D. geen enkele schuld, en de raad van beroep beslist dan ook de
aanvangsdatum van de stage te bepalen op de datum van de aanvraag, zijnde 24 augustus
2009."
Grieven
Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van
architecten, zoals bevestigd in artikel 2 van het op 5 februari 1965 door de nationale
raad van de Orde van architecten vastgestelde stagereglement, verbindend verklaard
door het koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de nationale
raad van de Orde van architecten vastgesteld stagereglement, mag niemand in België het
beroep van architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op één van de
tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven of (...) (niet relevant in
dezen).
De inschrijving op de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs gaat bijgevolg
noodzakelijkerwijze de regelmatige uitoefening van het beroep vooraf.
De Orde van architecten heeft, overeenkomstig artikel 2 van de genoemde wet van 26 juni
1963 tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te
bepalen en ze te doen naleven. De orde houdt toezicht op de eer, de discretie en de
waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de
uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk
op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.
Overeenkomstig artikel 20 van het op 5 februari 1965 door de nationale raad van de
Orde van architecten vastgestelde stagereglement, verbindend verklaard door het
koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de
Orde van architecten vastgesteld stagereglement, houdt elke raad van de Orde toezicht
over en controleert hij de stage in zijn rechtsgebied. De raad van de Orde wijst daartoe in
zijn schoot een stagecommissie aan. Deze heeft, overeenkomstig artikel 21 van het
genoemde stagereglement, onder meer tot taak elke stage minstens tweemaal per jaar te
controleren.
Deze opdracht tot controle over de naleving van de voorschriften van de plichtenleer en
tot toezicht op de eer, discretie en waardigheid van de leden van de Orde in de
uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep, en hierbij aansluitend,
het toezicht over de stage dat minstens tweemaal per jaar moet geschieden, veronderstelt
noodzakelijkerwijze dat de betreffende architecten niet alleen lid zijn van de Orde, welke
hoedanigheid men slechts kan verwerven, gelet op artikel 3 van dezelfde wet, vanaf de
inschrijving op de lijst van stagiairs of op één van de tabellen van de Orde, doch tevens
ingeschreven zijn op de lijst van stagiairs van de bevoegde provinciale raad van de Orde
van architecten, zodat een effectieve controle, inzonderheid over de werkelijke naleving
van de stageverplichtingen, mogelijk zou zijn. Aangezien deze controle ook betrekking
heeft op de werkelijk door de stagiair verrichte prestaties, kan deze controle, die minstens
tweemaal per jaar moet plaatsvinden, niet geschieden op grond van de gegevens die
verstrekt worden bij een verzoek tot inschrijving.
Luidens artikel 7 van de genoemde wet van 26 juni 1963 is er in iedere provincie een
raad van de Orde met rechtsmacht over de leden van de Orde die in deze provincie de
hoofdzetel van hun activiteit (als het gaat om een natuurlijk persoon) gevestigd hebben.
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Voor de stagiairs wordt als zodanig beschouwd, de zetel van het lid van de Orde bij wie
zij hun stage doormaken.
Overeenkomstig artikel 17, §1, van de genoemde wet van 26 juni 1963 houdt elke raad
van de Orde een tabel en een lijst van stagiairs bij, waarop de leden van de Orde worden
ingeschreven die de hoofdzetel van hun activiteit in zijn gebied gevestigd hebben (eerste
lid) en moeten de aanvragen tot inschrijving op de tabel en op de lijst van de stagiairs
worden verzonden aan de bevoegde raad (tweede lid).
De raad van beroep kon bijgevolg niet wettig oordelen dat de verweerders aanvraag tot
inschrijving van 24 augustus 2009 alle noodzakelijke inlichtingen inhield die de raad
toeliet de stage te controleren en dienvolgens de inschrijving op de lijst der stagiairs
uitwerking te laten hebben vanaf 24 augustus 2009.
De raad van beroep met het Nederlands als voertaal, schendt dan ook in zijn beslissing
van 24 maart 2010 alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen.
Hieraan doet geen afbreuk het feit dat de verweerder geen schuld zou treffen bij het feit
dat tussen zijn aanvraag tot inschrijving en de beslissing van de bevoegde raad van de
Orde enige tijd is verlopen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van architecten, hierna Architectenwet, mag niemand in België het beroep van
architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op één van de tabellen
van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven of indien hij niet
voldaan heeft aan de bepalingen van het tweede en derde lid van §2 van artikel 8.
Krachtens artikel 8, §1, Architectenwet zijn de Belgen en de onderdanen van
andere lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap of een andere
Staat die partij bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte,
alsmede de andere vreemdelingen die gemachtigd zijn tot het uitoefenen van het
beroep van architect in België krachtens artikel 8 van de wet van 20 februari
1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, verplicht,
wanneer zij wensen het beroep uit te oefenen en, hetzij blijvend, hetzij tijdelijk,
de zetel van hun activiteit in België te vestigen, vooraf hun inschrijving op de
tabel van de Orde of op de lijst van de stagiairs bij de bevoegde raad van de Orde
aan te vragen overeenkomstig de in artikel 7 bepaalde voorschriften.
Krachtens artikel 2, tweede lid, van het stagereglement van 5 februari 1965
vastgesteld door de nationale raad van de Orde der architecten, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 13 mei 1965, is elke persoon die niet op een tabel van de
Orde is ingeschreven en die het beroep van architect, hetzij bestendig, hetzij
tijdelijk in België wenst uit te oefenen, gehouden zich op een lijst van stagiairs te
laten inschrijven.
2. Uit deze bepalingen volgt dat, buiten het geval waarin de betrokkene voldaan
heeft aan de bepalingen van het tweede en derde lid van §2 van artikel 8 van
voormelde wet, het tijdelijk of bestendig uitoefenen van het beroep van architect
in België door een persoon die niet op een tabel van de Orde is ingeschreven niet
mogelijk is vooraleer de betrokkene is ingeschreven op een lijst van stagiairs.
Hieruit volgt tevens dat de raad van de Orde de inschrijving op de lijst van
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stagiairs niet retroactief kan toestaan met ingang van de datum van de aanvraag
tot inschrijving.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
3. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing behalve in zoverre ze het hoger beroep van de
verweerder ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de raad van beroep van de Orde van
architecten met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
25 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: H.
Geinger.

Nr. 228
1° KAMER - 25 maart 2011

1º ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING CASSATIEBEROEP - TERMIJN
2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN
3º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN
4º ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - KENNISGEVING
- DOEL - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GEVOLG
5º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - KENNISGEVING - DOEL - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GEVOLG
6º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - KENNISGEVING - DOEL - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GEVOLG
7º ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - KENNISGEVING
- INFORMATIE OVER RECHTSMIDDELEN - ONTSTENTENIS - EVENREDIGHEID - VERGELIJKBAARHEID CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GEVOLG
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8º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - KENNISGEVING - INFORMATIE OVER RECHTSMIDDELEN ONTSTENTENIS - EVENREDIGHEID - VERGELIJKBAARHEID - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GEVOLG
9º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - ARTS - TUCHT - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - KENNISGEVING - INFORMATIE OVER RECHTSMIDDELEN ONTSTENTENIS - EVENREDIGHEID - VERGELIJKBAARHEID - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - GEVOLG
1º, 2° en 3° Niet ontvankelijk wegens laattijdigheid is het cassatieberoep van de arts tegen
een beslissing van de raad van beroep van de Orde der geneesheren, ter griffie van de
raad van beroep ingediend na het verstrijken van de termijn van een maand, die een
aanvang heeft genomen na de dag waarop de aangetekende brief waarbij de bestreden
beslissing aan de eiser ter kennis werd gebracht op zijn woonplaats werd aangeboden. (Art.
26, §1, 1°, Artsenwet; Artt. 52, 53bis, 54 en 860, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
4º, 5° en 6° Die vermelding op de kennisgeving aan de arts van de beslissing van de raad
van beroep van de Orde der geneesheren dat "behoudens voorziening in cassatie, de
tenuitvoerlegging van de tuchtstraf (zal) ingaan na het verstrijken van de termijn van dertig
vrije dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing" heeft enkel tot doel, overeenkomstig
artikel 27, §2, Artsenwet, aan te geven wanneer de tenuitvoerlegging van de opgelegde
tuchtstraf een aanvang neemt in het geval geen cassatieberoep is ingesteld, hetgeen te
dezen belangrijk is omdat het invloed heeft op de uitoefening van het beroep. (Art. 27, §2,
Artsenwet)
7º, 8° en 9° De omstandigheid dat de bepalingen van de Artsenwet niet voorzien in de
verplichting dat de kennisgeving van de beslissing van de raad van beroep de informatie
moet bevatten omtrent de mogelijke rechtsmiddelen, de instanties waar ze aanhangig
moeten worden gemaakt en de vormen en termijnen die daarbij in acht dienen te worden
genomen, houdt geen onevenredige beperking in van de rechten van de eiser die het voor werp uitmaakt van een tuchtprocedure waarop voormelde Artsenwet van toepassing is, die,
enkel wat de termijn betreft om cassatieberoep in te stellen afwijkt van het gemene recht;
dit is het geval zowel in vergelijking met een sociaal verzekerde bedoeld in artikel 704, §2,
Gerechtelijk Wetboek als met de ambtenaar die tegen de veroordeling tot een tuchtstraf
enkel kan opkomen door een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State 1. (Art. 26, §1,
1°, Artsenwet)
(G. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(AR D.10.0006.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de raad van beroep van de
Orde der geneesheren van 15 februari 2010.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
1 GwH, arresten van 1 okt. 2003 in de zaak 128/2003, 13 dec. 2006 in de zaak 197/2006 en 11 maart
2009 in de zaak 51/2009.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 26, §1, 1°, KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van
geneesheren, hierna Artsenwet, bepaalt dat voor de procedure in cassatie zowel
wat de pleegvormen als de termijnen betreft dezelfde regelen gelden als in
burgerlijke zaken, behalve wat betreft de termijn om cassatieberoep in te stellen
die een maand bedraagt vanaf de kennisgeving van de beslissing.
Krachtens artikel 860, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek zijn de termijnen om
een rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven op straffe van verval.
2. Overeenkomstig artikel 53bis, Gerechtelijk Wetboek, worden de termijnen die
beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager ten aanzien
van de geadresseerde berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de
brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde, wanneer de
kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs.
Overeenkomstig artikel 52 van het hetzelfde wetboek, wordt de termijn gerekend
van de dag na die van de akte of de gebeurtenis die hem doet ingaan.
Overeenkomstig artikel 54 van dat wetboek, wordt een in maanden bepaalde
termijn gerekend van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de bestreden
beslissing aan de eiser ter kennis werd gebracht bij aangetekende brief met
ontvangstbewijs afgegeven op de post op 16 februari 2010 en op de woonplaats
van de eiser aangeboden op 17 februari 2010.
De termijn van een maand om cassatieberoep in te stellen heeft derhalve een
aanvang genomen op 18 februari 2010 en is geëindigd op 17 maart 2010.
Het cassatieberoep ingediend ter griffie van de raad van beroep op 18 maart
2010, is dan ook laattijdig.
4. Uit de vermelding op de kennisgeving van de bestreden beslissing van 16
februari 2010 dat "behoudens voorziening in cassatie, de tenuitvoerlegging van
de tuchtstraf (zal) ingaan na het verstrijken van de termijn van dertig vrije dagen
vanaf de kennisgeving van de beslissing" kon de eiser niet redelijk afleiden dat
de termijn om cassatieberoep in te stellen in werkelijkheid dertig vrije dagen
bedroeg en dus slechts op 19 maart 2010 zou eindigen.
Die vermelding heeft enkel tot doel, overeenkomstig artikel 27, §2, Artsenwet,
aan te geven wanneer de tenuitvoerlegging van de opgelegde tuchtstraf een
aanvang neemt in het geval geen cassatieberoep is ingesteld, hetgeen te dezen
belangrijk is omdat het invloed heeft op de uitoefening van het beroep.
Daarenboven blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de
eiser op 2 maart 2010, dit is binnen de termijn om cassatieberoep in te stellen,
van de verweerster de volgende mededeling heeft ontvangen:"Ten vervolge op
de aangetekende brief ter post aangeboden op 16 februari 2010 waarbij u kennis
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kreeg door de Raad van Beroep van de Orde der geneesheren in uw zaak
uitgesproken op 15 februari 2010, deel ik u mee dat behoudens een voorziening
in cassatie de tuchtsanctie van schrapping van de lijst van de Orde der
Geneesheren een aanvang zal nemen op 21 maart en door u dient nageleefd te
worden". Ook deze vermelding maakt een duidelijk onderscheid tussen het
instellen van het cassatieberoep en de tenuitvoerlegging van de uitgesproken
tuchtstraf.
5. Uit het geheel van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, meer bepaald
de arresten van 1 oktober 2003 in de zaak 128/2003, 13 december 2006 in de
zaak 197/2006 en 11 maart 2009 in de zaak 51/2009, blijkt dat, anders dan de
eiser voorhoudt, de omstandigheid dat de bepalingen van de Artsenwet niet
voorzien in de verplichting dat de kennisgeving van de beslissing van de raad
van beroep de informatie moet bevatten omtrent de mogelijke rechtsmiddelen, de
instanties waar ze aanhangig moeten worden gemaakt en de vormen en termijnen
die daarbij in acht dienen te worden genomen, geen onevenredige beperking
inhoudt van de rechten van de eiser die het voorwerp uitmaakt van een
tuchtprocedure waarop voormelde Artsenwet van toepassing is en dat enkel wat
de termijn betreft om cassatieberoep in te stellen afwijkt van het gemene recht.
Dit is het geval zowel in vergelijking met een sociaal verzekerde bedoeld in
artikel 704, §2, Gerechtelijk Wetboek als met de ambtenaar die tegen de
veroordeling tot een tuchtstraf enkel kan opkomen door een beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State.
Er is dan ook geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het
Grondwettelijk Hof.
6. Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: G. Londers, eerste voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: J. Verbist en H.
Geinger.

Nr. 229
1° KAMER - 25 maart 2011

NOTARIS - TUCHT - KAMER VAN NOTARISSEN - BESLISSING - BEROEP BIJ DE BURGERLIJKE
RECHTBANK - WIJZE - TEGENPARTIJ - BETEKENING - VEREISTE
Art.107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat, dat bepaalt dat binnen een maand na de
kennisgeving van de beslissing van de kamer beroep kan worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank, geeft enkel aan wie het beroep kan instellen en het rechtscollege waarbij
het beroep moet worden ingesteld, echter niet de wijze waarop dit dient te gebeuren noch
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tegen wie het beroep moet worden gericht; het vereist dus niet dat de veroordeelde notaris
zijn beroep moet betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot hetzij aan de kamer van notarissen, hetzij aan het genootschap van notarissen1.
(M. T. GENOOTSCHAP VAN NOTARISSEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Het vonnis verklaart het aan de verweerder betekend hoger beroep van de eiser, een
notaris, tegen de beslissing van de Kamer van Notarissen van de provincie Antwerpen van
14 mei 2009, waarbij tegen hem, wegens onzorgvuldig handelen, een blaam en een tuchtrechtelijke geldboete van 4.000 euro werd uitgesproken, onontvankelijk, op grond dat het
had moeten ingesteld worden tegen de Kamer en niet tegen de verweerder, genootschap
van notarissen, die de beslissing niet nam.
2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van, o.m., de artikelen 68, 69, 76 en 98 tot
107 van de wet van 16 maart 1803 (Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt), d.i.
de organieke wet notariaat.
Het probleem, dat thans ook aan de orde is, rees doordat, hoewel het artikel 107 de moge lijkheid van hoger beroep tegen de beslissing van de Kamer voorziet, geen van die bepa lingen voorschrijft hoe dit hoger beroep dient te worden ingesteld en aan welke partij of
instantie het moet worden betekend.
3. Het eerste onderdeel voert, behalve deze schending, ook deze aan van artikel 6.1
EVRM en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn.
Volgens de eiser is hiermee strijdig dat de kamer, die de beslissing nam, tegenpartij wordt
van de tuchtrechtelijk vervolgde notaris en voegt het vonnis een voorwaarde toe aan dat
artikel 107.
4. Het artikel 68 van de organieke wet notariaat bepaalt dat in de hoofdplaats van elke
provincie een genootschap van notarissen opgericht wordt, die een openbare instelling is.
Het artikel 69 bepaalt dat de algemene vergadering van het genootschap tot taak heeft: 1°
onder haar leden een kamer van notarissen te verkiezen (...).
Het artikel 76 bepaalt dat de kamer tot taak heeft: 1° de tucht onder de leden van het
genootschap te handhaven en tuchtstraffen van eigen rechtsmacht uit te spreken; 2°, in
voorkomend geval, een bepaalde bewarende maatregel te vorderen.
Het artikel 103 bepaalt dat de kamer de in artikel 96 bepaalde tuchtstraffen van eigen
rechtsmacht kan opleggen.
Het artikel 81 regelt de verkiezing, door de leden van de kamer, uit hun midden, van,
onder meer, de syndicus.
Het artikel 82 bepaalt dat de functies, in de kamer, als volgt worden uitgeoefend:
1° De voorzitter roept de kamer bijeen. Hij leidt de debatten en bij staking van stemmen is
zijn stem beslissend. Hij handhaaft de orde in de kamer.
2° De syndicus treedt op als vervolgende partij tegen de leden van het genootschap aan
wie enig feit ten laste wordt gelegd. Hij wordt gehoord voor alle beraadslagingen door de
kamer, die verplicht is over al zijn vorderingen te beraadslagen en te beslissen. (...). Hij
draagt zorg voor de uitvoering van haar beslissingen en treedt in alle gevallen op namens
de kamer overeenkomstig de door haar genomen beslissing.
Het artikel 85 bepaalt dat de kamer ten aanzien van derden, in rechte en in openbare of
private akten vertegenwoordigd wordt door haar voorzitter en door haar secretaris.
1 Zie de (strijdige) concl. van het OM, ook gepubliceerd wat het eerste onderdeel betreft, waarin
immers de door het middel gestelde vraag ruimer gekaderd wordt.
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De artikelen 98 tot en met 107 regelen vervolgens de tuchtprocedure voor de kamer.
Artikel 107 bepaalt dat, binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing van de
kamer, beroep kan worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank, door het betrokken lid,
de syndicus of de procureur des Konings. De rechtbank doet in laatste aanleg uitspraak en
kan alleen de in artikel 96 bedoelde straffen opleggen of het lid vrijspreken.
Artikel 108 bepaalt dat de procureur des Konings of de kamer een zaak bij de burgerlijke
rechtbank aanhangig kunnen maken, tenzij deze kamer voor dezelfde feiten een tuchtstraf
heeft uitgesproken. De dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen heeft tot gevolg
dat de zaak aan de kamer wordt onttrokken.
Het artikel 110 bepaalt dat de rechtbank tuchtstraffen kan opleggen en dat tegen haar
beslissing hoger beroep kan worden ingesteld bij het hof van beroep.
Tenslotte bepaalt artikel 112 dat aan de notaris die het voorwerp uitmaakt van een straf rechtelijke vervolging of tuchtrechtelijke procedure wegens feiten die aanleiding kunnen
geven tot een hogere tuchtstraf, een preventieve schorsing kan opgelegd worden.
De betrokken notaris wordt in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg gedagvaard, hetzij door de kamer, hetzij door de procureur des Konings. In dit
laatste geval wint de voorzitter het advies in van de kamer. De vordering kan, bij kennelijk gevaar voor ernstig nadeel van derden, ook ingeleid worden bij eenzijdig verzoek schrift.
5. Dit onderdeel kan niet aangenomen worden.
Het onderdeel stelt de vraag of, bij gebrek aan regeling, in artikel 107, van de wijze
waarop het beroep dient te worden ingesteld en aan wie of welke instantie het dient te
worden betekend, uit de samenhang van die bepalingen de te volgen wettelijk verant woorde weg kan afgeleid worden.
Het is vooreerst volkomen verantwoord de gemeenrechtelijke regel te volgen als men een
aanspraak, zoals te dezen een wettelijk voorzien "beroep", aan de rechter wil voorleggen:
hoofdvorderingen worden, krachtens artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe
van nietigheid, bij dagvaarding voor de rechter gebracht. Ook de vordering voor de
rechter de beslissing van een tuchtorgaan van een "beroepsgenootschap" te hervormen, al
is ze, zoals te dezen, bevat in een akte die getiteld werd "akte van hoger beroep", dient als
een hoofdvordering, waarvan voor het eerst een rechter kennis neemt, beschouwd te
worden. Er is geen reden om een andere vorm van rechtsingang te verlangen 2. Hierover
rijst overigens geen betwisting.
De discussie gaat er wel over wie of welke instantie kan of moet gedagvaard worden en,
inzonderheid, of aan een instantie zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de kamer van notarissen, dagvaarding kan gegeven worden om voor de rechter te verschijnen.
Zoals de Nationale Kamer is het genootschap van notarissen van de provincie (zoals
verweerder in de provincie Antwerpen) een openbare instelling (art. 90, resp. 68, tweede
lid van de organieke wet), en heeft ze dus rechtspersoonlijkheid. De wet verleent aan de
provinciale kamer(s), wier leden verkozen worden door het genootschap (art. 69, 1° van
de organieke wet) deze rechtspersoonlijkheid niet. Maar het artikel 85 bepaalt uitdrukkelijk dat de kamer, ten aanzien van derden, o.m. in rechte en in openbare of private akten,
vertegenwoordigt wordt door haar voorzitter en door haar secretaris. Het komt dan ook
verantwoord voor het wettelijk voorzien beroep tegen een tuchtrechtelijke beslissing die
ze, krachtens haar wettelijk opgedragen taak, genomen heeft aan deze instantie te betekenen en niet aan het genootschap, waaraan deze taak niet opgedragen is 3. Terecht wordt
2 TAELMAN, P., Een nieuw formeel tuchtrecht voor notarissen, in Mélanges J ACQUES VAN COMPERNOLLE,
2004, Bruylant, 707, nr. 53.
3 Ibid., nr. 54; TAELMAN, P., Notarieel tuchtprocesrecht, in Rechtskroniek voor het notariaat, deel 2,
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aangenomen dat de dagvaarding van de kamer, gegeven aan haar voorzitter en secretaris,
ontvankelijk is4.
Het Hof heeft, bij arrest van 13 september 1991 5, geoordeeld dat een vereniging die geen
rechtspersoonlijkheid heeft tegen een veroordeling moet kunnen opkomen door de
middelen door de wet bepaald (hoger beroep en cassatieberoep).
Uit al deze bepalingen, in hun onderling verband, blijkt dus ongetwijfeld dat de wetgever
aan de provinciale kamers, de "draaischijven van het notariaat" 6 een essentiële rol heeft
toebedeeld en geen tuchtrechtelijke bevoegdheid aan het genootschap, dan wel aan de
kamer en deze de daartoe vereiste procesrechtelijke bevoegdheid heeft verleend.
Hieruit volgt dan ook dat, ingeval van hoger beroep tegen de beslissing van de kamer,
deze zelf in de procedure moet betrokken worden.
(...)
8. Volgens het vierde onderdeel, tenslotte, kan de onduidelijkheid in de wet daartoe
evenmin leiden en hebben de appelrechters, door een betekening aan de kamer te
vereisen, het door artikel 6.1 gewaarborgde recht van toegang tot de rechter geschonden.
In zoverre het de schending van het artikel 107 van de organieke wet notariaat aanvoert,
kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Uit de voormelde samenhang van de bepalingen van deze wet blijkt dat er geen onduide lijkheid is over de centrale rol van de kamer.
De grief dat het recht van toegang tot de rechter zou geschonden zijn is hieruit louter afgeleid, zodat het onderdeel, in zoverre, niet ontvankelijk is.
9. Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR D.10.0010.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout in hoger beroep tegen een beslissing van de kamer
van notarissen, van 26 april 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Gent, Die Keure, 2002, 260, nr. 56; MICHIELSENS, A., La nouvelle procédure disciplinaire, in
MICHIELSENS, A & KRINGS, E., La loi de ventôse rénovée, Larcier, 627, n° 50.
4 Rb. Neufchâteau, 14 maart 2008, Rev. Not. B., 2008, 364.
5 AR 7015, AC, 1991-92, nr. 22 en RW 1991-92, 882, noot BROECKX K.; zie ook TAELMAN P., l.c., 708,
voetnoot 275.
6 www.notaris.be. De kamer is "un organe représentatif de l'ensemble des notaires d'une province"
(www.notaire.be).
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Vierde onderdeel
1. Artikel 107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat bepaalt:"Binnen één maand
na de kennisgeving kan tegen de beslissing van de kamer van notarissen beroep
worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank. Dit rechtsmiddel kan worden
aangewend door het betrokken lid, door de syndicus en door de procureur des
Konings. Het heeft schorsende werking."
Die wetsbepaling geeft enkel aan wie het beroep kan instellen en het
rechtscollege waarbij het beroep moet worden ingesteld, echter niet de wijze
waarop dit dient te gebeuren noch tegen wie het beroep moet worden gericht.
Het vereist dus niet dat de veroordeelde notaris zijn beroep moet betekenen bij
gerechtsdeurwaardersexploot hetzij aan de kamer van notarissen, hetzij aan het
genootschap van notarissen.
2. De eiser heeft tegen de beroepen beslissing van de kamer van notarissen van
de provincie Antwerpen beroep ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout door een dagvaarding te betekenen aan het genootschap van notarissen
van de provincie Antwerpen.
Het bestreden vonnis oordeelt dat het beroep tijdig en voor de bevoegde
rechtbank werd ingesteld. Het verklaart niettemin dit beroep niet ontvankelijk,
omdat de beroepsakte niet werd betekend aan de kamer van notarissen die de
beroepen beslissing heeft gewezen, maar wel aan het genootschap van notarissen
van de provincie Antwerpen.
Door aldus te oordelen schendt de bestreden beslissing artikel 107 Organieke
Wet Notariaat.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting
houdend in hoger beroep.
25 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: B.
Deconinck – Andersluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: J.
Verbist en H. Geinger.

Nr. 230
3° KAMER - 28 maart 2011

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL UIT NIET-
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- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - NIET BEKRITISEERDE REDEN

- INVLOED
De grond van niet-ontvankelijkheid waarin betoogd wordt dat de beslissing waartegen het
middel gericht is, naar recht zou zijn verantwoord door een reden van het arrest die de eiser
niet bekritiseert, heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, in zoverre het
middel het gebrek aan antwoord op eisers conclusie aanklaagt1.
(D. T. ING BELGIË nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 april 2010 gewezen door het
hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 18 januari 2011 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan in zijn cassatieverzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het middel is zonder belang:
De verweerster betoogt dat de beslissing waartegen het middel gericht is, naar
recht zou zijn verantwoord door redenen waarop het middel geen kritiek
uitoefent.
Die bewering heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, dat een
gebrek aan antwoord op de conclusie van de eiser aanklaagt en derhalve de
regelmatigheid van die beslissing betreft.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
1 Cass. 24 nov. 2008, AR C.06.0490.F, AC, 2008, nr. 657; Cass. 11 sept. 2000, AR C.98.0514.F, AC,
2000, nr. 456 en noot 1, p. 1335.
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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.
28 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: P.
A. Foriers en P. Lefèbvre.

Nr. 231
3° KAMER - 28 maart 2011

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN - VENNOTEN - MANDATARISSEN - RECHTSPERSONEN HOOFDELIJKHEID - INVORDERING - INGEBREKESTELLING - AANGETEKENDE BRIEF - AANSLUITING
2º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN - VENNOTEN MANDATARISSEN - RECHTSPERSONEN - HOOFDELIJKHEID - INVORDERING - INSCHRIJVING - STUITING
- INGEBREKESTELLING - AANGETEKENDE BRIEF - AANSLUITING
1º Inzake de betaling van de bijdragen, die opgelegd wordt door het sociaal statuut voor
zelfstandigen zijn de rechtspersonen, samen met hun vennoten of mandatarissen, hoofdelijk gehouden tot betaling van dezelfde schuld; de verjaring wordt gestuit t.a.v. alle personen
die tot de betaling van diezelfde schuld gehouden zijn. (Artt. 15, §1, derde lid, en 16, §2,
tweede lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen)
2º Inzake de betaling van de bijdragen, die opgelegd wordt door het sociaal statuut voor
zelfstandigen, stuit de aangetekende brief waarbij het met de invordering belaste organisme
de bijdragen vordert van de vennoot of van de mandataris van die rechtspersoon, de verjaring t.a.v. de rechtspersoon. (Artt. 15, §1, derde lid, en 16, §2, tweede lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen)
(RSVZ T. R., in tegenwoordigheid van C.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0039.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te Luik,
afdeling Namen, van 25 april 2006 en 14 december 2006.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 15, §1, derde lid, 16, §2, eerste lid en tweede lid, 2° en 3° (vóór de
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wijziging ervan bij de wet van 22 december 2003), en 21, §2, 1°, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
- artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende
algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
- de artikelen 1200, 1202, 1206, 2249, eerste lid, en, voor zover nodig, 2242, 2244, eerste
lid, en 2248 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 25 april 2006 verklaart het hoofdberoep gedeeltelijk gegrond,
stelt vast dat de verweerster, die hoofdelijk aansprakelijk is, vóór de dagvaarding een
ingebrekestelling heeft ontvangen op 3 december 2002, en beslist dat de eerste
verjaringstuitende daad jegens haar dus is gesteld op 3 december 2002. Het bestreden
arrest van 14 december 2006 veroordeelt de verweerster en de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij hoofdelijk slechts tot beloop van een bedrag van 13.043,73
euro (vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten, zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep), op grond dat, volgens het arrest van 25 april 2006, de aangetekende brief
die gericht was aan de belastingplichtige - hier de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij - de verjaring niet stuit ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke
vennootschap, zodat "alleen de (ingebrekestelling) van 3 december 2002 de verjaring
jegens haar stuit" en dat de voorlopige bijdragen van het jaar 1996 verjaard waren. Die
beslissingen zijn gegrond op de volgende overwegingen:
" 6.1.1. De verjaring
In rechte
Artikel 16, §2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalt dat de verjaring niet alleen wordt gestuit op
de wijze bedoeld in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, maar ook
met een aangetekende brief van de kas die de bijdragen invordert of die door (de eiser) is
verzonden en waarbij de betrokkene wordt aangemaand zich bij een socialeverzekeringskas aan te sluiten.
De bijdragen zijn verschuldigd door zowel de helper als de zelfstandige die, samen met de
helper, hoofdelijk tot de betaling van diens bijdragen gehouden is (cf. artikel 15, §1, van
datzelfde besluit). Hetzelfde geldt voor de rechtspersoon voor de bijdragen verschuldigd
door zijn vennoten of mandatarissen. Die bepaling voorziet niet in bijzondere regels voor
de verjaring van de rechtsvordering ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke persoon
en bepaalt dus niet dat de aangetekende brief die naar de belastingplichtige wordt
verstuurd, een daad is die de verjaring ook jegens hem stuit.
Bijgevolg zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 1206 van dat wetboek bepaalt dat 'vervolgingen tegen een van de hoofdelijke
schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen'. De bepalingen inzake
hoofdelijkheid zijn van toepassing, zowel op een hoofdelijkheid krachtens overeenkomst
als op een hoofdelijkheid van rechtswege (cf. artikel 1202 van hetzelfde wetboek), zoals in
dit geval (cf. artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 38). De enige uitzondering op die
regel is de hoofdelijkheid wegens verbintenissen die niet ontstaan uit overeenkomsten
maar uit misdrijven of oneigenlijke misdrijven.
De tegen een schuldenaar ingestelde ''vervolgingen' gelden bijgevolg tegen de andere
hoofdelijke schuldenaars bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit nr. 38.
De verjaring kan met name worden gestuit door een dagvaarding voor het gerecht, een
bevel tot betaling of een beslag (artikel 2244 van datzelfde wetboek), of nog door de
erkenning van de schuld door de schuldenaar (artikel 2248).

896

HOF VAN CASSATIE

28.3.11 - Nr. 231

Ten aanzien van de hoofdelijke schuldenaar stuit de ingebrekestelling overeenkomstig
artikel 2244 of de erkenning van het recht (artikel 2248) door een schuldenaar de
verjaring ten aanzien van de anderen (artikel 2249).
De verplichting die de zelfstandige met betrekking tot de door zijn helper verschuldigde
bijdragen moet nakomen, is bijgevolg een hoofdelijke verplichting in de zin van de
artikelen 1200 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en 'de ingebrekestelling' van een
schuldenaar is een daad die de verjaring stuit ten aanzien van de anderen.
Geldt de verzending van een aangetekende brief aan een zelfstandige, waarin hij
aangemaand wordt zich bij een kas aan te sluiten of zijn bijdragen te betalen, als een
daad die de verjaring stuit ten aanzien van een hoofdelijk aansprakelijke vennootschap?
Het Hof van Cassatie heeft dat schijnbaar aangenomen maar heeft de weerslag van
artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek niet onderzocht, daar de voor het Hof
aangevoerde middelen die vraag niet betroffen.
Zoals (de verweerster) terecht betoogt op grond van een later arrest van het (arbeids)hof,
heeft de in artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 'ingebrekestelling' echter
alleen betrekking op de artikelen die uitdrukkelijk in dezelfde afdeling vermeld worden en
dus meer bepaald, in dit geval, artikel 2244.
Zij sluit niet de verzending van een aangetekende brief in, ook al kan die verzending,
krachtens een andere wettelijke bepaling, gelden als een verjaringstuitende daad ten
aanzien van degene aan wie ze is gericht. Aangezien artikel 16 van het koninklijk besluit
nr. 38 niet vermeldt dat de verjaringstuitende daad, die bestaat in de verzending van een
aangetekende brief aan de schuldenaar, ook aan de hoofdelijke schuldenaar kan worden
tegengeworpen, stuit een dergelijke, van het gemeen recht afwijkende daad de verjaring
alleen ten aanzien van de persoon aan wie de aangetekende brief is gericht.
Aangezien het hier regels betreft die afwijken van het algemeen beginsel volgens hetwelk
de verjaring niet gestuit wordt ten aanzien van de personen die niet rechtstreeks in
gebreke zijn gesteld, moeten de bepalingen van de artikelen 1206 en 2249 immers op
beperkende wijze worden uitgelegd.
Daar de dagvaarding daarentegen wel vermeld wordt in artikel 2249, stuit zij de
verjaring ten aanzien van alle hoofdelijke schuldenaars.
Toepassing op deze zaak :
Het staat vast dat de kas de verjaring ten aanzien van de zelfstandige (dat wil zeggen
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) heeft gestuit door hem
op 21 december 1999 een aangetekende brief en op 12 februari 2001 een herinnering toe
te sturen.
De rechtbank heeft eraan herinnerd dat elke verjaringstuitende daad ten aanzien van een
hoofdelijke medeschuldenaar de verjaring stuit ten aanzien van de anderen. Evenwel dan
is nog vereist dat de wettelijke bepaling die in een afwijkende wijze van stuiting voorziet,
dat ook uitdrukkelijk bepaalt, of dat het om een van de algemene wijzen van stuiting
bedoeld in voormeld artikel 2249 gaat.
De dagvaarding werd te dezen tegelijkertijd betekend aan de twee hoofdelijke
medeschuldenaars en de vennootschap had vóór die betekening reeds een
ingebrekestelling gekregen op 3 december 2002.
De eerste verjaringsstuitende daad ten aanzien van de vennootschap vond dus plaats op 3
december 2002.
Het betreft echter bijdragen die verschuldigd waren bij de aanvang van de
beroepsbezigheid, waarop de bepalingen van artikel 49 van het koninklijk besluit van 19
december 1967 kunnen worden toegepast."
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"1. De reden voor de heropening van het debat
Het (arbeids)hof heeft bij arrest van 25 april 2006 beslist dat de aangetekende brief die
aan (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) was gericht, (de
verjaring) niet stuit ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke vennootschap. Bijgevolg
stuit alleen de dagvaarding van 3 december 2002 de verjaring ten aanzien van die
vennootschap. (...)
2. De verjaring en het bedrag van de verschuldigde bijdragen
(De eiser) heeft een overzicht neergelegd van alle bijdragen verschuldigd voor de periode
van het eerste kwartaal van 1996 tot het eerste kwartaal van 1999, in acht genomen dat
de voorlopige bijdragen voor het jaar 1996 immers verjaard zijn, in tegenstelling tot de
regularisatiebijdragen en de bijdragen voor de jaren 1997 en volgende.
Dat overzicht dat door (de verweerster) niet betwist wordt, lijkt correct en moet worden
goedgekeurd.
Er is (aan de eiser) een bedrag van 13.043,73 euro verschuldigd, zoals in het vorige
arrest is vermeld, vermeerderd met de gerechtelijke interest.
Het hoger beroep is in zoverre gegrond."
Het bestreden arrest van 25 april 2006 beslist dat het verweer van de verweerster zeker
niet als tergend en roekeloos kan worden beschouwd, zodat het incidenteel beroep van de
eiser niet gegrond is. Die beslissing is gegrond op de volgende redenen :
"6.2. De tussenvordering: toekenning van schadevergoeding wegens roekeloos en tergend
verweer
Het hoger beroep was gedeeltelijk gegrond, daar het (arbeids)hof het op de verjaring
gegronde middel gedeeltelijk had aangenomen. Het verweer van (de verweerster) kan dus
zeker niet in die mate als tergend en roekeloos worden beschouwd dat het zou getuigen
van het evident slechte voornemen om de oplossing van het geschil te vertragen.
Om te oordelen of een verweer tergend en roekeloos is, moet de rechter nagaan in
hoeverre de aangevoerde middelen ernstig dan wel niet ernstig zijn.
Het incidenteel beroep is niet gegrond."
Grieven
1.1. Artikel 16, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalt dat de invordering van de in
dat besluit voorziene bijdragen verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari die
volgt op het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn.
Krachtens artikel 16, §2, tweede lid, 2° en 3°, van dat besluit, wordt de verjaring van de
invordering van de bijdragen niet alleen gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, maar ook met een aangetekende brief waarbij
het organisme dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde
bijdragen opvordert, of nog met een aangetekende brief die door de eiser is verzonden ter
uitvoering van de hem in artikel 21, §2, 1°, toevertrouwde opdracht en waarin de
betrokkene aangemaand wordt zich bij een socialeverzekeringskas aan te sluiten.
Krachtens artikel 21, §2, 1°, van datzelfde besluit, heeft de eiser tot opdracht na te gaan
of de personen die aan dat besluit onderworpen zijn, bij een sociale verzekeringskas
aangesloten zijn. Artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, bepaalt dat de
zelfstandige die nalaat binnen de 90 dagen na de aanvang van zijn beroepsbezigheid
keuze te doen van een sociaal verzekeringsfonds, in gebreke wordt gesteld door middel
van een ter post aangetekende brief verstuurd door de eiser.
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1.2. Artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er hoofdelijkheid tussen
schuldenaars bestaat wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor
het geheel kan worden aangesproken, en dat de betaling door een van hen gedaan, de
overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt. Krachtens artikel 1202 van het
Burgerlijk Wetboek lijdt de regel dat hoofdelijkheid niet wordt vermoed (en uitdrukkelijk
bedongen moet zijn) alleen uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van
rechtswege, krachtens een bepaling van de wet.
Artikel 15, §1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat de zelfstandige,
samen met de helper, hoofdelijk gehouden is tot de betaling van de door deze laatste
verschuldigde bijdragen, en dat hetzelfde geldt voor de rechtspersonen voor de bijdragen
verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen. De rechtspersoon is dus, samen met
zijn vennoten of mandatarissen, hoofdelijk gehouden tot de betaling van de bijdragen die
laatstgenoemden verschuldigd zijn. Artikel 15, §1, derde lid, van het koninklijk besluit nr.
38 voert tussen de zelfstandige (de vennoot of de mandataris) en de rechtspersoon een
passieve wettelijke hoofdelijkheid in de zin van de artikelen 1200 en 1202 van het
Burgerlijk Wetboek in.
1.3. Artikel 16, §2, tweede lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit nr. 38 is in algemene
bewoordingen gesteld. Het maakt geen enkel onderscheid en heeft dus betrekking op de
verjaring van de invordering van de bijdragen ten laste van gelijk welke persoon die de
bijdragen verschuldigd is. Die tekst maakt bij de daarin bepaalde stuiting van de
verjaring geen enkel onderscheid naargelang de bijdragen gevorderd worden van de
vennoten of van de mandatarissen van de rechtspersonen of van die rechtspersonen, die
samen met hun vennoten of mandatarissen hoofdelijk tot de betaling gehouden zijn.
Artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vervolgingen tegen een van de
hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen. Dat artikel verwijst
niet naar de artikelen 2244 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek. De verzending van een
aangetekende brief aan een zelfstandige, waarin hij aangemaand wordt zich bij een
socialeverzekeringskas aan te sluiten of de verschuldigde bijdragen te betalen, kan
beschouwd worden als een "vervolging" (van een van de hoofdelijke schuldenaars) in de
zin van artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek, zodat die verzending de verjaring van de
rechtsvordering stuit ten aanzien van alle hoofdelijke schuldenaars.
Krachtens artikel 2249, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, stuit de ingebrekestelling
van een van de hoofdelijke schuldenaars, overeenkomstig de bovenstaande artikelen, of
de erkenning van de schuld door hem gedaan, de verjaring tegen alle anderen, zelfs tegen
hun erfgenamen. Dat artikel moet in onderling verband gezien worden met artikel 1206
van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de vervolgingen tegen een van de
hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen. Aangezien de
verzending van een aangetekende brief aan een zelfstandige, waarin hij aangemaand
wordt zich bij een socialeverzekeringskas aan te sluiten of de verschuldigde bijdragen te
betalen, kan worden beschouwd als een "vervolging" in de zin van artikel 1206 van het
Burgerlijk Wetboek, kan die verzending eveneens worden beschouwd als een
"ingebrekestelling" (van een van de hoofdelijke schuldenaars) in de zin van artikel 2249,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (zodat die verzending de verjaring stuit ten aanzien
van alle anderen).
1.4. Krachtens de hoofdelijkheid, bedoeld in artikel 15, §1, derde lid, van het koninklijk
besluit nr. 38, zijn de rechtspersonen tot de betaling van dezelfde schuld gehouden als
hun vennoten of mandatarissen. De verjaring wordt gestuit ten aanzien van alle personen
die tot dezelfde schuld gehouden zijn.
Uit de bewoordingen van en de onderlinge samenhang tussen de artikelen 15, §1, derde
lid, 16, §2, eerste en tweede lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit nr. 38, 1200, 1202,
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1206 en 2249, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, volgt dus dat de verjaring die van
toepassing is op de invordering ten laste van de rechtspersonen die hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de betaling van de door hun vennoten of mandatarissen
verschuldigde bijdragen, tevens gestuit wordt door een aangetekende brief die door de
eiser aan de zelfstandige toegezonden wordt ter uitvoering van zijn opdracht, om na te
gaan of de personen die onder het sociaal statuut van de zelfstandigen vallen, bij een
socialeverzekeringskas zijn aangesloten, en waarin de voormelde vennoten of
mandatarissen in gebreke worden gesteld zich bij een socialeverzekeringskas aan te
sluiten, of met een aangetekende brief die door de socialeverzekeringskas naar de
zelfstandige verstuurd wordt en waarin die kas de verschuldigde bijdragen vordert.
2. Het bestreden arrest van 25 april 2006 stelt vast dat de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij bedrijfsleider was en beslist dat de verweerster, samen met hem,
hoofdelijk gehouden is tot de betaling van de socialezekerheidsbijdragen.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij de socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen niet heeft betaald die
van haar werden gevorderd in de aangetekende brief van 21 december 1999.
Aangezien:
- uit de onderlinge samenhang tussen de artikelen 2249, eerste lid, en 1206 van het
Burgerlijk Wetboek volgt dat de verzending van een aangetekende brief aan een
zelfstandige, waarin hij aangemaand wordt zich bij een socialeverzekeringskas aan te
sluiten of de verschuldigde bijdragen te betalen, kan worden beschouwd als een
"vervolging" in de zin van artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek en dus als een
"ingebrekestelling" in de zin van het eerste lid van artikel 2249 van dat wetboek,
schenden de overwegingen volgens welke "de ingebrekestelling" waarvan sprake is in
artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek, slechts betrekking heeft op de artikelen die
uitdrukkelijk vermeld worden in dezelfde afdeling (van dat wetboek) en dus in dit geval,
meer bepaald, artikel 2244, en dat zij niet de verzending van een aangetekende brief
insluit, bijgevolg de voormelde artikelen evenals de andere, in de aanhef van het middel
aangewezen wettelijke bepalingen;
- artikel 16, §2, tweede lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit nr. 38 betrekking heeft op
de verjaring die van toepassing is op de invordering van de bijdragen ten laste van gelijk
welke persoon die tot de betaling van de bijdragen is gehouden, zodat de verzending van
een aangetekende brief aan een zelfstandige, waarin hij aangemaand wordt zich bij een
socialeverzekeringskas aan te sluiten of de verschuldigde bijdragen te betalen, de
verjaring van de rechtsvordering stuit zowel ten aanzien van de zelfstandige (de persoon
aan wie de aangetekende brief is gericht) als ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke
rechtspersoon (de hoofdelijke schuldenaar), schenden de overwegingen volgens welke, bij
gebrek aan vermelding in artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 38 dat de
verjaringstuitende daad, die bestaat in de verzending van een aangetekende brief aan de
schuldenaar, de verjaring ook stuit ten aanzien van de hoofdelijke schuldenaar, een
dergelijke, van het gemeen recht afwijkende daad slechts een daad van stuiting is ten
aanzien van de persoon aan wie hij is gericht en niet ten aanzien van de niet in gebreke
gestelde persoon, bijgevolg de voormelde artikelen, evenals de andere, in de aanhef van
het middel aangewezen wettelijke bepalingen;
- krachtens de hoofdelijkheid, bepaald in artikel 15, §1, derde lid, van het koninklijk
besluit nr. 38, de rechtspersonen tot de betaling van dezelfde schuld gehouden zijn als
hun vennoten of mandatarissen, zodat de stuiting van de verjaring ten aanzien van de
zelfstandige (vennoot of mandataris) ook geldt ten aanzien van de hoofdelijk
aansprakelijke rechtspersoon, schenden de overwegingen volgens welke de verjaring niet
gestuit wordt ten aanzien van de personen die niet rechtstreeks in gebreke zijn gesteld,
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daar de bepalingen van de artikelen 1206 en 2249 op beperkende wijze moeten worden
uitgelegd, bijgevolg de voormelde artikelen, evenals de andere, in de aanhef van het
middel aangewezen wettelijke bepalingen;
- artikel 16, §2, tweede lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit nr. 38, dat voorziet in een
afwijkende wijze van stuiting van de verjaring, geen onderscheid maakt en dus betrekking
heeft op de verjaring van de invordering van de bijdragen ten laste van gelijk welke
persoon die de bijdragen moet betalen, schenden de overwegingen volgens welke de daad
die de verjaring ten aanzien van een hoofdelijke medeschuldenaar stuit, de verjaring
alleen dan ten aanzien van de anderen kan stuiten indien ofwel de wettelijke bepaling die
een afwijkende wijze van stuiting bepaalt, daarin uitdrukkelijk voorziet, ofwel het een van
de algemene wijzen van stuiting betreft waarvan sprake is in artikel 2249 van het
Burgerlijk Wetboek, bijgevolg de voormelde artikelen evenals de andere, in de aanhef van
het middel aangewezen wettelijke bepalingen.
Het arbeidshof beslist aldus:
- niet wettig dat de aangetekende brief die gericht was aan de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij, de verjaring niet stuit ten aanzien van de verweerster, zodat
de eerste verjaringstuitende daad jegens haar dagtekent van 3 december 2002 (schending
van de artikelen 15, §1, derde lid, 16, §2, tweede lid, 2° en 3°, vóór de wijziging ervan bij
de wet van 22 december 2003, en 21, §2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 9, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 1200, 1202, 1206, 2249, eerste lid, en, voor
zover nodig, 2242, 2244, eerste lid, en 2248 van het Burgerlijk Wetboek);
- niet wettig dat de voorlopige bijdragen van het jaar 1996 verjaard zijn (schending van
artikel 16, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967);
- niet wettig om de verweerster en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij hoofdelijk te veroordelen tot beloop van een bedrag van slechts 13.043,73 euro, en
beslist het niet wettig dat het verweer van de verweerster niet als tergend en roekeloos
kan worden beschouwd, zodat het incidenteel beroep van de eiser niet gegrond is
(schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Artikel 15, §1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bepaalt dat de
rechtspersonen, samen met hun vennoten of mandatarissen, hoofdelijk gehouden
zijn tot de betaling van de bijdragen die laatstgenoemden verschuldigd zijn.
Krachtens artikel 16, §2, tweede lid, van datzelfde besluit, wordt de verjaring
van de invordering van de bijdragen niet alleen gestuit op de wijze bepaald in de
artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, maar ook met een
aangetekende brief waarbij het organisme dat belast is met de invordering de
door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert.
Door de hoofdelijkheid zijn de rechtspersonen gehouden tot de betaling van
dezelfde schuld als hun vennoten of mandatarissen. De verjaring wordt gestuit
ten aanzien van alle personen die tot betaling van diezelfde schuld gehouden
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zijn.
Door te oordelen dat "de in artikel 2249 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
'ingebrekestelling' alleen betrekking heeft op de artikelen die uitdrukkelijk in
dezelfde afdeling (van dit wetboek) vermeld worden en dus meer bepaald op
artikel 2244", dat die ingebrekestelling "niet de verzending van een
aangetekende brief insluit, ook al kan die verzending, krachtens een andere
wettelijke bepaling, gelden als een verjaringstuitende daad ten aanzien van
degene aan wie ze is gericht", dat, "aangezien het hier regels betreft die afwijken
van het algemeen beginsel volgens hetwelk de verjaring niet gestuit wordt ten
aanzien van de personen die niet rechtstreeks in gebreke zijn gesteld, de
bepalingen van de artikelen 1206 en 2249 (van het Burgerlijk Wetboek) (...) op
beperkende wijze moeten worden uitgelegd", verantwoordt het arrest van 25
april 2006 niet naar recht zijn beslissing die aan de aangetekende brief waarbij
het met de invordering belaste organisme de bijdragen vordert van de vennoot of
van de mandataris van die rechtspersoon, een verjaringstuitende werking ontzegt
ten aanzien van de rechtspersoon.
Het middel is in zoverre gegrond.
Omvang van de cassatie
De vernietiging van de beslissing over de verjaring strekt zich uit tot de
beslissing van het arrest van 25 april 2006 over de schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos verweer, door het verband dat dit arrest tussen de twee
beslissingen legt.
De vernietiging van het arrest van 25 april 2006 leidt tevens tot de vernietiging
van het arrest van 14 december 2006, in zoverre dat het ervan het gevolg is.
Vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard ten aanzien
van de partij die te dien einde in de zaak voor het Hof werd opgeroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 25 april 2006 in zoverre het uitspraak doet
over de verjaring en over de vordering van de eiser tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos verweer.
Vernietigt het arrest van 14 december 2006, behalve in zoverre het arrest Michel
Rhainotte nv veroordeelt tot de betaling van 13.043,73 euro, vermeerderd met de
gerechtelijke interest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van D.C..
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
28 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Delange
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– Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: W.
van Eeckhoutte.

Nr. 232
3° KAMER - 28 maart 2011

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - PLOTSELINGE GEBEURTENIS BEGRIP
Een arbeidsongeval vereist met name het bestaan van een plotselinge gebeurtenis dat een
letsel veroorzaakt; de gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge
gebeurtenis zijn, op voorwaarde dat er in die uitoefening een element kan worden aangewezen dat het letsel kan hebben veroorzaakt; het is evenwel niet vereist dat voornoemd
element losstaat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de handeling die
bestaat in het hardhandig tegenhouden, boeien en doen knielen tijdens een oefening van
de leerlingen van de politieschool, kan op zich al het element vormen dat het letsel heeft
kunnen veroorzaken. (Art. 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)
(O. e.a. T. Politiezone Bergen-Quévy)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0067.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 maart 2010 gewezen door
het arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat (de rechtsvoorganger van de eiseressen) niet is getroffen door een
arbeidsongeval op 4 juni 2003, op grond dat "uit de onder eed afgelegde getuigenissen,
aangevuld met de stukken uit de dossiers van de partijen, het volgende blijkt:
1) alle getuigen zijn het eens over het feit dat de aspirant-politieagenten nooit enig
geweld hebben gebruikt toen zij (de rechtsvoorganger van de eiseressen) tegenhielden en
boeiden;
2) hoewel die oefening een getrouwe weergave was van technieken om verdachten te
onderscheppen en in de boeien te slaan, zoals de politie die daadwerkelijk gebruikt, blijft
het niettemin een feit dat de aangewende dwang en het krachtdadig optreden in geen
geval aangemerkt konden worden als een oefening die getuigde van brutaliteit ten
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aanzien van de tegengehouden verdachte of die bij die persoon, namelijk (de
rechtsvoorganger van de eiseressen), een buitengewone stress teweegbracht. Het spreekt
immers voor zich dat de aspirant-politieagenten uiteraard niet de taak hebben hun
monitor te verwonden (het is hen overigens formeel verboden hun monitoren te slaan!):
er bestaat dus een wezenlijk verschil tussen de arbeidsvoorwaarden die aan de monitoren
worden opgelegd in het kader van de oefeningen in interventietechnieken en -tactieken en
die van een reële politie-interventie, waarbij de gezagsdragers op ieder ogenblik
werkelijk voor hun veiligheid kunnen vrezen, aangezien zij niet steeds kunnen
vooruitlopen op de - van nature onvoorspelbare - reactie van de personen die zij
tegenhouden;
3) hoewel aangenomen moet worden dat het de dag van de litigieuze feiten, warm en
onweerachtig weer was, moet er toch op gewezen worden dat de oefening plaatsvond in
een grote, goed verluchte hal (zie het onderzoek van de inspecteur van Ethias) en dat (de
rechtsvoorganger van de eiseressen) die dag niet geklaagd heeft over een 'onbehaaglijk'
gevoel, te wijten aan zijn bezorgdheid om zijn gezondheidstoestand : de onder eed
ondervraagde personen hebben integendeel zelf verklaard dat (de rechtsvoorganger van
de eiseressen) zich die dag goed voelde en zich erover verheugde dat hij aan dat soort
oefeningen kon deelnemen;
4) [de rechtsvoorganger van de eiseressen] ambieerde immers een vacant verklaarde
betrekking als 'praktijkmonitor' binnen de politieschool. Hij had zich kandidaat gesteld in
een brief van 13 maart 2003 aan de voorzitter van de politieschool. [De
rechtsvoorganger van de eiseressen] beschikte uitgerekend vanaf 1988 over een brevet
van instructeur in interventietechnieken en -tactieken, waardoor hij, volgens de
getuigenissen die zijn afgelegd voor de eerste rechter (de heren Capron en Tonglet), al
meerdere jaren aan dat soort activiteiten deelnam. Het ligt dus voor de hand dat (de
rechtsvoorganger van de eiseressen) zelf meende dat de betrekking die hij ambieerde en
waarin hij definitief benoemd wou worden, volkomen verenigbaar was met zijn
gezondheidstoestand en met het advies van 6 november 2002 van de arbeidsgeneesheer,
die had aangeraden om hem 'licht werk' toe te wijzen. Het soort oefeningen waaraan (de
rechtsvoorganger van de eiseressen) op 4 juni 2003 deelnam, kon inderdaad als licht
omschreven worden en vergde geen enkele bijzondere inspanning en kon geen gevoel van
stress teweegbrengen, aangezien (de rechtsvoorganger van de eiseressen), volgens de
getuigenissen, was verzocht gevolg te geven aan de bevelen door zijn handen in de lucht
te steken, zich om te draaien, te knielen en zich de handen op de rug te laten boeien,
zonder de minste weerstand te bieden aan de leerlingen die (de rechtsvoorganger van de
eiseressen) moesten tegenhouden (zie de ondubbelzinnige getuigenissen van B. en C., de
aspirant-politieagenten die (de rechtsvoorganger van de eiseressen) moesten
tegenhouden);
het medisch verslag van dokter Filleul toont uiteraard niet aan dat het letsel van (de
rechtsvoorganger van de eiseressen) is veroorzaakt door de uitvoering zelf van de
arbeidsovereenkomst. Het betreft hier een eenzijdig verslag van een geneesheer die
overigens niet eens de behandelend geneesheer van (de rechtsvoorganger van de
eiseressen) was en die kennelijk niet getuige is geweest van de 'arbeidsvoorwaarden'
waaronder (voornoemde) op de datum van de feiten werkte. Dat verslag is maar van
beperkt belang, in zoverre het erop wijst dat (de rechtsvoorganger van de eiseressen)
hartlijder was. Die vaststellingen werden door dokter Filleul gedaan op basis van de
medische voorgeschiedenis van (de rechtsvoorganger van de eiseressen) en werden
opgetekend in zijn medisch dossier, dat door zijn behandelend cardioloog aan zijn
echtgenote werd toegezonden. Dokter Filleul heeft dus geen enkele reden om vast te
stellen dat een plotselinge gebeurtenis verantwoordelijk is voor het fysieke letsel dat
gediagnosticeerd werd door de spoedarts van de opgeroepen M.U.G.
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Gelet op het voorafgaande, staat het buiten kijf dat (de rechtsvoorganger van de
eiseressen) op 4 juni 2003 niet is getroffen door een arbeidsongeval, daar het vaststaat
dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hem geen enkele bijzondere stress heeft
bezorgd en dat hij in de uitoefening van zijn beroep geen bijzondere inspanningen heeft
geleverd die bij het tot stand komen van het gediagnosticeerde letsel een doorslaggevende
of belangrijke rol hebben gespeeld.
De oorzaak van het letsel moet bijgevolg uitsluitend gezocht worden in het lichaam van
de getroffene. Laatstgenoemde was immers hartlijder (hartinfarct), wat door dokter
Filleul bevestigd wordt op basis van de medische voorgeschiedenis zoals die uit het
medisch dossier van de getroffene blijkt. Het hartinfarct, dat geleid heeft tot het
overlijden van (de rechtsvoorganger van de eiseressen), had zich derhalve op gelijk welke
andere plaats of gelijk welk ander tijdstip kunnen voordoen.
Het verzoekschrift in hoger beroep (van de verweerster) moet gegrond worden verklaard
(behalve in zoverre zij verzocht om de oorspronkelijke vordering niet-ontvankelijk te
verklaren) en alle beschikkingen van het vonnis van 7 juni 2006 moeten worden
gewijzigd.
Grieven
Luidens artikel 2, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt onder arbeidsongeval verstaan,
het ongeval dat zich tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft
voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt.
Het begrip ongeval wordt door de wet op geen enkele andere manier omschreven. Wel
worden de bestanddelen ervan gepreciseerd in artikel 2, vierde lid, dat bepaalt dat,
wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het
bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs,
vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt.
Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moet de plotselinge gebeurtenis zijn
veroorzaakt door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en moet zij een letsel kunnen
veroorzaken. De gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge
gebeurtenis zijn, op voorwaarde dat er, in die uitoefening, een element kan worden
aangewezen dat het letsel kan hebben veroorzaakt; het is evenwel niet vereist dat
voornoemd element losstaat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Volgens de eiseressen betrof het hier een arbeidsongeval en ze voerden het bestaan van
een plotselinge gebeurtenis aan, die hierin bestond dat de leerlingen van de politieschool
de getroffene tijdens een oefening hardhandig hadden tegengehouden en geboeid.
Het arrest is niet naar recht verantwoord, in zoverre het beslist dat (de rechtsvoorganger
van de eiseressen) op 4 juni 2003 niet was getroffen door een arbeidsongeval, daar het
vaststond dat hij door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aan geen enkele
bijzondere stress was blootgesteld en dat hij in de uitoefening van zijn beroep evenmin
enige bijzondere inspanning heeft geleverd die bij het tot stand komen van het
gediagnosticeerde letsel een doorslaggevende of belangrijke rol heeft gespeeld.
Het arrest vereist om die reden het bestaan van een bijzonder element dat losstaat van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, namelijk een bijzondere stress of een bijzondere
inspanning. Het arrest neemt daarenboven niet aan dat de door de eiseressen
aangevoerde plotselinge gebeurtenis op zich alleen het element kon zijn dat het letsel kon
hebben veroorzaakt, op grond dat die gebeurtenis een onderdeel vormde van de gewone
en normale dagtaak.
Het arrest sluit derhalve de door de eiseressen aangevoerde plotselinge gebeurtenis niet
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wettig uit, op grond dat de getroffene, op de dag van de feiten, zijn gewone dagtaak
uitvoerde en dat er geen sprake was van een gebaar, inspanning, houding of bijzondere
omstandigheid.
Het arrest schendt aldus artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van
of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Een arbeidsongeval vereist met name het bestaan van een plotselinge gebeurtenis
dat een letsel veroorzaakt.
De gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge
gebeurtenis zijn, op voorwaarde dat er, in die uitoefening, een element kan
worden aangewezen dat het letsel kan hebben veroorzaakt; het is evenwel niet
vereist dat voornoemd element losstaat van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst.
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de rechtsvoorganger van de eiseressen werd
getroffen door een hartaanval nadat hij door de leerlingen van de politieschool
tijdens een oefening hardhandig was onderschept, geboeid en op zijn knieën was
gedwongen, beslist vervolgens dat voornoemd optreden geen plotselinge
gebeurtenis is, op grond dat "het vaststaat dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hem geen enkele bijzondere stress heeft bezorgd en dat hij in de
uitoefening van zijn beroep geen bijzondere inspanningen heeft geleverd die bij
het tot stand komen van het gediagnosticeerde letsel een doorslaggevende of
belangrijke rol hebben gespeeld".
Het arrest, dat niet aanneemt dat het optreden van de leerlingen van de
politieschool, dat bestond in het hardhandig tegenhouden, boeien en doen
knielen van de getroffene tijdens een oefening, op zich al het element kon
vormen dat het letsel heeft kunnen veroorzaken, schendt de in het middel
bedoelde bepaling.
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.
Gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, veroordeelt de
verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
28 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Simon –
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Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: M.
Mahieu.

Nr. 233
3° KAMER - 28 maart 2011

ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - WAALS WETBOEK VAN DE PLAATSELIJKE
DEMOCRATIE EN DECENTRALISATIE - INTERCOMMUNALE
Het Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie bepaalt dat elk docu ment waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking
uitgaande van één van de diensten van een intercommunale ter kennis wordt gebracht van
een burger, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet
worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen vermeldt, en dat de verjaringstermijn
voor het indienen van het beroep bij ontstentenis daarvan geen aanvang neemt; die bepa ling, die alleen de eventuele beroepsmogelijkheden betreft, vereist niet dat in de beslissing
die een arbeidsovereenkomst beëindigt melding wordt gemaakt van de mogelijkheid om
beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank en van de termijn waarbinnen die rechtsvordering verjaart. (Art. L 1561-2, 4°, Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie)
(INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS cvba T. G.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0147.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 februari 2010 gewezen door
het arbeidshof te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het decreet van 7 maart 2001 betreffende de openbaarheid van bestuur in
de Waalse intercommunales, ingevoegd door artikel L1561-2 van het Wetboek van de
plaatselijke democratie en decentralisatie, bij besluit van de Waalse regering van 22 april
2004, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2004;
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de algemeen directeur van de eiseres de verweerder
kennisgegeven heeft van zijn ontslag met ingang op 15 mei 2006, wijzigt vervolgens het
beroepen vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering die de verweerder bij
dagvaarding van 27 juli 2007 heeft ingesteld, niet verjaard. Die beslissing is gegrond om
alle redenen van het arrest die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en
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inzonderheid om de volgende redenen:
"Het geschil dat thans aan het (arbeids)hof is voorgelegd en zoals het door de partijen
werd beperkt, betreft de vraag of de rechtsvordering die (de verweerder) heeft ingesteld
bij een op 27 juli 2007 betekende dagvaarding, al dan niet verjaard is;
Luidens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden;
De in artikel 15 bedoelde verjaring is van toepassing op contractuele ambtenaren (artikel
1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978);
De verkorte verjaringstermijn van artikel 15 betreft bovendien alle rechtsvorderingen die
betrekking hebben op de toekenning van een voordeel dat uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeit en waarvan de oorzaak gegrond is op een feit dat verband houdt met de
uitvoering van de overeenkomst;
De hoofdverjaringstermijn van een jaar begint te lopen op de dag na de beëindiging van
de overeenkomst;
Het arbeidsrecht kent geen andere, bijzondere oorzaken van stuiting dan die van het
Burgerlijk Wetboek. De toepasselijke oorzaken van stuiting zijn te dezen de dagvaarding,
het bevel tot betaling of het beslag, de schulderkenning en de afstand van een recht;
Wanneer aan de schuldvordering een vervaldatum of een voorwaarde gekoppeld is, wordt
de verjaring geschorst tot die vervaldatum bereikt wordt of die voorwaarde vervuld
wordt;
(De eiseres) is in dit geval een intercommunale die opdrachten van openbare dienst
uitvoert en die in dat opzicht een publiekrechtelijk rechtspersoon is (artikel L1512-4, §1,
van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie);
[De verweerder] was één van haar contractuele ambtenaren en zijn oorspronkelijke
vordering (compensatoire opzeggingsvergoeding, vergoeding wegens willekeurig
ontslag...) vloeit voort uit de uitvoering van de overeenkomst;
Om aan te tonen dat zijn rechtsvordering niet verjaard was op de datum van zijn
dagvaarding, namelijk 27 juli 2007, moet [de verweerder] bewijzen dat voldaan was aan
één of meer hoofdvoorwaarden voor het vaststellen van de in artikel 15 bedoelde
verjaring, met name dat de termijn niet beëindigd was, dat de aanvang van die termijn
kon worden uitgesteld of dat de termijn werd gestuit of geschorst;
In dit geval betoogt (de verweerder) met name dat de verjaringstermijn van een jaar niet
is ingegaan op 9 mei 2006, de datum van kennisgeving van het ontslag dat inging op 15
mei 2006, omdat die kennisgeving geen melding maakte van de mogelijkheid om bij de
arbeidsrechtbank beroep in te stellen en evenmin van de hiertoe vereiste vormen en
termijnen;
[Hij] baseert zich daarvoor op artikel 2 van het decreet van 7 maart 2001 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de Waalse intercommunales;
Als overheidsinstelling moet de (eiseres) vast en zeker de regels van het administratief
recht naleven;
Het decreet van 7 maart 2001 werd, met uitzondering van de artikelen 14 en 15,
ingevoegd in het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie (artikel 2,
18°, van het besluit van 22 april 2004 van de Waalse Regering houdende codificatie van
de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen, bekrachtigd bij het decreet van 27
mei 2004 van het Waalse Gewest);
Artikel L1561-2-4, §1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie,

908

HOF VAN CASSATIE

28.3.11 - Nr. 233

zoals het van toepassing was ten tijde van het geschil (vóór de vervanging ervan bij het
decreet van 19 juli 2006), bepaalde wat volgt : 'Met het oog op een duidelijke en
objectieve voorlichting van het publiek over het optreden van de intercommunale: [...] 4°
vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met
individuele strekking uitgaande van één van (haar) diensten ter kennis wordt gebracht
van eenieder die erom verzoekt, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie
het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis
neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang' (dit is de
omzetting van artikel 2 van het decreet van 7 maart 2001 betreffende de openbaarheid
van bestuur in de Waalse intercommunales);
Hoewel (de eiseres) erkent dat die bepaling betrekking heeft op de beslissingen of
administratieve handelingen met individuele strekking in de zin van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, beweert zij
blijkbaar dat de in die bepaling gestelde eisen alleen de beslissingen betreffen waartegen
bij de Raad van State beroep kan worden ingesteld;
Die bewering is volledig in strijd met wat in de rechtsleer en de rechtspraak thans
aangenomen wordt met betrekking tot de motivering van het ontslag van contractuele
ambtenaren in de overheidssector;
Wat betreft de toepassing van de wet van 29 juli 1991 wordt, inzake het door een overheid
gegeven ontslag, immers unaniem het volgende aangenomen:
- het ontslag is een rechtshandeling die rechtsgevolgen moet teweegbrengen: het is een
eenzijdige, definitieve en onherroepelijke rechtshandeling op grond waarvan een partij de
andere partij in kennis stelt van haar voornemen om de arbeidsverhouding te beëindigen;
- het is een eenzijdige handeling die aan zijn bestemmeling opgelegd wordt;
- het is een handeling met individuele strekking die betrekking heeft op de bijzondere
situatie van de betrokken werknemer;
- het is een handeling die uitgaat van een overheid : een werkgever kan als overheid
worden omschreven wanneer hij de doorslaggevende invloed van een overheid heeft, een
opdracht van algemeen belang vervult en over een dwingende bevoegdheid ten aanzien
van derden beschikt;
[...] Het door de (eiseres) ter kennis gebrachte ontslag is dus een beslissing of een
administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van één van haar diensten
in de zin van artikel L1561-2-4, §1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie;
De omschrijving 'eenieder die erom verzoekt' in die bepaling duidt bovendien kennelijk
op de werknemer die in dienst van de (eiseres) werkt. Artikel 1512-4, §4, van het Wetboek
van de plaatselijke democratie en decentralisatie bepaalt immers dat, 'ongeacht de aard
van de intercommunale, haar openbaar karakter doorslaggevend is in de betrekkingen
met haar vennoten, haar ambtenaren en iedere derde, alsmede in iedere interne of
externe mededeling'. Hiermee worden bijgevolg alle soorten betrekkingen en alle
communicatiemiddelen bedoeld, dus ook die welke betrekking hebben op de
arbeidsovereenkomst;
De ontslagbrief van 9 mei 2006 moest dus, overeenkomstig artikel L1561-2-4, §1, van het
Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, wijzen op de eventuele
beroepsmogelijkheden, de instanties waarbij dat beroep aanhangig kon worden gemaakt
en de geldende vormen en termijnen, en dan met name de mogelijkheid om tegen het
ontslag een beroep in te stellen voor de arbeidsgerechten, alsook de voor dat beroep
geldende vorm en termijn;
De ontslagbrief van 9 mei 2006 vermeldt echter alleen de voorwaarden voor het instellen
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van een intern beroep voor de raad van bestuur;
Hieruit volgt dat, overeenkomstig artikel L1561-2-4, §1 in fine, van het Wetboek van de
plaatselijke democratie en decentralisatie, de verjaringstermijn van een jaar, bedoeld in
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet is
ingegaan;
De oorspronkelijke vordering (van de verweerder), ingesteld bij dagvaarding van 27 juli
2007, is dus niet verjaard;
Het beroepen vonnis moet worden gewijzigd, in zoverre het die vordering wegens
verjaring ongegrond verklaart;
In tegenstelling tot wat de (eiseres) beweert, ontwaart het (arbeids)hof geen enkele
kennelijke discriminatie tussen de 'privéwerkgevers' en de 'openbare werkgevers', die
hierop gegrond zou zijn dat de (eiseres) verplichtingen van bestuursrechtelijke aard dient
na te komen. Die twee categorieën van werkgevers zijn immers niet vergelijkbaar [...];
Op grond van artikel L1561-2-4, §1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie, wordt aan de overheid immers een specifieke plicht tot voorzichtigheid,
openbaarheid en voorlichting, opgelegd;
Het (arbeids)hof ziet niet in hoe de toepassing van een wet, die de (eiseres) dient na te
leven en die zij hoort te kennen, een grond van discriminatie kan vormen".
Grieven
Krachtens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.
Het arrest stelt vast 1° dat "de algemeen directeur van (de eiseres) (de verweerder) bij
(brief) van 9 mei 2006 in kennis heeft gesteld van zijn ontslag in de volgende
bewoordingen: [...] 'ik heb beslist om u te ontslaan met ingang van maandag 15 mei
2006. De in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt 42 dagen en gaat dus in op 15
mei. Aangezien ik beslist heb dat u tijdens die periode geen arbeidsprestaties dient te
leveren, zal u een compensatoire opzeggingsvergoeding worden betaald'" en 2° dat de
rechtsvordering, die strekt tot de herplaatsing in de onderneming en, subsidiair, tot
betaling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag en van een vergoeding van de
schade veroorzaakt door de fouten die werden begaan in de loop van de
ontslagprocedure, werd ingesteld bij dagvaarding van 27 juli 2007, dat is meer dan een
jaar na de stopzetting van de arbeidsovereenkomst.
Artikel 2 van het decreet van 7 maart 2001 betreffende de openbaarheid van bestuur in de
Waalse intercommunales, dat in artikel L1561-2 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en decentralisatie werd ingevoegd, bij besluit van de Waalse regering van 22
april 2004, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2004, bepaalt wat volgt:
"Met het oog op een duidelijke en objectieve voorlichting van het publiek over het
optreden van de intercommunale:
[...] 4° vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling
met individuele strekking uitgaande van één van haar diensten ter kennis wordt gebracht
van eenieder die erom verzoekt, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie
het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis
neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang".
Die bepaling verplicht de overheidsinstelling dus ertoe in elk document waarmee een
beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking ter kennis wordt
gebracht van een bestuurde, de eventuele specifieke, op straffe van verval voorgeschreven
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beroepstermijnen te vermelden, maar niet de gewone, bestaande verjaringstermijn te
vermelden die steeds van toepassing is en die daarenboven geen beroepstermijn is, maar
een termijn na afloop waarvan het vorderingsrecht vervalt.
Wanneer, bijgevolg, geen melding wordt gemaakt van de eventuele
beroepsmogelijkheden, van de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en van
de geldende vormen en termijnen, verhindert dat verzuim niet dat de verjaringstermijn,
bedoeld in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
begint te lopen.
Het arrest, dat niettemin beslist dat de rechtsvordering van de verweerder niet verjaard
is, op grond dat "de ontslagbrief van 9 mei 2006 moest (...) wijzen op de eventuele
beroepsmogelijkheden, de instanties waarbij dat beroep aanhangig kon worden gemaakt
en de geldende vormen en termijnen, en dan met name de mogelijkheid om tegen het
ontslag een beroep in te stellen voor de arbeidsgerechten, alsook de voor dat beroep
geldende vorm en termijn" en dat, bij ontstentenis van die vermeldingen, "de
verjaringstermijn van een jaar, bedoeld in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet is ingegaan", schendt de in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst
ontstaan, één jaar verjaren na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na
het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het
eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.
Artikel L 1561-2, 4°, van het Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en
decentralisatie bepaalt dat, met het oog op een duidelijke en objectieve
voorlichting van het publiek over het optreden van de intercommunale, elk
document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met
individuele strekking uitgaande van één van haar diensten ter kennis wordt
gebracht van eenieder die erom verzoekt, de eventuele beroepsmogelijkheden, de
instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en
termijnen vermeldt; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen
van het beroep geen aanvang.
Die bepaling betreft alleen de eventuele beroepsmogelijkheden maar vereist niet
dat in de beslissing die een arbeidsovereenkomst beëindigt melding wordt
gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank en
van de termijn waarbinnen die rechtsvordering verjaart.
Het arrest stelt vast dat, enerzijds, de eiseres de verweerder bij brief van 9 mei
2006 heeft ontslagen met ingang van 15 mei 2006 en dat, anderzijds,
laatstgenoemde bij dagvaarding van 27 juli 2007 een vordering heeft ingesteld
die strekte tot de herplaatsing in de onderneming en, subsidiair, tot betaling van
een vergoeding wegens willekeurig ontslag en van een vergoeding van de schade
veroorzaakt door de fouten die volgens de verweerder werden begaan in de loop
van de ontslagprocedure.
Het arrest, dat beslist dat die rechtsvordering niet verjaard is, op grond dat "de
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ontslagbrief alleen de voorwaarden voor het instellen van een intern beroep voor
de raad van bestuur vermeldt" en niet "de mogelijkheid om bij de
arbeidsrechtbank beroep in te stellen en evenmin de hiertoe vereiste vormen en
termijnen", schendt de voormelde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
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.
28 maart 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: J.
Oosterbosch.

Nr. 234
2° KAMER - 29 maart 2011

1º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - NIEUWE
VEROORDELINGEN UITGESPROKEN NA HERROEPING - DATUM VAN TOELAATBAARHEID VOOR
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEREKENING
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - NIEUWE
VEROORDELINGEN UITGESPROKEN NA HERROEPING - DATUM VAN TOELAATBAARHEID VOOR
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEREKENING
1º en 2° Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en overeenkomstig
artikel 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering werd beslist dat het gehele strafrestant nog
moet worden ondergaan, wordt de datum voor toelaatbaarheid voor nieuwe veroordelingen,
uitgesproken na de herroeping, bepaald door te rekenen vanaf de datum van de eerste vrijheidsbeneming ter uitvoering van een van die nieuwe veroordelingen1.
(R.)

ARREST

(AR P.11.0452.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
1 Zie Fr. Close et G.-F. RANERI, "Un an de jurisprudence de la Cour de cassation relative au TAP", in
L’exécution des condamnations pénales (s. dir. A. M ASSET), C.U.P., vol. 101 Louvain-La-Neuve,
Anthémis, 2008, 103, (148-150).
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te Antwerpen van 25 februari 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 25, §2, Wet Strafuitvoering: de
toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke invrijheidstelling was 14 oktober
2009; dit was de datum die moest worden gehanteerd als basis om de
toelaatbaarheidsdatum te berekenen, na de uitspraken van 16 december 2010 en
22 december 2010; ten onrechte laat de strafuitvoeringsrechtbank de
toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke invrijheidstelling ingaan op de
datum van aanbeveling van tenuitvoerlegging van die nieuwe veroordelingen.
2. Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en
overeenkomstig artikel 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering werd beslist dat
het gehele strafrestant nog moet worden ondergaan, wordt de datum voor
toelaatbaarheid voor nieuwe veroordelingen, uitgesproken na de herroeping,
bepaald door te rekenen vanaf de datum van de eerste vrijheidsbeneming ter
uitvoering van een van die nieuwe veroordelingen.
3. Het vonnis stelt vast dat:
- de eiseres op 12 juni 2009 voorwaardelijk in vrijheid werd gelaten;
- haar voorwaardelijke invrijheidstelling op 16 november 2009 herroepen werd
door de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen wegens het plegen van nieuwe
feiten en het niet-naleven van voorwaarden; het strafrestant bleef behouden;
- de eiseres bij vonnis van de correctionele rechtbank van Tongeren van 16
december 2010 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twee maanden in
staat van wettelijke herhaling, straf in uitvoering zijnde sinds 20 januari 2011;
- zij bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 december 2010
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twaalf maanden in staat van
wettelijke herhaling, straf in uitvoering zijnde sinds 25 januari 2011.
Op grond van voormelde regel oordeelt de strafuitvoeringsrechtbank dat de
toelaatbaarheidsdatum dient berekend te worden op twee derden van twee
maanden en twaalf maanden gevangenisstraf vanaf de eerste datum van
uitvoering (20 januari 2011).
Aldus bepaalt zij de toelaatbaarheidsdatum naar recht op 27 oktober 2011.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingvoorzitter – Verslaggever:
A. Bloch – Gelijkluidende conclusie: M. de Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
J. Millen, Tongeren.

Nr. 235
2° KAMER - 29 maart 2011

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - FEDERALE MAGISTRATEN - TOEPASSING
2º OPENBAAR MINISTERIE - FEDERALE MAGISTRATEN - TAALGEBRUIK
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - FEDERALE MAGISTRATEN - TAALGEBRUIK
4º STRAFVORDERING - FEDERALE MAGISTRATEN - TAALGEBRUIK
5º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING ONDERZOEKSRECHTER - ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE - OMVANG
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE - OMVANG
7º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - ONDERVRAGING VAN DE
VERDACHTE - OMVANG
1º, 2°, 3°, en 4° De federale magistraten die de strafvordering instellen en vervolgens uitoefenen bij een bepaalde rechtbank, behoren tot die rechtbank in de zin van artikel 12 in fine
Taalwet Gerechtszaken en maken gebruik van de taal overeenkomstig de artikelen 12 en
14 Taalwet Gerechtszaken.
5º, 6° en 7° Noch artikel 5.2 EVRM, noch artikel 16, §2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet
vereisen dat de onderzoeksrechter, alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de
verdachte bij de ondervraging over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen
en die aanleiding kunnen geven tot een bevel tot aanhouding, inlicht over de herkomst van
de informatie die aan de beschuldiging ten grondslag ligt.
(I.)

ARREST

(AR P.11.0504.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 maart 2011.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, §1, en §2, en 40 Taalwet
Gerechtszaken: het arrest weigert ten onrechte de door artikel 40 Taalwet
Gerechtszaken bepaalde nietigheidssanctie toe te passen op alle in het
Nederlands opgestelde akten van rechtspleging en derhalve ook de nietigheid
vast te stellen van het daarop gesteunde bevel tot aanhouding; het
opsporingsonderzoek was regelmatig opgestart in de Franse taal; gedurende het
opsporingsonderzoek werden evenwel ook akten van rechtspleging in het
Nederlands opgesteld; ook de beschikking van 5 januari 2010 waarbij de deken
van de onderzoeksrechters onderzoeksrechter P V L heeft aangesteld, evenals de
vordering tot gerechtelijk onderzoek door de federale procureur zijn in het
Nederlands opgesteld; er was nochtans geen enkele wettelijke grondslag om de
taal van de rechtspleging te wijzigen van het Frans naar het Nederlands.
2. Artikel 12 Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de ambtenaren van het openbaar
ministerie en de onderzoeksrechter voor hun daden van rechtsvervolging en van
onderzoek, gebruik maken van de taal voorzien in strafzaken voor de rechtbank
waartoe zij behoren.
Artikel 14, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat voor de correctionele
rechtbanken rechtsprekende in eerste aanleg de gehele rechtspleging in het Frans,
het Nederlands of het Duits wordt gevoerd, naargelang de zetel van die gerechten
is gevestigd in de provincies en de arrondissementen onderscheidenlijk genoemd
in artikel 1, in artikel 2 of in artikel 2bis van die wet.
Artikel 16 Taalwet Gerechtszaken bepaalt de taal van de rechtspleging voor de
correctionele rechtbank te Brussel rechtsprekende in eerste aanleg.
3. Artikel 16 Taalwet Gerechtszaken is niet van toepassing op de tijdens het
opsporingsonderzoek door federale magistraten gestelde daden van onderzoek.
De federale magistraten behoren bij het stellen van dergelijke daden niet tot de
correctionele rechtbank te Brussel.
4. De federale magistraten die de strafvordering instellen en vervolgens
uitoefenen bij een bepaalde rechtbank, behoren tot die rechtbank in de zin van
artikel 12 in fine Taalwet Gerechtszaken.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de federale magistraat de deken van de onderzoeksrechters heeft gevorderd om
overeenkomstig artikel 47duodecies, §3, Wetboek van Strafvordering een
onderzoeksrechter aan te wijzen;
- de deken daartoe onderzoeksrechter P V L, onderzoeksrechter bij de rechtbank
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van eerste aanleg te Mechelen en gespecialiseerd om kennis te nemen van de
misdrijven bedoeld in de artikelen 137 tot 141 Strafwetboek, heeft aangewezen;
- de federale magistraat een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd.
Aangezien de federale magistraat aldus de strafvordering heeft ingesteld bij de
rechtbank van eerste aanleg te Mechelen diende hij overeenkomstig de artikelen
12 en 14 Taalwet Gerechtszaken het Nederlands te gebruiken.
Het middel dat aanvoert dat de federale magistraat het Frans had moeten
gebruiken, kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan artikel 16, §2, Voorlopige Hechteniswet en de
artikelen 5.2 en 13 EVRM: het arrest oordeelt ten onrechte dat het bevel tot
aanhouding regelmatig is; de onderzoeksrechter heeft de eiser voorafgaand aan
zijn aanhouding slechts verhoord over de algemene beschuldiging en hem dus
niet ondervraagd over de feiten die ten grondslag lagen aan de tegen hem geuite
beschuldiging; de onderzoeksrechter heeft niet geantwoord op eisers vraag naar
de herkomst van de informatie; aldus is de rechtspositie van de eiser
onherstelbaar beschadigd aangezien hij de onderzoeksrechter niet heeft kunnen
overtuigen van zijn onschuld; het arrest dat de naleving van artikel 5.2 EVRM
met betrekking tot het vereiste van het meedelen van voldoende concrete feiten
slechts beoordeelt aan de hand van louter formele vermeldingen zonder de
werkelijkheid ervan na te gaan, biedt aan de eiser geen effectief rechtsherstel in
de zin van artikel 13 EVRM.
7. Het middel bekritiseert niet alleen het arrest maar ook eisers ondervraging
door de onderzoeksrechter en het bevel tot aanhouding.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
8. Artikel 5.2 EVRM bepaalt dat iedere gearresteerde onverwijld in een taal,
welke hij verstaat, op de hoogte moet worden gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
Artikel 16, §2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de
onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte
ondervraagt over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die
aanleiding kunnen geven tot een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen
hoort.
Deze bepalingen vereisen niet dat de betrokkene wordt ingelicht over de
herkomst van de informatie die aan de beschuldiging ten grondslag ligt.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar
recht.
9. Het onderzoeksgerecht dat over de arrestatie en over de regelmatigheid van
het bevel tot aanhouding oordeelt, beoordeelt onaantastbaar of de betrokkene
werd in kennis gesteld overeenkomstig artikel 5.2 EVRM en werd ondervraagd
over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen in de zin van artikel
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16, §2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet.
Het middel dat tegen dit onaantastbaar oordeel opkomt, is in zoverre niet
ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
10. 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.
29 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: M. de Swaef, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: G. Warson, Brussel.

Nr. 236
2° KAMER - 30 maart 2011

1º AUTEURSRECHT - BEHEERSVENNOOTSCHAP VAN DE AUTEURSRECHTEN - BEVOEGD OM IN
RECHTE OP TE TREDEN - VERDEDIGING VAN DE DOOR DE VENNOOTSCHAP BEHEERDE RECHTEN BEWIJS - LIJST VAN DE WERKEN
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE
STRAFRECHTER - MISDRIJVEN TEGEN AUTEURSRECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BEHEERSVENNOOTSCHAP VAN DE AUTEURSRECHTEN - BEVOEGD OM IN RECHTE OP TE TREDEN VERDEDIGING VAN DE DOOR DE VENNOOTSCHAP BEHEERDE RECHTEN - BEWIJS - LIJST VAN DE
WERKEN

1º en 2° De beheersvennootschappen van de auteursrechten zijn bevoegd om in rechte op
te treden om de rechten die zij krachtens de statuten beheren te verdedigen; het bewijs van
het bestaan van een beheersovereenkomst voor een bepaald werk kan worden geleverd
door de bijgewerkte lijst met alle namen van de rechthebbenden die aan een beheersvennootschap bij overeenkomst het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd en die elk
jaar wordt overgezonden aan de controledienst 1. (Artt. 66quater, §2, en 73, Auteurswet
1994)
(SABAM, samenwerkende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1668.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 236.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 24 september 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 17 maart 2011 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 30 maart 2011 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
In de hoedanigheid van beheersvennootschap in de zin van artikel 65bis
Auteurswet 1994, verwijt de eiseres het arrest dat het haar vordering niet
ontvankelijk verklaart, omdat zij haar hoedanigheid niet aantoont om een
vordering in te stellen.
Artikel 73 van de voormelde wet bepaalt dat de beheersvennootschappen van de
auteursrechten bevoegd zijn om in rechte op te treden om de rechten die zij
krachtens de statuten beheren te verdedigen.
Met toepassing van artikel 66quater, §2, van de wet, houden die
vennootschappen een bijgewerkte lijst bij met alle namen van de rechthebbenden
die hen bij overeenkomst het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd. Die
lijst wordt elk jaar overgezonden aan de controledienst. Anderzijds kunnen de
repertoires worden geraadpleegd door eenieder die van een wettig belang doet
blijken.
Daaruit volgt dat ten aanzien van derden het bewijs van het bestaan van een
beheersovereenkomst voor een bepaald werk kan worden geleverd door de lijst
die de beheersvennootschap moet bijhouden.
Aangezien de appelrechters geen acht slaan op de aan de eiseres toevertrouwde
beheersbevoegdheid en de lijst van de door haar beheerde werken,
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de eiseres.
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 aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
30 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingvoorzitter –
Verslaggever: G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-
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generaal – Advocaat: C. De Baets.

Nr. 237
2° KAMER - 30 maart 2011

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - BESCHERMDE GETUIGE - GETUIGE DIE
VOORHEEN HET STATUUT VAN INFORMANT HAD - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - LOYALITEIT
VAN DE BEWIJSVOERING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - GETUIGEN - BESCHERMDE GETUIGE - GETUIGE DIE VOORHEEN
HET STATUUT VAN INFORMANT HAD - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - LOYALITEIT VAN DE
BEWIJSVOERING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP OPENBAARHEID VAN DE RELEVANTE BEWIJZEN BESCHERMDE GETUIGE - MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DE GETUIGE - INFORMANT - BEHEER
VAN DE CONTACTEN TUSSEN EEN POLITIEAMBTENAAR EN EEN INFORMANT - VERPLICHTING TOT
BEKENDMAKING

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP TEGENSPRAAK BESCHERMDE GETUIGE - MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DE GETUIGE - INFORMANT - BEHEER
VAN DE CONTACTEN TUSSEN EEN POLITIEAMBTENAAR EN EEN INFORMANT - VERPLICHTING TOT
BEKENDMAKING

6º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - BESCHERMDE GETUIGE - MAATREGELEN
TER BESCHERMING VAN DE GETUIGE - VERPLICHTING TOT BEKENDMAKING
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - GEBRUIK VAN
INFORMANTEN - BEHEER VAN DE CONTACTEN TUSSEN EEN POLITIEAMBTENAAR EN EEN INFORMANT VERPLICHTING TOT BEKENDMAKING
8º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERINGSPLICHT DRAAGWIJDTE
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HOF VAN ASSISEN - JURY - BEOORDELING VAN DE
BEWIJSWAARDE VAN HET BEWIJSMATERIAAL - BEOORDELINGSVRIJHEID - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK

11º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID HOF VAN ASSISEN - JURY - BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET BEWIJSMATERIAAL BEOORDELINGSVRIJHEID - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
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12º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET BEWIJSMATERIAAL - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE
JURY - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
13º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR
HET HOF - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING GEGEVEN MET
TOEPASSING VAN ARTIKEL 133 SV. - DRAAGWIJDTE
14º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING IN
CRIMINELE ZAKEN - BESCHIKKING GEGEVEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 133 SV. - DRAAGWIJDTE
15º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING IN CRIMINELE ZAKEN - BESCHIKKING GEGEVEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 133
SV.
16º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK INFORMANT - DOOR EEN INFORMANT VERSTREKTE INLICHTINGEN - GEGEVENS OVER DIENS CONTACTEN
MET DE POLITIEDIENSTEN - VERPLICHTING TOT MEDEDELING
17º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - GEBRUIK VAN
INFORMANTEN - DOOR EEN INFORMANT VERSTREKTE INLICHTINGEN - GEGEVENS OVER DIENS
CONTACTEN MET DE POLITIEDIENSTEN - VERPLICHTING TOT MEDEDELING
18º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP TEGENSPRAAK - RECHT
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - INFORMANT - DOOR EEN INFORMANT VERSTREKTE
INLICHTINGEN - GEGEVENS OVER DIENS CONTACTEN MET DE POLITIEDIENSTEN - VERPLICHTING TOT
MEDEDELING

19º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING - CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
20º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - TOEPASSING VAN ARTIKEL
336 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
ZITTING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
21º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - BELANG - BEGRIP
22º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - BELANG
23º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
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CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - SCHULDIGVERKLARING - TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BELANG
24º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ
- HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING VERNIETIGING - GEVOLG - NIETIGVERKLARING VAN HET ARREST DAT DE BESLISSING MOTIVEERT
25º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING - VERNIETIGING - GEVOLG - NIETIGVERKLARING VAN HET
ARREST DAT DE BESLISSING MOTIVEERT

26º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ
- HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING VERNIETIGING MET VERWIJZING - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN HET GERECHT OP VERWIJZING
27º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - GEMOTIVEERD ARREST VAN
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ZITTING - VERNIETIGING MET VERWIJZING - GEVOLG - BEVOEGDHEID
VAN HET GERECHT OP VERWIJZING

28º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID HOF VAN ASSISEN - JURY - BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET BEWIJSMATERIAAL BEOORDELINGSVRIJHEID - OPHEFFING VAN ARTIKEL 342 WETBOEK VAN STRAFVORDERING DRAAGWIJDTE
29º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET BEWIJSMATERIAAL - BEOORDELINGSVRIJHEID OPHEFFING VAN ARTIKEL 342 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE
30º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID HOF VAN ASSISEN - JURY - BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET BEWIJSMATERIAAL BEOORDELINGSVRIJHEID - DRAAGWIJDTE
31º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING TOEPASSING VAN ARTIKEL 336 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - OPDRACHT VAN HET HOF VAN
ASSISEN

32º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING —
BURGERLIJKE PARTIJ - BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE BURGERLIJKE BELANGEN
33º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING CASSATIEBEROEP - BESCHIKKINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE PARTIJ BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE BURGERLIJKE BELANGEN
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1º Het staat aan de bodemrechter om na te gaan in hoeverre de hebzucht die toegeschreven wordt aan de drijfveer tot een getuigenverklaring, een invloed heeft op de bewijswaarde ervan.
2º en 3° Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele vrijheden verbiedt de rechter niet om de verklaring van een getuige die overeenkomstig de artikelen 102 tot 111 van het Wetboek van Strafvordering is beschermd, als
bewijskrachtig te beschouwen, ook niet als die getuige een informant is die besloten heeft
om, nadat hij onder dat statuut inlichtingen heeft verstrekt, officieel getuigenis af te leggen
voor het gerecht; het feit dat dergelijke getuigenis in aanmerking wordt genomen miskent
als dusdanig het algemeen rechtsbeginsel van de loyaliteit van de bewijsvoering niet1.
4º, 5° en 6° Het recht op openbaarheid van de relevante bewijzen, dat is vastgelegd in
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, slaat niet op de maatregelen die zijn genomen ter bescherming van getuigen
die represailles riskeren, op gevaar af hen bloot te stellen aan het gevaar dat die maatregelen moeten helpen voorkomen en evenmin op het beheer van de contacten die een politieambtenaar heeft met een informant, anders komt het gebruik van die bijzondere opsporingsmethode in het gedrang; de grenzen die aan de bekendmaking van die vertrouwelijke
gegevens zijn gesteld worden voldoende gecompenseerd door de mondelinge rechtspleging op tegenspraak voor de jury, aangezien het aan de jury voorgelegde dossier alleen de
gegevens bevat die ook aan de verdediging zijn meegedeeld en zij voor het vonnisgerecht,
zowel de inhoud als de herkomst van de tegen de beschuldigde afgelegde verklaringen
heeft kunnen bekritiseren2.
7º, 8° en 9° Artikel 334, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het hof
van assisen en de gezworenen de voornaamste redenen van hun beslissing formuleren,
zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies; het arrest dat bij de
opsomming van de gegevens die de overtuiging van de gezworenen hebben weggedragen
zich voorts ervan onthoudt een akte van verdediging te weerleggen, te antwoorden op een
pleitschema, de redenen uiteen te zetten waarom een getuigenis à charge van de beschuldigde meer overtuigend werd bevonden dan een andere verklaring die veeleer zijn
onschuld aantoont, of verder nog, uit te leggen waarom een zelfde verklaring in aanmerking
wordt genomen ten aanzien van één beschuldigde en niet ten aanzien van een andere, is
bijgevolg niet gebrekkig gemotiveerd.
10º, 11° en 12° Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden wil niet de wijze regelen waarop de jury de bewijswaarde
moet beoordelen van de haar voorgelegde gegevens; het maakt de toelaatbaarheid of doeltreffendheid van een bewijs niet afhankelijk van het aantal afgenomen getuigenverklaringen, van het directe of indirecte karakter ervan, van hun verband met één of meer materiële bestanddelen, van de hoedanigheid of moraliteit van degenen die ze hebben afgelegd
of van hun verschijning op de zitting.
13º, 14° en 15° Wanneer de raadkamer, met toepassing van artikel 133 van het Wetboek
van Strafvordering, aan de procureur-generaal bij het hof van beroep, met het oog op de
inbeschuldigingstelling, de stukken van het onderzoek toestuurt alsook het proces-verbaal
waarin het bestaan van het misdrijf wordt vastgesteld, een staat van overtuigingsstukken en
de beschikking tot gevangenneming, wijst zij haar beslissing slechts onder voorbehoud van
het onderzoek van het dossier, dat de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens de artikelen 221 tot 239 van hetzelfde wetboek moet verrichten; aangezien de voormelde beschikking van de raadkamer onder het toezicht valt van het hof van beroep, dat de rechtspleging
zal regelen, en aangezien zij dienaangaande in geen geval de waarde van een beslissing
heeft, is zij, door haar aard en voorwerp niet vatbaar voor cassatieberoep3.
16º, 17° en 18° Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist noch de medede1 Zie C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Brussel, Larcier, 2011, p. 146.
2 Zie C. DE VALKENEER, op.cit., p. 164 en Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0057.F, AC, 2003, nr. 49.
3 Cass., 3 maart 2010, AR P.10.0262.F, AC, 2010, nr. 145.
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ling van de door een informant verstrekte inlichtingen noch de mededeling van de gegevens
betreffende diens contacten met de politiediensten.
19º en 20° Artikel 337, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, maakt onmiddellijk
cassatieberoep mogelijk tegen het gemotiveerd arrest waarbij het hof van assisen, met
toepassing van artikel 336 van hetzelfde wetboek, verklaart dat de zaak wordt verdaagd en
naar de volgende zitting wordt verwezen; door een onmiddellijk cassatieberoep in te voeren
tegen het arrest van het hof van assisen waarbij de beslissing van een jury wordt afgewezen, heeft de wet het Hof in staat willen stellen toezicht uit te oefenen op de wettigheid
van die beslissing4.
21º Geen enkel rechtsmiddel is ontvankelijk wanneer hij die het instelt geen belang erbij
heeft het aan te wenden; het gaat hier niet om een subjectief belang dat afhangt van de
persoonlijke beoordeling van de eiser, maar om een objectief belang, dat afhangt van de
mogelijkheid tot cassatie.
22º en 23° Het arrest dat een schuldigverklaring door de jury nietig verklaart, sluit het debat
uit over de straf waartoe die verklaring in de regel aanleiding geeft; dergelijke beslissing
stuit het verloop van de strafvordering; als die belemmering het gevolg is van een beslissing
waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld, kan het Hof het rechtsmiddel
van degene die de voormelde vordering heeft ingesteld, met het doel en in de vorm zoals
bij wet is bepaald, niet verwerpen bij gebrek aan belang5.
24º en 25° De eventuele vernietiging van het arrest dat met toepassing van artikel 336 van
het Wetboek van Strafvordering, een schuldigverklaring door de jury nietig verklaart, kan
niet tot vernietiging leiden van het arrest dat de voornaamste redenen vermeldt waarom de
jury aldus heeft beslist; het motiverend arrest is immers niet het gevolg of het vervolg van
de beslissing waarbij dat arrest wordt vernietigd.
26º en 27° De beoordelingsvrijheid die artikel 336 van het Wetboek van Strafvordering
toekent aan het hof van assisen is in de regel niet beperkt tot het juridisch toezicht op de
beslissing; bij vernietiging evenwel kan het toezicht van het hof van assisen waarnaar de
zaak verwezen wordt, op de kwaliteit van de beslissing, noodzakelijkerwijs slechts een
marginaal toezicht zijn dat wordt uitgeoefend op grond van het arrest dat de redenen van
de vernietiging vermeldt, aangezien dat hof alleen uitspraak doet binnen de perken van de
vernietiging en de rechtspleging moet hervatten in de staat waarin zij zich bevond op het
ogenblik waarop het vernietigde arrest werd gewezen6.
28º en 29° De opheffing van artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering en de vervan ging ervan door een bepaling die stelt dat een veroordeling alleen mag worden uitgesproken als uit het in aanmerking genomen bewijsmateriaal blijkt dat de beschuldigde
boven alle redelijke twijfel schuldig is, hebben niet tot gevolg dat tussen de bewijsmiddelen
een hiërarchie wordt ingevoerd, dat de vrije beoordeling ervan door de rechter in het
gedrang komt of dat regels worden ingevoerd waar hij de volkomenheid en de toereikendheid van de hem voorgelegde gegevens inzonderheid van moet doen afhangen.
30º De rechter mag aan zijn feitelijke vaststellingen geen gevolgen verbinden die daarmee
geen verband houden of die op grond daarvan onmogelijk kunnen verantwoord worden,
maar verder beoordeelt hij op onaantastbare wijze, wanneer de wet geen bijzonder bewijs middel voorschrijft, de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en
waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; hij kan zich aldus overtuigd
achten door een getuigenverklaring die nochtans door een deskundigenonderzoek wordt
betwist, zich baseren op gewone inlichtingen in tegenstelling tot een getuigenverklaring
onder eed, de voorkeur geven aan de verklaring van één van de vervolgde personen boven
daarmee strijdige maar met elkaar overeenstemmende verklaringen van verschillende
anderen, rekening houden met ingetrokken bekentenissen, verklaringen in aanmerking
4 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 237.
5 Ibid.
6 Ibid.
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nemen die niet onder eed zijn afgelegd in de loop van het voorbereidend onderzoek
ofschoon zij op de zitting, onder eed, niet worden bevestigd, een standpunt innemen over
elementen die niet overeenstemmen met sommige vaststellingen van de politiediensten of
zich alleen op de verklaringen van het slachtoffer baseren7.
31º Artikel 336 van het Wetboek van Strafvordering staat het hof van assisen niet toe de
eigen beoordeling in de plaats te stellen van de onaantastbare beoordeling door de jury.
32º en 33° Krachtens het oud artikel 373, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering,
dat is overgenomen in het nieuw artikel 359, derde lid, van hetzelfde wetboek, kan de
burgerlijke partij haar eis tot cassatie slechts instellen tegen de beschikkingen die haar
burgerlijke belangen betreffen.
(H. e.a. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1940.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen sub I tot VI zijn gericht tegen een beschikking van de
raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 26 juni 2007, een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Luik
van 3 december 2007, alsook tegen de arresten van het hof van assisen van het
bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad van 19 april 2010, 2 juli 2010, 28
september 2010 en 30 september 2010, op verwijzing gewezen ingevolge het
arrest van het Hof van 30 september 2009.
Het cassatieberoep sub VII is gericht tegen het arrest nummer 2010/07 van het
voormelde hof van assisen van 28 september 2010, en de cassatieberoepen sub
VIII tegen drie arresten van dat rechtscollege, nummers 2010/05, 2010/06 en
2010/07, van diezelfde dag
De eerste eiser voert zes middelen aan, de tweede eveneens zes, de derde drie en
de beide eiseressen voeren, ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 23 maart 2011 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 30 maart 2011 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean de
Codt verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De cassatieberoepen die M. H. op 12 oktober 2010 heeft ingesteld tegen de
beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van
26 juni 2007 en tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, van 3 december 2007
7 Zie Cass., 5 jan. 2000, AR P.99.1085.F, AC, 2000, nr. 7; Cass., 23 jan. 2008, AR P.07.1437.F, AC,
2008, nr. 53; Cass., 17 dec. 2008, AR P.08.1233.F, AC, 2008, nr. 737.
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Naar luid van artikel 438 Wetboek van Strafvordering, kan, wanneer een eis tot
cassatie verworpen wordt, de partij die hem heeft ingesteld, zich onder geen
enkel voorwendsel en op grond van geen enkel middel nogmaals in cassatie
voorzien tegen hetzelfde arrest of vonnis.
Bij arrest van 19 maart 2008, nummer P.08.0104.F van de algemene rol, heeft
het Hof de cassatieberoepen verworpen die de eiser op 7 december 2007 tegen de
beschikking van 26 juni 2007 en het arrest van 3 december 2007 heeft ingesteld.
De cassatieberoepen die opnieuw tegen dezelfde beslissingen werden ingesteld
zijn niet ontvankelijk.
B. Het cassatieberoep van M. H. tegen het tussenarrest van 19 april 2010
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Het cassatieberoep van M. H. tegen het tussenarrest van 2 juli 2010
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat een verklaring, wegens het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak, alleen in aanmerking kan worden genomen indien zij
afkomstig is van een burger die verlangt bij te dragen tot gerechtigheid en niet
van iemand die uit eigenbelang getuigt.
Het middel steunt op de bewering dat één van de getuigen à charge, die lid is van
de criminele organisatie die de eiser blijkens de telastlegging zou hebben geleid,
onder meer financiële voordelen heeft genoten, die hem in ruil voor zijn
medewerking waren toegekend.
Het arrest stelt vast dat de vergoedingen die de eiser ter sprake brengt niet de
beloning zijn van een getuige die betaald wordt om hem aan te geven, maar dat
zij, enerzijds, als premie werden uitbetaald aan een informant wiens inlichtingen
niet als bewijs gelden en, anderzijds, als financiële hulp in het kader van de
beschermingsmaatregelen die de wet treft ten aanzien van bedreigde getuigen.
Het arrest oordeelt eveneens dat de beweringen van de eiser met betrekking tot
de aan de getuige in ruil voor zijn verklaring toegekende strafrechtelijke
voordelen, niet aannemelijk zijn.
Het middel dat aanvoert dat de bekritiseerde getuigenverklaring is afgekocht in
ruil voor de aangeklaagde voordelen, verzoekt het Hof zijn eigen oordeel in de
plaats te stellen van het daarmee strijdige en feitelijke oordeel van het hof van
assisen.
Het middel is wat dat betreft niet ontvankelijk.
Het staat voor het overige aan de bodemrechter om na te gaan in hoeverre de
hebzucht die toegeschreven wordt aan de drijfveer tot een getuigenverklaring,
een invloed heeft op de bewijswaarde ervan. Artikel 6 EVRM ontneemt het
vonnisgerecht die beoordelingsbevoegdheid niet. De redenen die een getuige
ertoe drijven om een verklaring af te leggen, kunnen twijfel doen rijzen over
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diens geloofwaardigheid, maar maken daarom een eerlijk proces nog niet
onmogelijk.
Het voormelde artikel 6 verbiedt de rechter evenmin om de verklaring van een
getuige die overeenkomstig de artikelen 102 tot 111 Wetboek van Strafvordering
is beschermd, als bewijskrachtig te beschouwen, ook niet als die getuige een
informant is die beslist heeft om, nadat hij onder dat statuut inlichtingen heeft
verstrekt, officieel getuigenis af te leggen voor het gerecht.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Tweede onderdeel
De officiële verklaring van iemand die voorheen als informant inlichtingen heeft
verstrekt, miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van
verdediging niet, aangezien zij tot gevolg heeft dat de getuigenis aan de
tegenspraak van de partijen en de openbaarheid van de debatten wordt
onderworpen, en de bij artikel 47decies, §6, Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven vertrouwelijkheid niet slaat op bewijzen die aan het
vonnisgerecht worden voorgelegd.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
De eiser voert aan dat voor hem essentiële informatie uit de verklaringen van de
informant werd achtergehouden, ofschoon zij achteraf als bewijs werd
aangemerkt.
Het arrest stelt evenwel vast (pagina 7, nr. 25) dat, volgens de politiemensen die
er weet van hadden, de informatie die eerst anoniem was bezorgd, niet verschilt
van die welke achteraf werd verstrekt in verklaringen die bij het dossier van de
rechtspleging zijn gevoegd, afgezien van het feit dat laatstgenoemde
verklaringen gedetailleerder zijn dan de eerste.
Het middel dat niet gestaafd wordt door de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, is wat dat betreft niet ontvankelijk.
Voorts verwijt de eiser het gerechtelijk onderzoek dat het geen proces-verbaal
bevat van de onderhandelingen met de toekomstige getuigen. Het arrest oordeelt
evenwel dat die vermeende onderhandelingen niet hebben plaatsgevonden en dat
de door de eiser ter sprake gebrachte financiële voordelen noch tendentieus noch
oneerlijk zijn zoals hij beweert.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
De eiser verwijt de autoriteiten dat zij hun loyaliteitsverbintenis inzake
bewijsgaring niet zijn nagekomen.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de vervolgende partij, houdt het geen
verband met de bestreden beslissing en is het niet ontvankelijk.
Het feit dat de getuigenis van een vroegere informant in aanmerking wordt
genomen, miskent als dusdanig het algemeen rechtsbeginsel van de loyaliteit van
de bewijsvoering in strafzaken niet, ook niet als de betrokkene, die als gevolg
van de afgelegde of af te leggen verklaringen gevaar loopt, om die reden de bij
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de wet bepaalde beschermingsmaatregelen en financiële hulpmaatregelen heeft
genoten.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Tweede middel
De eiser oefent kritiek uit op de artikelen 103 en volgende Wetboek van
Strafvordering, krachtens welke de toekenning van de beschermingsmaatregelen
en de financiële hulpmaatregelen aan de bedreigde getuige, wordt toevertrouwd
aan een bestuurlijke overheid zonder dat de vervolgde persoon de bedragen mag
kennen die de getuige heeft ontvangen, noch de onderhandelde voorwaarden van
diens statuut kan nagaan noch het toezicht op de toekenningsprocedure aan een
onafhankelijke en onpartijdige rechter kan voorleggen.
Het middel berust op de bewering dat het voor de vervolgde persoon
noodzakelijk is inzage te krijgen van de dossiers van de bestuurlijke overheid
om, in voorkomend geval, te kunnen bewijzen dat de toegekende financiële hulp
neerkomt op een verholen koop van een getuigenis à charge.
Artikel 6 van het Verdrag vereist dat de vervolgende overheid de verdediging
alle relevante bewijzen meedeelt waarover zij beschikt, zowel à charge als à
décharge.
Het recht op openbaarheid slaat niet op de maatregelen die zijn genomen ter
bescherming van getuigen die represailles riskeren, op gevaar af hen bloot te
stellen aan het gevaar dat die maatregelen moeten helpen voorkomen, en
evenmin op het beheer van de contacten die een politieambtenaar heeft met een
informant, daar anders het gebruik van die bijzondere opsporingsmethode in het
gedrang komt.
De grenzen die aan de bekendmaking van die vertrouwelijke gegevens zijn
gesteld worden voldoende gecompenseerd door de mondelinge rechtspleging op
tegenspraak voor de jury, aangezien het aan de jury voorgelegde dossier alleen
de gegevens bevat die ook aan de verdediging zijn meegedeeld en zij voor het
vonnisgerecht zowel de inhoud als de herkomst van de tegen de beschuldigde
afgelegde verklaringen heeft kunnen bekritiseren.
Het arrest beslist naar recht dat het gebrek aan toezicht, door een onafhankelijke
en onpartijdige rechter, op de procedure tot toekenning van de
beschermingsmaatregelen aan de bedreigde getuigen, geen gevolgen heeft voor
de eerlijke behandeling van de zaak.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
D. Het cassatieberoep van M. H. tegen het arrest nummer 2010/04 van 28
september 2010, dat de hoofdredenen vermeldt die de jury ertoe gebracht
hebben bevestigend te antwoorden op de vragen nrs. 28 tot 33, 43, 65 en 67 in
de zaak van de eiser
Derde middel, omschreven als eerste middel op bladzijde 49 van de memorie
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Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter in feite de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn
overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen
voeren. Het staat aan hem om onder meer geen geloof te hechten aan bepaalde
verklaringen en zijn overtuiging te gronden op andere gegevens die volgens hem
afdoende vermoedens lijken op te leveren, ook al zijn er in de zaak gegevens die
het tegendeel aantonen.
In zoverre het middel eigenlijk kritiek uitoefent op die feitelijke beoordeling
door de jury of het onderzoek ervan het nagaan van feitelijke gegevens vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Artikel 334, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het hof en de
gezworenen de voornaamste redenen van hun beslissing formuleren, zonder dat
zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies.
Het arrest dat bij de opsomming van de gegevens die de overtuiging van de
gezworenen hebben weggedragen zich voorts ervan onthoudt een akte van
verdediging te weerleggen, te antwoorden op een pleitschema, de redenen uiteen
te zetten waarom een getuigenis à charge van de beschuldigde meer overtuigend
werd bevonden dan een andere verklaring die veeleer zijn onschuld aantoont, of
verder nog, uit te leggen waarom een zelfde verklaring in aanmerking wordt
genomen ten aanzien van één beschuldigde en niet ten aanzien van een andere, is
bijgevolg niet gebrekkig gemotiveerd.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
De door het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid van de antwoorden, die tot de
toepassing van artikel 336 Wetboek van Strafvordering hebben geleid, heeft geen
betrekking op de beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvordering.
Het middel is wat dat betreft niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Vierde middel, genummerd tweede middel op pagina 53 van de memorie
De eiser voert aan dat het arrest artikel 6.1 EVRM schendt, omdat de
veroordeling gegrond is op twee indirecte getuigenissen, terwijl zij die ze hebben
afgelegd waren betaald om tegen hem te getuigen.
Het middel berust op een feitelijke veronderstelling die zegt dat de enige
beweegreden voor de tegen de beschuldigde afgelegde getuigenverklaring moet
worden gezocht in de betalingen die met het oog daarop zijn verricht.
Die veronderstelling, die het hof van assisen op grond van een onaantastbare
beoordeling heeft afgewezen, wordt niet gestaafd door de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Voor het overige wil de voormelde verdragsbepaling niet de wijze regelen
waarop de jury de bewijswaarde moet beoordelen van de haar voorgelegde
gegevens. Zij maakt de toelaatbaarheid of doeltreffendheid van een bewijs niet
afhankelijk van het aantal afgenomen getuigenverklaringen, van het directe of
indirecte karakter ervan, van hun verband met één of meer materiële
bestanddelen, van de hoedanigheid of moraliteit van degenen die ze hebben
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afgelegd of van hun verschijning op de rechtszitting.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Vijfde middel, genummerd derde middel op bladzijde 56 van de memorie
De eiser verwijt het arrest dat het de bewijskracht miskent van zijn verklaring
van 15 juni 2006 aan de onderzoeksrechter. Hij heeft toen uitgelegd dat hij een
alibi zou hebben gehad "indien hij iets te maken had" met het hem ten laste
gelegde feit, en niet "indien hij daar aanwezig zou zijn geweest" zoals het arrest
vermeldt.
Het arrest verwijst evenwel niet naar de voormelde verklaring om de eiser de
door hem gecontesteerde uitlatingen toe te schrijven. Het kan dus de
bewijskracht niet miskennen van de akte die ze bevat.
Het middel mist feitelijke grondslag.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
E. Cassatieberoep van M. H. tegen het veroordelend arrest van 30 september
2010
Zesde middel
De eiser voert aan dat de redelijke termijn zo lang overschreden was dat het
arrest, door dat niet vast te stellen, artikel 6.1 van het Verdrag schendt.
Het arrest beslist evenwel (pagina 13) dat de door de eiser aangevoerde termijn
niet overschreden is, gelet op het grote aantal feiten, het georganiseerde karakter
van de criminele feiten, het aantal betrokkenen, de complexiteit van het
onderzoek en de massa informatie die moest worden verwerkt, zowel in de fase
van het voorbereidend onderzoek als in de loop van het debat.
Op grond van die omstandigheden, waarop wordt gewezen in het licht van de
concrete gegevens van de zaak, heeft het hof van assisen naar recht de
aangevoerde overschrijding kunnen uitsluiten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
F. Cassatieberoep van T. D. tegen de beschikking van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 26 juni 2007
Wanneer de raadkamer, met toepassing van artikel 133 Wetboek van
Strafvordering, de procureur-generaal bij het hof van beroep, met het oog op de
inbeschuldigingstelling, de stukken van het onderzoek toestuurt alsook het
proces-verbaal waarin het bestaan van het misdrijf wordt vastgesteld, een staat
van overtuigingsstukken en de beschikking tot gevangenneming, wijst zij haar
beslissing slechts onder voorbehoud van het onderzoek van het dossier dat de
kamer van inbeschuldigingstelling krachtens de artikelen 221 tot 239 van
hetzelfde wetboek moet verrichten.
Aangezien de voormelde beschikking van de raadkamer onder het toezicht valt
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van het hof van beroep dat de rechtspleging zal regelen en aangezien zij
dienaangaande in geen geval de waarde van een beslissing heeft, is zij, door haar
aard en voorwerp, niet vatbaar voor cassatieberoep.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
G. Cassatieberoep van T. D. tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 december 2007
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot verwijzing
Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het
hof van assisen, dat tegelijk met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest
is ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, draagt het Hof
noch de toetsing van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen op, noch het
onderzoek van de nietigheden als bedoeld in de artikelen 252 en 416, tweede lid,
Wetboek van 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 het bevel tot gevangenneming
Door de hierna uit te spreken verwerping van het tegen het veroordelend arrest
gerichte cassatieberoep, krijgt deze beslissing kracht van gewijsde, zodat het
cassatieberoep tegen het bevel tot gevangenneming geen bestaansreden meer
heeft.
H. Cassatieberoep van T. D. tegen het tussenarrest van 19 april 2010
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
I. Cassatieberoep van T. D. tegen het tussenarrest van 2 juli 2010
Het Hof verwijst naar het antwoord op de soortgelijke middelen van de eerste
eiser. Het herhaalt dat antwoord, vat het samen, vervolledigt het of verduidelijkt
het als volgt.
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser werpt op dat de eerbiediging van het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak eraan in de weg staat dat het openbaar ministerie een getuige op
enigerlei wijze kan vergoeden om zich van diens medewerking tegen een
beschuldigde te verzekeren.
Het arrest oordeelt evenwel dat de tijdens het debat afgelegde
getuigenverklaringen niet tegen een vergoeding zijn verkregen aangezien de door
de eiser aangeklaagde voordelen een andere oorzaak hebben dan die welke hij
eraan toeschrijft.
Het middel dat die feitelijke beoordeling betwist is niet ontvankelijk.
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Voor het overige kan geen miskenning van de regels betreffende de bewijslast in
strafzaken of een miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak worden afgeleid uit het feit dat een verweermiddel als ongeloofwaardig
werd verworpen en een overleden getuige niet verhoord kon worden om het de
beweerde geloofwaardigheid te verlenen.
Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist noch de mededeling
van de door de informant verstrekte inlichtingen noch de mededeling van de
gegevens betreffende diens contacten met de politiediensten.
Door het daaropvolgende verhoor van die informant als getuige worden diens
verklaringen aan de tegenspraak van de partijen onderworpen. Het arrest stelt
evenwel vast dat de verklaringen in het dossier, volgens de politiemensen die ze
hebben afgenomen, niet verschillen van de voordien op vertrouwelijke wijze
verstrekte inlichtingen.
De eiser kan dus niet aanvoeren dat de vertrouwelijkheid, eigen aan de
tussenkomst van de informant, tot gevolg heeft gehad dat tegen hem
aangevoerde bewijselementen aan het debat op tegenspraak zijn onttrokken.
Tegen het dossier van de rechtspleging wordt tevens aangevoerd dat het geen
relaas bevat van de aan de "spijtoptanten" verleende gunsten, wier beweringen de
eiser betwist. Het arrest oordeelt evenwel dat de voordelen die de eiser aanklaagt
niet zo ver gaan als de eiser beweert, en dat zij die ze genieten niet het statuut
hebben dat hij hen toeschrijft.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de vervolgende partij, houdt het geen
verband met de bestreden beslissing en is het niet ontvankelijk.
In zoverre het middel het arrest verwijt dat het oordeelt dat de betrokken
getuigen geen "spijtoptanten" zijn, ofschoon de gegevens van het dossier,
volgens hem, het tegendeel bewijzen, nodigt dat middel het Hof uit om de eigen
beoordeling in de plaats te stellen van de feitelijke beoordeling van het hof van
assisen. Wat dat betreft is het middel evenmin ontvankelijk.
In zoverre het middel aanvoert dat de vervolging onwettig is omdat zij op
getuigenverklaringen van "spijtoptanten" is gegrond, ofschoon het bestreden
arrest, op grond van een onaantastbare beoordeling, vaststelt dat dit niet het
geval is, kan het niet worden aangenomen.
Tweede middel
Om de redenen die hierboven zijn vermeld in het antwoord op het tweede, door
de eerste eiser aangevoerde soortgelijke middel, kan het middel niet worden
aangenomen.
Derde middel
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Het arrest wijst het door de eiser voorgedragen verweermiddel af, door in feite te
beslissen dat het niet de geloofwaardigheid bezit, vereist om de bewijslast van
het tegendeel op de vervolgende partij af te wentelen.
Een dergelijke beslissing maakt geen schending uit van de regels van de
bewijslast in strafzaken en miskent het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
J. Cassatieberoep van T. D. tegen het arrest nummer 2010/04 van 28 september
2010, dat de hoofdredenen vermeldt die de jury ertoe gebracht hebben
bevestigend te antwoorden op de vragen nrs. 34 tot 42, 45, 47, 49 tot 56, 59, 62,
63, 66 en 69, in de zaak van de eiser
Vierde middel, omschreven als enig middel over het verloop van het debat
De eiser verwijt de voorzitter van het hof van assisen dat hij artikel 280 Wetboek
van Strafvordering heeft geschonden door te beslissen om de debatten te
schorsen van 2 juli tot 1 september, met andere woorden gedurende twee
maanden, wat méér is dan nodig voor het hof, de gezworenen, de getuigen en de
partijen.
Hij voert aan dat die wachttijd onder meer tot gevolg kon hebben dat de rechters
van het hof werden blootgesteld aan elementen van buitenaf waardoor zij
eventueel konden beïnvloed worden, of waardoor zij zich eventueel niet meer
alle gegevens konden herinneren, noodzakelijk voor de berechting van de zaak.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser zich verzet heeft tegen
het feit dat de voortzetting van de behandeling werd verschoven naar 1
september 2010 en evenmin dat hij op de vanaf die datum hervatte zittingen het
hof van assisen de grief zou hebben voorgelegd die hij als vierde middel voor het
eerst voor het Hof aanvoert.
Het middel is niet ontvankelijk.
Vijfde middel, omschreven als eerste middel tegen het arrest van 28 september
2010
De eiser voert aan, zogezegd omdat de artikelen 6.1 van het Verdrag, 149
Grondwet en 334 Wetboek van Strafvordering zijn geschonden, dat de
gezworenen voldoende en relevante gegevens in aanmerking hebben genomen
om de verklaringen van de beschermde getuigen te staven.
Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de jury, is niet
ontvankelijk.
Het arrest verklaart de deelneming van de eiser aan de overvallen te Dison en
Borgworm, die gepleegd zijn op 19 december 1996 en 12 januari 1998, bewezen,
door zich te baseren op indirecte getuigenverklaringen die met name bevestigd
worden door de ballistische gegevens van het wapen en de gebruikte munitie.
Het arrest verwijst naar het feit dat de eiser in het bezit was van projectielen en
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vermeldt hun kaliber en preciseert dat dergelijke projectielen, volgens het
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, in België alleen werden
gebruikt naar aanleiding van de voormelde of één van de twee voormelde feiten.
Het middel voert aan dat die reden wordt tegengesproken door de datum die in
aanmerking genomen wordt voor de telastleggingen J.1 en J.3 betreffende het
bezit van springstoffen en verboden wapens, tussen 9 augustus 2004 en 28
september 2005.
De munitie waarnaar het arrest verwijst in de motivering betreffende de
deelneming van de eiser aan de in 1996 en 1998 gepleegde overvallen, wordt
evenwel niet vermeld in de beschrijving van de voorwerpen die hij in 2004 en
2005 wederrechtelijk in zijn bezit had.
Aangezien het middel geen steunt vindt in de vermeldingen van het arrest, mist
het feitelijke grondslag.
Zesde middel, omschreven als tweede middel tegen het arrest van 28 september
2010
De eiser oefent kritiek uit op de redenen die de jury geeft tot staving van haar
bevestigend antwoord op de negenenvijftigste vraag betreffende het
wederrechtelijk bezit van springstoffen of ontploffingstuigen met de bedoeling
een misdaad te plegen tegen personen of eigendommen (telastlegging J.1).
De eiser werd, naast aan de in het middel bedoelde telastlegging, tevens schuldig
verklaard aan het feit dat hij als dader of mededader, poging tot diefstal met
geweld of bedreiging in bende, met behulp van een wapen en een gestolen
voertuig heeft ondernomen met de omstandigheid dat het geweld bij de
slachtoffers blijvende fysische of psychische ongeschiktheid tot gevolg heeft
(telastlegging B.1), poging tot doodslag (telastlegging B.2), poging tot diefstal
met geweld of bedreiging bij nacht, in bende, met een wapen, het gebruik van
een gestolen voertuig, het gebruik van een voertuig voorzien van kentekens
waardoor verwarring kan ontstaan met een politievoertuig, met de omstandigheid
dat twee moorden zijn gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of de
straffeloosheid ervan te verzekeren (telastlegging C.1), onwettig bezit van
springstoffen of ontploffingstuigen met het opzet een misdaad te plegen tegen
personen of tegen eigendommen (telastlegging C.2), verboden wapendracht
(telastlegging C.3), diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, in bende, met
behulp van een wapen, gebruik van een gestolen voertuig, en met de
omstandigheid dat het geweld een blijvende fysische of psychische
ongeschiktheid ten gevolge heeft (telastlegging G.1.a), brandstichting van een
voertuig bij nacht (telastlegging G.1.c), dragen van een verboden wapen
(telastlegging J.3), valsheid in geschriften (telastlegging K.2), vereniging van
boosdoeners (telastlegging L.2) en criminele organisatie (telastlegging M.1.b).
De vijfentwintig jaar opsluiting werd aan de eiser opgelegd met name op grond
van de artikelen 51, 52, 66, 80, 193, 196, 197, 213, 214, 322, 323, 324bis,
324ter, 325, 392, 393, 461, 468, 471, 472, 473, 475, 512 en 513 Strafwetboek, 3,
§1, 8, 23 en 24 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische
en individuele activiteiten met wapens, 1, 6 en 8 van de wet van 28 mei 1956
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betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de
daarmee geladen tuigen.
Uit het arrest van 30 september 2010 blijkt niet dat het hof van assisen zich op
telastlegging J.1 heeft gebaseerd, de enige waarop het middel kritiek uitoefent,
om de keuze van de enige aan de eiser opgelegde straf alsook van de strafmaat te
bepalen die naar recht verantwoord is door de overige jegens hem bewezen
verklaarde telastleggingen.
Het middel dat niet tot cassatie kan leiden is niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
K. Het cassatieberoep van T. D. tegen het arrest nummer 2010/06 van 28
september 2010, dat met toepassing van artikel 335 Wetboek van Strafvordering
is gewezen, en het cassatieberoep van de voormelde eiser tegen het arrest van 30
september 2010 dat uitspraak doet over de straf
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
L. Cassatieberoep van de federale procureur tegen het arrest nummer 2010/07
van 28 september 2010 dat verklaart dat de gezworenen zich kennelijk vergist
hebben en beveelt dat de tegen de beschuldigde G. R. ingestelde vervolging op
een andere zitting zou worden behandeld
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep, zonder erin te berusten, ingeval het
Hof zou moeten beslissen dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
Krachtens artikel 337, derde lid, van het voormelde wetboek, dient het
cassatieberoep, behoudens in geval van toepassing van artikel 336, na het
eindarrest te worden ingesteld. Aangezien het bestreden arrest met toepassing
van laatstgenoemde bepaling is gewezen, diende de eiser onmiddellijk
cassatieberoep in te stellen, wat hij ook heeft gedaan.
Er is bijgevolg geen grond om akte van de afstand te verlenen.
De door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid, volgens welke dat middel belang mist
Het openbaar ministerie vermeldt dat artikel 337, derde lid, Wetboek van
Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep mogelijk maakt tegen het
gemotiveerd arrest waarbij het hof van assisen verklaart dat de zaak wordt
verdaagd en naar de volgende zitting wordt verwezen.
Het is evenwel van oordeel dat het cassatieberoep belang mist omdat het
praktisch belang ontbeert aangezien het, indien het ontvankelijk zou worden
verklaard, hetzelfde effect zou hebben als de bestreden beslissing, met name de
noodzaak om het proces volledig over te doen.
Geen enkel rechtsmiddel is ontvankelijk wanneer hij die het instelt geen belang
heeft het aan te wenden. Het gaat hier niet om een subjectief belang dat afhangt
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van de persoonlijke beoordeling van de eiser, maar om een objectief belang, dat
afhangt van de mogelijkheid tot cassatie.
Door een onmiddellijk cassatieberoep in te voeren tegen het arrest van het hof
van assisen waarbij de beslissing van een jury wordt afgewezen, heeft de wet het
Hof in staat willen stellen toezicht uit te oefenen op de wettigheid van die
beslissing. Dat toezicht zou onmogelijk worden en de objectieve aard van het
vereiste belang miskennen indien het cassatieberoep zonder belang zou worden
verklaard omdat het geen praktisch belang heeft.
Het arrest dat een schuldigverklaring door de jury nietig verklaart, sluit het debat
uit over de straf waartoe die verklaring in de regel aanleiding geeft. Een
dergelijke beslissing onderbreekt het verloop van de strafvordering. Als die
belemmering het gevolg is van een beslissing waartegen onmiddellijk
cassatieberoep kan worden ingesteld, kan het Hof het rechtsmiddel van degene
die de voormelde vordering heeft ingesteld, met het doel en in de vorm zoals bij
wet is bepaald, niet verwerpen bij gebrek aan belang.
De beslissing waarbij het arrest nummer 2010/17, dat met toepassing van artikel
336 Wetboek van Strafvordering, eventueel wordt vernietigd, kan niet tot
vernietiging leiden van het arrest nummer 2014/04 dat de voornaamste redenen
vermeldt waarom de jury aldus heeft beslist. Het motiverend arrest is immers
niet het gevolg of het vervolg van de beslissing waarbij dat arrest wordt
vernietigd.
De beoordelingsvrijheid die artikel 336 toekent aan het hof van assisen is in de
regel niet beperkt tot het juridisch toezicht op de beslissing. Bij vernietiging
evenwel kan het toezicht van het hof van assisen waarnaar de zaak verwezen
wordt, op de kwaliteit van de beslissing, noodzakelijkerwijs slechts een
marginaal toezicht zijn dat wordt uitgeoefend op grond van het arrest dat de
redenen van de vernietiging vermeldt, aangezien dat hof alleen uitspraak doet
binnen de perken van de vernietiging en de rechtspleging moet hervatten in de
staat waarin zij zich bevond op het ogenblik waarop het vernietigde arrest werd
gewezen.
Indien het hof van assisen waarnaar de zaak verwezen wordt andermaal van
oordeel is dat de eerste jury zich vergist heeft, dient dat hof het onderzoek van de
tegen de verweerder ingebrachte beschuldiging volledig te hervatten. Indien
immers ten gevolge van een vernietiging met verwijzing, een in gebreke
gebleven jury vervangen wordt door een nieuwe jury, verliest het in artikel 336
bepaalde uitstel zijn reden van bestaan.
Indien het hof op verwijzing evenwel oordeelt dat de in arrest nummer 2010/14
opgenomen motivering van de beslissing, niet de kennelijke vergissing bevat die
het bestreden arrest eraan toeschrijft, dient het ten gevolge van de
schuldigverklaring die reeds van 28 september 2010 dateert, onverwijld het debat
te voeren over de straf.
De middel van niet-ontvankelijkheid kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Derde middel
De opheffing van artikel 342 Wetboek van Strafvordering en de vervanging
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ervan door een bepaling die stelt dat een veroordeling alleen mag worden
uitgesproken als uit het in aanmerking genomen bewijsmateriaal blijkt dat de
beschuldigde boven alle redelijke twijfel schuldig is, hebben niet tot gevolg dat
tussen de bewijsmiddelen een hiërarchie wordt ingevoerd, dat de vrije
beoordeling ervan door de rechter in het gedrang komt of dat regels worden
ingevoerd waar hij de volkomenheid en de toereikendheid van de hem
voorgelegde gegevens inzonderheid van moet doen afhangen.
De rechter mag aan zijn feitelijke vaststellingen geen gevolgen verbinden die
daarmee geen verband houden of die op grond daarvan onmogelijk kunnen
verantwoord worden, maar verder beoordeelt hij op onaantastbare wijze,
wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de bewijswaarde van
de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij
tegenspraak hebben kunnen voeren.
Hij kan zich aldus overtuigd achten door een getuigenverklaring die nochtans
door een deskundigenonderzoek wordt betwist, zich baseren op gewone
inlichtingen in tegenstelling tot een getuigenverklaring onder eed, de voorkeur
geven aan de verklaring van één van de vervolgde personen boven daarmee
strijdige maar met elkaar overeenstemmende verklaringen van verschillende
anderen, rekening houden met ingetrokken bekentenissen, verklaringen in
aanmerking nemen die niet onder eed zijn afgelegd in de loop van het
voorbereidend onderzoek ofschoon zij op de zitting niet onder eed worden
bevestigd, een standpunt innemen over elementen die niet overeenstemmen met
sommige vaststellingen van de politiediensten of zich alleen op de verklaringen
van het slachtoffer baseren.
Artikel 336 Wetboek van Strafvordering wijkt niet af van die regel en staat het
hof van assisen niet toe de eigen beoordeling in de plaats te stellen van de
onaantastbare beoordeling door de jury.
Ter verantwoording van de eenparige overtuiging van het hof van assisen dat de
gezworenen zich wat de schuld van G. R. betreft kennelijk hebben vergist over
de redenen waarop hun verklaring is gegrond, vermeldt het arrest, enerzijds, dat
de jury geen enkel objectief gegeven heeft aangedragen ter bevestiging van de
indirecte getuigenverklaringen die haar tot haar overtuiging hebben gebracht en,
anderzijds, dat de jury heeft verwezen naar de verklaringen van een andere
inverdenkinggestelde, door die geloofwaardig te verklaren ten aanzien van één
beschuldigde en niet ten aanzien van een andere.
Aangezien de bewijswaarde van de getuigenissen en verklaringen in het dossier
in de regel aan de vrije beoordeling van de bodemrechter en, te dezen, van de
jury wordt overgelaten, kon het hof van assisen daaraan die bewijswaarde niet
ontzeggen door ze afhankelijk te maken van de in zijn arrest gestelde
voorwaarden, welke niet bij wet zijn bepaald.
Het middel is gegrond.
De twee overige door die eiser aangevoerde middelen hoeven niet te worden
onderzocht daar ze niet tot cassatie van het arrest kunnen leiden in andere dan de
hierna gestelde bewoordingen.
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M. De cassatieberoepen van D. H. en E. M. tegen de beschikking nummer
2010/15 van 28 september 2010 en tegen de arresten nummers 2010/06 en
2010/07 van diezelfde dag
Krachtens het oud artikel 373, derde lid, Wetboek van Strafvordering, dat is
overgenomen in het nieuwe artikel 359, derde lid, van hetzelfde wetboek, kan de
burgerlijke partij haar eis tot cassatie slechts instellen tegen de beschikkingen die
haar burgerlijke belangen betreffen.
Gelet op de ontkennende antwoorden van de jury ten aanzien van A. B., spreekt
de beschikking A.B. vrij van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen en
beveelt ze dat hij in vrijheid wordt gesteld.
Het arrest 2010/06 bevat de beslissing van het hof van assisen om zich bij de
meerderheid of de minderheid van de jury aan te sluiten als de jury op de vragen
slechts bij gewone meerderheid bevestigend heeft geantwoord.
Het arrest 2010/07 vermeldt dat het hof van assisen er eenparig van overtuigd is
dat de jury zich heeft vergist over de voornaamste redenen waarop zij haar
verklaring omtrent de schuld van de beschuldigde G. R. heeft gebaseerd. Het
arrest beveelt, wat hem betreft, de verwijzing van de zaak naar een andere zitting
van het hof van assisen.
De eiseressen zijn niet bevoegd om tegen dergelijke beslissingen cassatieberoep
in te stellen, aangezien zij niet op hun burgerlijke rechtsvorderingen zijn
gewezen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
De eiseressen vragen dat aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag zou
worden gesteld of artikel 373 Wetboek van Strafvordering verenigbaar is met de
artikelen 10 en 11 Grondwet.
De bekritiseerde wetsbepaling legt de regel vast volgens welke het
cassatieberoep ontvankelijk is indien het door de eiser wordt ingesteld tegen een
verweerder met wie hij voor de bodemrechter een geding heeft aangespannen
waarover de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan.
Die regel is op alle partijen van toepassing, met inbegrip van het openbaar
ministerie, dat geen cassatieberoep kan instellen tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvordering.
Aangezien de door de eiseressen opgeworpen vraag niet aantoont waarom de
voormelde regel een ongelijke behandeling zou kunnen creëren die aan het
toezicht van het Grondwettelijk Hof kan worden voorgelegd, is er geen reden om
die vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Het Hof slaat geen acht op het overige gedeelte van de memorie, dat geen
verband houdt met de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest nummer 2010/07, dat op 28 september 2010 door het hof
van assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad, met
toepassing van artikel 336 Wetboek van Strafvordering, is gewezen in de zaak
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van G. R.
Verwerpt de cassatieberoepen van de overige eisers.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof van
assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad en dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt M. H., T. D., E. M. en D. H. in de kosten van hun cassatieberoepen.
Veroordeelt G. R. in de kosten van het cassatieberoep van de federale procureur.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie Waals
Brabant.
30 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingvoorzitter – Deels andersluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: M. Uyttendaele, Brussel, L. Kennes, Brussel, S. Mary, Brussel, M.
Bosmans, Brussel, D. Grignard, Luik en A. de Fabribeckers, Luik.

Nr. 238
2° KAMER - 30 maart 2011

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - NOTA VAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - DOOR HET HOF VASTGESTELDE TERMIJN VOOR NEERLEGGING - LAATTIJDIGE
NEERLEGGING - GEVOLG
Wanneer het Hof een termijn vaststelt waarbinnen de eiser de noot, als bepaald in artikel
1107 van het Gerechtelijk Wetboek, dient neer te leggen, mag het geen acht slaan op het
geschrift dat buiten die termijn is neergelegd.
(B. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0026.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Op de rechtszitting van 16 februari 2011 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
De eiser heeft op 23 maart 2011 op de griffie van het Hof een noot neergelegd in
antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie.
II. FEITEN
De raadkamer heeft tegen de eiser een beschikking uitgevaardigd, op
eensluidende vordering van het openbaar ministerie, waarbij hij naar de
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correctionele rechtbank wordt verwezen wegens doodslag, met de omstandigheid
dat het doden onmiddellijk was uitgelokt door zware gewelddaden tegen
personen.
Het hof van beroep beslist op het hoger beroep van de burgerlijke partijen dat de
eiser in beschuldiging wordt gesteld wegens moord, verwijst hem onder die
omschrijving van de feiten naar het hof van assisen en beveelt zijn
gevangenneming zonder de onmiddellijke tenuitvoerlegging van die beslissing te
bevelen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de noot
Aangezien de termijn waarbinnen de eiser de in artikel 1107 Gerechtelijk
Wetboek bedoelde noot diende neer te leggen is vastgesteld op 16 maart 2011,
vermag het Hof geen acht te slaan op het geschrift dat buiten die termijn is
neergelegd.
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot verwijzing
naar het hof van assisen
Eerste middel
De eiser die aanvoert dat hij niet de mogelijkheid heeft gekregen de bezwaren te
betwisten met betrekking tot de omschrijving van de feiten als moord, betoogt
dat het bestreden arrest artikel 6 EVRM schendt en het algemeen beginsel van
eerbiediging van het recht van verdediging miskent.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de burgerlijke
partijen zowel voor de eerste rechter als voor het hof van beroep de aanneming,
door het onderzoeksgerecht, hebben betwist van de wettelijke verschoningsgrond
van artikel 411 Strafwetboek, en dat zij hebben aangevoerd dat de aan de eiser
tenlastegelegde feiten van opzettelijk doden, met voorbedachte rade waren
gepleegd.
De eiser heeft in zijn appelconclusie geantwoord op de door de verweerders
aangevoerde feitelijke gegevens en de stelling verdedigd dat er geen
voorbedachte rade was.
Het blijkt dus dat over de omschrijving moord een debat is gevoerd voor de
kamer van inbeschuldigingstelling en dat de eiser daartegen verweer heeft
gevoerd.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het bij artikel 6 EVRM gewaarborgde recht van
verdediging is miskend omdat hij geen bijstand heeft kunnen krijgen van een
advocaat tijdens zijn verschillende verhoren, noch bij de wedersamenstelling van
de feiten, en tevens omdat zijn raadsman niet aanwezig was bij het verhoor van
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een getuige.
De eiser heeft dienaangaande geen conclusie neergelegd voor de
onderzoeksgerechten.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd en waarvan het
onderzoek het nazicht van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof niet
bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Derde middel
Het middel voert aan dat het arrest zijn beslissing dat er voldoende bezwaren zijn
die de inbeschuldigingstelling van de eiser en zijn verwijzing naar het hof van
assisen wegens moord verantwoorden, niet op passende wijze met redenen
omkleedt.
In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet dat niet
toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling
van de rechtspleging, faalt het naar recht.
Uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering volgt dat
de wetgever zich op de onderzoeksgerechten heeft verlaten in geweten te
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek
zijn verkregen, die hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht hetzij een beslissing tot buitenvervolgingstelling verantwoorden.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de bezwaren te vermelden of de
redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht.
In zoverre het middel de feitelijke beoordeling van de zaak door de appelrechters
betwist en in zoverre het onderzoek ervan het nazicht van die gegevens vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Op de conclusie van de eiser waarin de voorbedachtheid wordt betwist die
volgens de verweerders aanwezig was, antwoordt het arrest door inzonderheid te
verwijzen naar de verklaringen van de getuige Karabach, vergeleken met de
resultaten van het onderzoek naar het telefoonverkeer.
De eiser werd dus niet in het ongewisse gelaten omtrent de redenen waarom de
appelrechters de rechtspleging aldus hebben geregeld.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
Het arrest bevat geen enkele wetschending of nietigheidsgrond waarvan het
onderzoek, in de huidige stand van de zaak, aan het Hof is voorgelegd.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de
gevangenneming wordt bevolen, maar die zegt dat er geen grond is om de
onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan te bevelen
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
30 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingvoorzitter – Verslaggever: P.
Cornelis – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
P. Charpentier, Hoei.

Nr. 239
2° KAMER - 30 maart 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - MIDDEL VOERT DE
OVERSCHRIJDIDNG VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN - NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - VOORLOPIGE
HECHTENIS - MIDDEL VOERT DE OVERSCHRIJDIDNG VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN ONTVANKELIJKHEID
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - VOORLOPIGE
HECHTENIS - MIDDEL VOERT DE OVERSCHRIJDIDNG VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN - NIEUW MIDDEL ONTVANKELIJKHEID
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORLOPIGE HECHTENIS DUURT
LANGER DAN ZES MAANDEN - TOEZICHT DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING VOORWAARDEN - HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING DIE GEGEVEN WERD OP EEN OGENBLIK
DAT DE TERMIJN VAN ZES MAANDEN NIET VERSTREKEN WAS

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TOEZICHT DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDINGSTELLING - VOORLOPIGE HECHTENIS DUURT LANGER DAN ZES MAANDEN - BIJ ARTIKEL
136TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING BEPAALD TOEZICHT - VOORWAARDEN - HOGER BEROEP
TEGEN EEN BESCHIKKING DIE GEGEVEN WERD OP EEN OGENBLIK DAT DE TERMIJN VAN ZES MAANDEN
NIET VERSTREKEN WAS

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE
HECHTENIS DUURT LANGER DAN ZES MAANDEN - BIJ ARTIKEL 136TER WETBOEK VAN
STRAFVORDERING BEPAALD TOEZICHT - VOORWAARDEN - HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING
DIE GEGEVEN WERD OP EEN OGENBLIK DAT DE TERMIJN VAN ZES MAANDEN NIET VERSTREKEN WAS

1º, 2° en 3° Het middel dat aanvoert dat de redelijke termijn tijdens het gerechtelijk onder zoek werd overschreden, kan niet voor het eerst worden aangevoerd voor het Hof van
Cassatie, dat kennisneemt van een cassatieberoep inzake voorlopige hechtenis 1.
4º, 5° en 6° Het bij artikel 136ter van het Wetboek van Strafvordering bepaalde toezicht, bij
het verstrijken van de termijn van zes maanden vanaf de datum van het bevel tot aanhouding, wordt eerst verricht na een verslag van de procureur des Konings aan de procureurgeneraal, waarna de onderzoeksrechter en de burgerlijke partij worden opgeroepen op de
zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet op het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de
voorlopige hechtenis wordt bevestigd, op een ogenblik dat die termijn van zes maanden
niet verstreken was, dient niet ambtshalve het in paragraaf 3 van het voormelde artikel
1 Cass., 11 sept. 1996, AR P.96.1224.F, AC, 1996, nr. 305.
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136ter voorgeschreven toezicht te verrichten.
(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0537.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het niet vaststelt dat de redelijke termijn voor
sommige onderzoeksopdrachten verstreken was.
Uit de stukken blijkt niet dat de eiser dat middel voor de appelrechters heeft
aangevoerd.
Het middel dat voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd, is niet
ontvankelijk.
Tweede middel
De eiser die sedert 13 september 2010 in hechtenis is, voert aan dat de bij artikel
136ter Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van zes maanden, waarover
de kamer van inbeschuldigingstelling beschikt om het in paragraaf 3 van die
bepaling voorgeschreven nazicht te verrichten, overschreden is.
Uit de paragrafen 1 en 2 van dat artikel volgt evenwel dat dit toezicht eerst
verricht wordt na een verslag van de procureur des Konings aan de procureurgeneraal, waarna de onderzoeksrechter en de burgerlijke partij worden
opgeroepen om op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling te
verschijnen.
Gelet op de datum van het bevel tot aanhouding, was de termijn van zes
maanden waarbinnen de raadkamer uitspraak diende te doen over de regeling
van de rechtspleging, niet verstreken toen zij op 2 maart 2011 de voorlopige
hechtenis van de eiser handhaafde.
De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet op het hoger beroep
tegen die beslissing, diende het voormelde nazicht niet ambtshalve te verrichten.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
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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.
30 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingvoorzitter –
Verslaggever: G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: H. El Abouti, Brussel.

Nr. 240
2° KAMER - 30 maart 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING EN OPSPORING - OP HETERDAAD
ONTDEKT MISDRIJF - HUISZOEKING ZONDER BEVEL - VOORWAARDEN
2º WOONPLAATS - BESCHERMING VAN DE WOONPLAATS - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HUISZOEKING EN OPSPORING - OP HETERDAAD ONTDEKT MISDRIJF - HUISZOEKING ZONDER BEVEL VOORWAARDEN
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING EN OPSPORING - OP HETERDAAD
ONTDEKT MISDRIJF - VERKOOP VAN NAMAAKSCHIJVEN - ADRES VAN DE LEVERANCIER - HUISZOEKING
ZONDER HUISZOEKINGSBEVEL - WETTIGHEID
4º WOONPLAATS - BESCHERMING VAN DE WOONPLAATS - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HUISZOEKING EN OPSPORING - OP HETERDAAD ONTDEKT MISDRIJF - VERKOOP VAN NAMAAKSCHIJVEN
- ADRES VAN DE LEVERANCIER - HUISZOEKING ZONDER HUISZOEKINGSBEVEL - WETTIGHEID
1º en 2° In het geval van een op heterdaad ontdekt misdrijf dat vooraf is vastgesteld, mag
de huiszoeking te allen tijde worden verricht, zonder de toestemming van de betrokkene en
zonder bevel tot huiszoeking; een huiszoeking die op grond daarvan is verricht, is geldig
wanneer de daad alleen van het misdrijf gescheiden is door de tijd die materieel noodzake lijk is om het plegen ervan mogelijk te maken1.
3º en 4° De rechter die vaststelt dat de speurders een individu hebben betrapt terwijl hij
namaakschijven aan het verkopen was, dat de verkoper hun het adres van zijn leverancier
heeft bezorgd en dat de speurders, die zich onmiddellijk ter plaatse hebben begeven, de
eiser en verschillende andere personen aldaar hebben aangetroffen, kan uit die gegevens
naar recht afleiden dat, aangezien het misdrijf op heterdaad was ontdekt, de huiszoeking
zonder huiszoekingsbevel verantwoord was2.
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0540.F)
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 240.
2 Ibid.

Nr. 240 - 30.3.11

HOF VAN CASSATIE

943

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 maart 2011.
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
Eerste middel
Eerste onderdeel
Bij ontdekking op heterdaad mag de huiszoeking te allen tijde worden verricht,
zonder de toestemming van de betrokkene en zonder bevel tot huiszoeking.
Het op heterdaad ontdekte misdrijf moet vooraf worden vastgesteld.
Het misdrijf ontdekt terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is,
is een op heterdaad ontdekt misdrijf. Een huiszoeking die op grond daarvan
wordt verricht, is geldig wanneer die alleen van het misdrijf gescheiden is door
de tijd die materieel noodzakelijk is om de uitvoering ervan mogelijk te maken.
Het arrest wijst erop dat de speurders een individu hebben betrapt terwijl hij
namaakplaten aan het verkopen was, dat de verkoper hun het adres van zijn
leverancier heeft bezorgd en dat de speurders, die zich onmiddellijk ter plaatse
hebben begeven, de eiser en verschillende andere personen aldaar hebben
aangetroffen.
Daaruit volgt dat het misdrijf werd vastgesteld vóór de huiszoeking, die tot doel
had de bron te identificeren en dat de door het middel bekritiseerde
onderzoeksverrichting terstond werd verricht.
De appelrechters hebben uit die gegevens kunnen afleiden dat er geen
huiszoekingsbevel nodig was daar het misdrijf op heterdaad was ontdekt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel
Het middel verwijt het arrest dat het op onrechtmatige wijze verwijst naar het feit
dat de in het gebouw aangetroffen personen zich niet hebben verzet, ofschoon
voor de huiszoeking zonder bevel de schriftelijke en voorafgaande toestemming
vereist is van degene die het genot heeft van de doorzochte plaats.
Het arrest beslist evenwel naar recht dat er wegens de ontdekking op heterdaad
geen huiszoekingsbevel nodig was.
Het middel dat gericht is tegen een overtollige reden, is niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek
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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.
30 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingvoorzitter –
Verslaggever: G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: Y. De Vlaemynck, Brussel.

Nr. 241
2° KAMER - 30 maart 2011

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING - STUKKEN IN EEN ANDERE
TAAL - RECHT OP EEN VERTALING - DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING STUKKEN IN EEN ANDERE TAAL - RECHT OP EEN VERTALING - DRAAGWIJDTE
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING - STUKKEN IN EEN
ANDERE TAAL - RECHT OP EEN VERTALING - DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS
1º, 2° en 3° Het recht om krachtens artikel 22 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, te vragen dat de vertaling van de stukken bij het dossier wordt
gevoegd, wordt niet toegekend aan de verdachte tijdens het debat over de voorlopige hechtenis, aangezien die bepaling de verdediging van de verdachte voor het bodemgerecht of
tijdens de regeling van de rechtspleging tot doel heeft1.
(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0542.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 maart 2011.
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
1 Cass., 14 jan. 1997, AR P.97.0005.N, AC, nr. 30; J. de CODT, "Le contrôle de la détention préventive", o.l.v. B. DEJEMEPPE, Brussel, Larcier, 1992, p. 215-216; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2010, p. 115-116.

Nr. 241 - 30.3.11

HOF VAN CASSATIE

945

Beoordeling
Middel
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 22 Taalwet Gerechtszaken schendt en
artikel 6.3.a EVRM, aangezien het dossier processen-verbaal bevat die in het
Nederlands zijn gesteld, een taal die hij niet begrijpt, en dat die stukken niet naar
het Frans werden vertaald.
Overeenkomstig artikel 22 Taalwet Gerechtszaken kan de verdachte die alleen
één van de landstalen verstaat, vorderen dat bij zijn dossier een vertaling wordt
gevoegd in de taal die hij verstaat van de processen-verbaal, de verklaringen van
getuigen of klagers en de verslagen van deskundigen die in een andere landstaal
zijn gesteld. De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist. De verdachte
richt daartoe, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan de procureur des Konings,
ten laatste binnen acht dagen volgende op de betekening, hetzij van het
bevelschrift tot verwijzing naar het hof van assisen, hetzij van de dagvaarding
om te verschijnen ter rechtszitting van de politierechtbank of van de
correctionele rechtbank zitting houdend in eerste aanleg.
Het in het voormelde artikel 22 bepaalde recht om te vragen dat de vertaling van
de stukken bij het dossier wordt gevoegd, wordt niet toegekend aan de verdachte
tijdens het debat over de voorlopige hechtenis, aangezien die bepaling de
verdediging van de verdachte voor het bodemgerecht of tijdens de regeling van
de rechtspleging tot doel heeft.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de verdachte in het Frans was verhoord
en dat het bevel tot aanhouding in die taal was uitgevaardigd, waardoor hij
onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte kon
worden gebracht van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging.
Met die overwegingen beslissen de appelrechters naar recht dat het bij artikel
6.3.a EVRM toegekende recht niet was miskend.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
30 maart 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingvoorzitter –
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Verslaggever: G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: C. Vergauwen, Brussel.

Nr. 242
1° KAMER - 31 maart 2011

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VORM - MEMORIE VAN ANTWOORD
De verweerder moet terzelfder tijd in een enkele memorie van antwoord alle opmerkingen
naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te
zetten1. (Art. 1092, Gerechtelijk Wetboek)
(COMMUNAUTE FRANCAISE T. c/G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0508.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Verviers van 29 april 2009.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede memorie van antwoord van de eerste verweerster
Een verweerder moet alle overwegingen die hij in zijn antwoord op het
cassatieberoep wil uiteenzetten samenbrengen in één enkele memorie van
antwoord.
Het Hof mag derhalve geen acht slaan op de tweede memorie van antwoord van
de eerste verweerster die is neergelegd op 23 december 2009.
Middel
Het middel voert aan dat het bestreden vonnis de beslissing volgens welke de
eerste verweerster het vermoeden van een fout in de opvoeding van haar dochter
omkeert, enkel grondt op de overweging dat de eerste verweerster geen enkele
1 Cass., 29 sept. 2003, AR. S.01.0134.F, AC, 2003, nr. 460.
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fout kan worden verweten sedert haar dochter de leeftijd van dertien jaar heeft
bereikt, zonder hierbij na te gaan of zij haar wel van haar prille levensjaren de
essentiële regels van het samenleven heeft bijgebracht.
Het vonnis grondt zijn beslissing niet enkel op de in het middel vermelde
redenen maar ook op de overweging dat "de jeugdrechtbank te Hoei [...] in een
vonnis van 9 januari 2003 vaststelde dat de [eerste verweerster] alles in het werk
gesteld had om haar dochter zo goed mogelijk op te voeden".
Met die overweging antwoordt het vonnis op de conclusie waarin de eiseres
betoogde dat de eerste verweerster niet aantoonde dat zij haar dochter vanaf haar
kinderjaren met succes de begrippen goed en kwaad had bijgebracht.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eerste verweerster in de helft van de kosten van de op 23
september 2009 neergelegde memorie van antwoord en verwijst de eiseres in de
overige kosten.
31 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: J. Oosterbosch.

Nr. 243
1° KAMER - 31 maart 2011

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - BEDROG VASTSTELLING DOOR FEITENRECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF
Hoewel de bodemrechter in feite vaststelt of het oogmerk om te misleiden en de bedrog
opleverende kunstgrepen al dan niet bestaan, alsmede wat de invloed van die kunstgrepen
is geweest op de bepaling van de voorwaarden tot aanneming waarvan de wederpartij bij
het sluiten van de overeenkomst is bewogen,gaat het Hof niettemin na of de rechter, uit de
feiten die hij vaststelt, naar recht heeft kunnen afleiden dat er een bedrog is geweest dat die
partij ertoe heeft bewogen een overeenkomst te sluiten1. (Art. 1116, BW)
(ETABLISSEMENTS O.VIGNOUL bvba T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0510.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
1 Cass., 1 april 1993, AR. 9626, AC 1993, nr. 173; zie Cass. 10 nov. 2008, AR. S.08.0063.F, AC,
2008, nr. 626 met concl. OM in Pas. 2008, nr. 626.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert vijf middelen aan. Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1109 en 1116 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de verkoop van het litigieuze voertuig VW Golf nietig, veroordeelt de
eiseres om aan de verweerder 10.960 euro te betalen, geeft haar de toestemming om dat
voertuig terug te nemen waar het zich ook bevindt en veroordeelt haar tevens om aan de
verweerder een schadevergoeding van 1.000 euro te betalen en om het factuurbedrag van
13.266,79 euro voor de opslagkosten van het voertuig terug te betalen. Het veroordeelt
haar tevens in de kosten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek alsook in de door
haar in eerste aanleg en hoger beroep gemaakte kosten die zijn begroot op 5.213,68 euro.
Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen:
"2. Wat het bedrog betreft:
Op goede gronden komt (de verweerder) tot het besluit dat (de eiseres) vanaf de aanvang
van het proces zichzelf tegenspreekt over de kennis die zij al dan niet had van het ongeval
voor de verkoop van het voertuig (aan de verweerder). Uit geen van de stukken waarop
het hof [van beroep] vermag acht te slaan blijkt trouwens dat laatstgenoemde op de
hoogte gebracht is van de voorgeschiedenis van het voertuig. Bijgevolg beslist de eerste
rechter terecht dat 'de (eiseres) de koper niet verteld had dat het voertuig reeds bij een
ongeval betrokken was geweest' en 'dat zij, door dat ongeval te verzwijgen terwijl niets
erop wees dat het in een ongeval betrokken was geweest, de ware toedracht opzettelijk
achtergehouden heeft'.
In deze zaak vloeit het verzwijgen dat kenmerkend is voor het achterhouden van
informatie immers voort uit de spreekplicht die (de eiseres) heeft niet alleen uit hoofde
van haar beroep maar ook omdat de onderhandelingen die aan de aankoop van het
litigieuze voertuig voorafgaan te goeder trouw moeten worden gevoerd.
(De verweerder) vordert binnen het kader van zijn rechtsvordering die op bedrog
gegrond is in de eerste plaats dat de rechter de tussen de partijen gesloten verkoop nietig
zou verklaren.
Hiertoe baseert hij zich op het begrip hoofdbedrog, namelijk het bedrog dat de
doorslaggevende reden is geweest waarom de schadelijder zijn toestemming gegeven
heeft, dat wil zeggen dat hij zonder dat bedrog de overeenkomst niet zou gesloten hebben.
Hij besluit dat 'hij zonder de listige kunstgrepen van de (eiseres) het goed eenvoudigweg
niet zou hebben gekocht omdat het niet overeenkwam met dat waarnaar hij op zoek was'.
Ter herinnering dient gezegd dat het ongeval van november 2001 het voertuig zozeer
beschadigd had dat de eigenaar ervan, Robert Graas, verkoos het te verkopen in de
toestand waarin het zich bevond eerder dan het te herstellen.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat de bedrieglijke kunstgrepen wel degelijk de
toestemming (van de verweerder) ongeldig hebben gemaakt, omdat hij op zoek was naar
een tweedehandsvoertuig, met andere woorden een voertuig dat normale slijtage
vertoonde maar niet bij ongevallen betrokken was, en zulks aan een normale marktprijs
-de aankoopprijs van 10160 euro was volgens hem daarom een goede prijs daar 'niets
erop wees dat het voertuig bij een ongeval betrokken was geweest ' (...).
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De vordering tot nietigverklaring van de verkoop is bijgevolg gegrond, zodat (de eiseres)
de betaalde prijs moest teruggeven (aan de verweerder) en het voertuig moest
terugnemen op welke plaats het zich ook bevindt".
Grieven
Volgens artikel 1109 is geen toestemming geldig, indien zij alleen door bedrog is
verkregen. Artikel 1116 van dat wetboek bepaalt dat bedrog een oorzaak van nietigheid
van de overeenkomst is, wanneer de kunstgrepen door een van de partijen gebezigd, van
dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet
zou hebben aangegaan en dat bedrog niet wordt vermoed, maar moet worden bewezen.
Bedrog impliceert dat een van de contracterende partijen opzettelijk listen aanwendt met
de bedoeling de tegenpartij ertoe te bewegen de overeenkomst te sluiten. Het louter feit
dat zij zwijgt kan bijgevolg, ook al is het een fout, niet worden gelijkgesteld met
verzwijging die als bedrog aangemerkt wordt. Verzwijging veronderstelt dat het
achterhouden van informatie tot doel en tot gevolg heeft gehad de tegenpartij bewust te
misleiden en haar tot contracteren aan te zetten. Het bedrieglijk opzet van de dader moet
vaststaan en het verzwijgen van een feit kan enkel als bedrieglijk worden beschouwd als
het gelijkenis vertoont met de kunstgrepen, bedoeld in artikel 1116 van het Burgerlijk
Wetboek, met andere woorden als het doel ervan was de overeenkomst te sluiten zoals zij
gesloten is.
Daaruit volgt dat de rechter zich niet mag beperken tot de vaststelling dat een van de
partijen het stilzwijgen heeft bewaard over iets waarvan zij op de hoogte was en dat zij
aan de tegenpartij bekend moest maken. Hij moet tevens erop wijzen dat die partij dat
element opzettelijk en doelbewust verzwegen heeft en dat zij aldus handelde met
bedrieglijk opzet, in die zin dat zij wist dat het bedoelde element voor haar
medecontractant van belang kon zijn en dat zij doelbewust wilde dat hij de overeenkomst
zou sluiten zonder van dat verzwegen element op de hoogte te zijn.
Het arrest stelt vast dat het niet bewezen is dat de koper "op de hoogte gebracht is van de
voorgeschiedenis van het voertuig" en beslist dat de eiseres een fout heeft begaan door de
verweerder niets te vertellen over "het ongeval waarbij dat voertuig voor de verkoop
betrokken was", hoewel zij "spreekplicht had (...) niet alleen uit hoofde van haar beroep
maar ook omdat de onderhandelingen die aan de aankoop van het litigieuze voertuig
voorafgaan te goeder trouw moeten worden gevoerd". Het besluit hieruit dat de eiseres
zich schuldig gemaakt heeft aan bedrieglijk achterhouden van informatie.
Het arrest leidt die bedrieglijke verzwijging aldus alleen af uit het feit dat de eiseres op
de hoogte was van een vroeger ongeval en spreekplicht had, zonder daarbij vast te stellen
dat zij dat element opzettelijk voor de verweerder verzwegen heeft. Daar het arrest niet
zegt dat de eiseres die informatie opzettelijk achtergehouden heeft, verantwoordt het de
beslissing dat zij informatie bedrieglijk achtergehouden heeft niet naar recht (schending
van de artikelen 1109 en 1116 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 1116 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bedrog een oorzaak van nietigheid
van de overeenkomst is, wanneer de kunstgrepen door een van de partijen
gebezigd, van dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen
klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan en dat bedrog niet wordt
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vermoed maar moet worden bewezen.
Het arrest dat vermeldt dat "[...] uit geen van de stukken waarop het hof [van
beroep] vermag acht te slaan blijkt dat [de verweerder] op de hoogte gebracht is
van de voorgeschiedenis van het voertuig" en dat het verzwijgen dat kenmerkend
is voor het bedrieglijk achterhouden van informatie door de eiseres voortvloeit
uit haar spreekplicht "die zij heeft niet alleen uit hoofde van haar beroep maar
ook omdat de onderhandelingen die aan de aankoop van het litigieuze voertuig
voorafgaan te goeder trouw moeten worden gevoerd", zonder daarbij vast te
stellen dat de eiseres het ongeval van het voertuig verzwegen heeft met de
bedoeling de verweerder tot de aankoop ervan te bewegen, schendt voornoemd
artikel 1116 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaan geen gronden tot onderzoek van de overige middelen aangezien die
niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de koopovereenkomst van 16
februari 2002 nietig verklaart, de eiseres veroordeelt tot betaling van de bedragen
van 10.960 euro, 1.000 euro en 13.266,79 euro, de eiseres de toestemming geeft
het VW Golf -voertuig terug te nemen waar het zich ook bevindt en uitspraak
doet over de kosten.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
31 maart 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: D. Batselé –
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: J. Oosterbosch.

