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Nr. 371
2° KAMER - 1 juni 2011

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE OM ONVERWIJLD
OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE AARD EN DE REDEN VAN DE BESCHULDIGING DRAAGWIJDTE - GRENZEN
Artikel 6.3.a, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, volgens hetwelk een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld het
recht heeft om op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging, heeft alleen betrekking op de inlichtingen inzake de ten laste
gelegde strafbare feiten en de juridische omschrijving ervan; noch die bepaling noch enig
algemeen rechtsbeginsel leggen de rechter de verplichting op om de vervolgde persoon
ervan te verwittigen dat, ingeval hij een verval van het recht tot sturen uitspreekt, die straf
moet gekoppeld worden aan een beveiligingsmaatregel1. (Art. 6.3, a, EVRM)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0247.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Bergen, van 21 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en schending van artikel 6.3 EVRM. De eiser verwijt de
appelrechters dat zij hem in het ongewisse hebben gelaten over de mogelijkheid
om het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor
een praktisch examen, een beveiligingsmaatregel die bij artikel 38, §5,
Wegverkeerswet is voorzien.
Artikel 6.3, a, EVRM, volgens hetwelk een ieder tegen wie een vervolging is
ingesteld het recht heeft om op de hoogte te worden gesteld van de aard en de
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, heeft alleen betrekking op de
inlichtingen inzake de hem ten laste gelegde strafbare feiten en de juridische
omschrijving ervan.
Noch die bepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel leggen de rechter de
verplichting op om de vervolgde persoon ervan te verwittigen dat, ingeval hij een
1 Zie Cass. 4 maart 2008, AR P.08.0332.N, AC, 2008, nr. 155.
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verval van het recht tot sturen uitspreekt, die straf moet gekoppeld worden aan
een beveiligingsmaatregel.
Het middel faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Roggen – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: E.
Deconinck, Doornik.

Nr. 372
2° KAMER - 1 juni 2011

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - BURGERLIJKE PARTIJ
Bij de beoordeling van het belang van de burgerlijke partij spelen niet haar subjectieve
voorkeuren een rol maar wel de vraag of een beslissing nadelig is voor de rechtsvordering
die zij uitoefent; uit het feit alleen dat de omschrijving die de rechter in acht genomen heeft,
niet die is welke de burgerlijke partij aan het misdrijf wil geven, volgt niet dat de beslissing
dienaangaande nadelig is voor de rechtsvordering van die partij 1.
(CENTEA nv T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0292.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 6 januari 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1Zie Cass. 25 juni 2008, AR P.07.1364.F, AC, 2008, nr. 395; J. de C ODT, "Les fins de non-recevoir du
pourvoi en matière répressive", Liber amicorum J. du Jardin, 2001, p. 170-171, nrs. 20-22; R.
DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, nr. 109 e.v.
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Beoordeling
Het arrest verklaart de verweerders, respectievelijk een voormalige bediende en
een voormalig zaakvoerder van een bankfiliaal van de eiseres, schuldig aan
valsheid en gebruik van valse stukken en oplichting, en veroordeelt hen tot een
straf.
Het arrest, dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres
tegen de verweerders heeft ingesteld, kent haar een vergoeding toe.
De eiseres had voor de appelrechters geconcludeerd dat de feiten geen oplichting
maar misbruik van vertrouwen uitmaakten. Tot staving van de ontvankelijkheid
van haar cassatieberoep voert zij aan dat de strafrechtelijke omschrijving een
belang vertoont aangezien zij blootstaat aan vorderingen tot schadevergoeding
vanwege andere burgerlijke partijen die het slachtoffer zijn geworden van de
bedrieglijke handelwijze van de verweerders.
De burgerlijke partij kan voor het vonnisgerecht de omschrijving van het misdrijf
niet bekritiseren, buiten het geval waarin die omschrijving een verdeling van de
aansprakelijkheid inhoudt en het geval waarin de omschrijving gevolgen heeft
voor de omvang van de schade.
Bij de beoordeling van het belang van de burgerlijke partij spelen niet haar
subjectieve voorkeuren een rol maar wel de vraag of een beslissing nadelig is
voor de rechtsvordering die zij uitoefent.
Uit het feit alleen dat de omschrijving die de rechter in acht heeft genomen niet
die is welke de burgerlijke partij aan het misdrijf wil geven, volgt niet dat de
beslissing dienaangaande nadelig is voor de rechtsvordering van die partij.
Nadat het arrest heeft vastgesteld dat de verweerders fouten hadden begaan die
in oorzakelijk verband staan met de schade van de eiseres, veroordeelt het hen
tot herstel van de geleden schade.
Aangezien dergelijke beslissing de eiseres geen enkel nadeel berokkent, is het
cassatieberoep niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het Hof slaat geen acht op het overige gedeelte van de memorie, dat geen
verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
1 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: J.
Oosterbosch.
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1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHT VAN
VERDEDIGING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3.E BIJSTAND VAN EEN TOLK - ONTVANKELIJKHEID
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - BIJSTAND VAN EEN TOLK - NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER
BEROEP — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE KENT DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING NIET - TOLK
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING BEKLAAGDE KENT DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING NIET - TOLK
1º en 2° Het middel dat op de miskenning van het bij artikel 6.3.e van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde
recht van verdediging steunt, kan niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie
worden voorgedragen1. (Art. 6.3.e, EVRM)
3º en 4° De rechter die op onaantastbare wijze oordeelt of de beklaagde, die niet om de
bijstand van een tolk verzoekt, de taal van de rechtspleging al dan niet beheerst, moet
laatstgenoemde niet ambtshalve een tolk bezorgen waarom hij niet heeft gevraagd2.
(P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0623.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 maart 2011.
De eerste eiser voert één middel, en de tweede vier middelen aan, ieder in een
memorie die aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
B. Cassatieberoep van K. B.
(...)
Vierde middel
De eiser die voor de kamer van inbeschuldigingstelling zonder tolk is gehoord,
voert aan dat het arrest de artikelen 31 en 40 Taalwet Gerechtszaken, en 6.3.e
EVRM schendt.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 15 maart 2011 blijkt dat de eiser
zonder tolk is verschenen, dat het openbaar ministerie gevorderd heeft, dat de
1 Cass. 28 jan. 2004, AR P.03.1339.F, AC, 2004, nr. 48.
2 Zie Cass. 28 jan. 2004, AR P.03.1339.F, AC, 2004, nr. 48.
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raadsman van de eiser een conclusie heeft neergelegd en gepleit heeft en dat de
eiser als laatste het woord heeft gekregen.
Uit het voormelde stuk blijkt niet dat de eiser op die rechtszitting heeft
aangevoerd dat de tegen hem gevoerde rechtspleging het bij artikel 6.3.e van het
Verdrag gewaarborgde recht van verdediging miskende.
Aangezien het middel voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd, is het
wat dat betreft niet ontvankelijk.
Voor het overige moet de rechter, die op onaantastbare wijze oordeelt of de
inverdenkinggestelde, die niet om de bijstand van een tolk verzoekt, al dan niet
de taal van de rechtspleging kent, laatstgenoemde niet ambtshalve een tolk
bezorgen waarom hij niet heeft gevraagd.
Het middel kan in zoverre 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
1 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: K.
Claes, Brussel, I. Bollingh, Antwerpen en G. Warson, Brussel.

Nr. 374
1° KAMER - 3 juni 2011

1º ECONOMIE - MEDEDINGING - RESTRICTIEVE MEDEDINGINGSPRAKTIJKEN - CONCENTRATIES RAAD VOOR DE MEDEDINGING - BESLISSINGEN - HOGER BEROEP - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL VOLLE RECHTSMACHT - BEGRIP
2º ECONOMIE - MEDEDINGING - RESTRICTIEVE MEDEDINGINGSPRAKTIJK - RAAD VOOR DE
MEDEDINGING - BESLISSINGEN - HOGER BEROEP - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - VOLLE
RECHTSMACHT - GEVOLG - DRAAGWIJDTE - OPDRACHT VAN DE RECHTER
1º Het hof van beroep te Brussel kan, op hoger beroep tegen de beslissingen van de Raad
voor de Mededinging, zijn eigen beslissing in de plaats stellen van de beslissing van die
Raad, zowel inzake restrictieve mededingingspraktijken als inzake concentraties, en kan
rekening houden met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sedert de aangevochten beslissing van de Raad; in beginsel kan het hof van beroep zijn beoordeling
volledig in de plaats stellen van deze van de Raad van de Mededinging en kan het de
beslissing waartegen hoger beroep werd ingesteld niet alleen vernietigen maar ook
hervormen en een beslissing nemen die de aangevochten beslissing vervangt 1. (Art. 75,
1 Zie de concl. van het OM.
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WBEM)
2º Wanneer een onbeperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de Raad
voor de Mededinging over een restrictieve mededingingspraktijk waarbij een restrictieve
praktijk wordt vastgesteld en een boete wordt opgelegd, is het hof van beroep te Brussel
niet verplicht een nieuw onderzoek te voeren of te beslissen om uit eigen beweging
elementen uit het onderzoek aan een debat te onderwerpen met het oog op de vaststelling
van de inbreuk; het mag, wat de rechtspleging betreft, de toetsing beperken tot onder meer
de vragen of de procedurevoorschriften en de motiveringsvereiste in acht zijn genomen en
mag ook, wat de grond van de zaak betreft, de toetsing beperken tot de vraag of de feiten
juist zijn weergegeven, of er geen sprake is van een kennelijke onjuiste beoordeling van de
feiten en of de juridische kwalificatie van de feiten juist is, waarbij het hof van beroep beoordeelt of de aangevoerde bewijsstukken het relevante feitenkader vormen voor de beoordeling van de inbreuk en de daaruit getrokken conclusies kunnen dragen; het moet op grond
van de door het hof van beroep zelf of door de Raad als vaststaande aangenomen feiten
oordelen of de restrictieve praktijk vaststaat of niet en moet zelf bepalen of op grond van de
aangehouden gegevens een eventuele geldboete verschuldigd is en van welke omvang 2.
(Art. 75, WBEM)
(HONDA MOTOR EUROPE (NORTH) GMBH, vennootschap naar Duits recht T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
ONDERNEMEN EN VEREENVOUDINGEN e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal C. Vandewal:
Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden
Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan dienden twaalf onafhankelijke
verdelers van motorfietsen, waaronder de tweede tot en met vijfde verweerders, klacht in
bij de Raad voor de Mededinging tegen vijf officiële invoerders van motorfietsen, waaronder eiseres.
Deze klacht hield in dat de door klagers aangewezen ondernemingen misbruik zouden
maken van de machtspositie die ze bezitten op de markt van het uitreiken van gelijkvormigheidsattesten.
De klagers verweten de officiële invoerders tevens in samenspel met Febiac een verboden
kartelafspraak te hebben gemaakt.
De klagers hebben op 12 februari 1996 bij de Voorzitter van de Raad voor de Mededin ging een verzoekschrift ingediend om tien voorlopige maatregelen te bevelen, onder
verbeurte van een dwangsom. Bij beslissing van 4 april 1996 willigde de Voorzitter dit
verzoek gedeeltelijk in, onder verbeurte van dwangsommen: hij legde de officiële invoer ders verbod op om een prijs toe te passen die hoger is dan diegene die werd gevraagd voor
de uitvaardiging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 en verplichtte hen om elke
weigering tot afgifte van een gelijkvormigheidsattest te motiveren; daarnaast werd verbod
opgelegd om aan de aanvraag en aflevering van een gelijkvormigheidsattest twee voor waarden op te leggen: de verplichting om de aanvraag in te dienen via een officiële
verdeler en de beperking van de keuring tot twee motorfietsen per officiële verdeler en/of
per week of keuringsdag. Voorts werden de officiële invoerders verplicht om voor motor fietsen die ingevoerd werden vanuit een lidstaat van de Europese Unie een gelijkvormigheidsattest af te leveren zonder oproep om de motorfiets te tonen en deze daarbij te situeren ten aanzien van het meest benaderende type dat in België is goedgekeurd.
Tegen die beslissing stelden de aangeklaagde ondernemingen hoger beroep in. Bij arrest
van het hof van beroep te Brussel van 18 december 1996 werd het hoger beroep deels
ingewilligd en werden de opgelegde verbodsmaatregelen beperkt tot vier praktijken: een
prijswijziging boven de stijging die overeenkomt met het algemeen peil van de kleinhan delsprijzen sedert begin 1995, de verplichting om een aanvraag tot aflevering van een
2 Ibid.
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gelijkvormigheidsattest in te dienen via een erkend merkverdeler, de verplichting om te
homologeren motorfietsen gedurende een ganse dag ter beschikking te stellen en de
verplichting om afgekeurde onderdelen te vervangen door originele.
Met het oog op de beoordeling te gronde dienden twee verslaggevers van de Algemene
Inspectie van de Prijzen en de Mededinging op 29 september 1997 een verslag in, waarin
zij wat bepaalde praktijken betreft concludeerden tot een misbruik van machtspositie en
wat andere praktijken betreft tot afwezigheid van misbruik.
Bij beslissing van 21 januari 1999 besliste de Raad voor de Mededinging ten aanzien van
de N.V. HONDA BELGIUM, rechtsvoorganger van eiseres, dat zij met vijf praktijken
misbruik maakte van haar machtspositie op de markt voor het afleveren van gelijkvormigheidsattesten voor motorfietsen van haar merk. De staking van deze praktijken werd
bevolen en er werd aan eiseres een boete van 30 miljoen Belgische frank, weze
743.680,57 euro, opgelegd.
Bij verzoekschrift dat op 9 april 1999 ter griffie van het hof van beroep te Brussel werd
ingediend stelden negen van de twaalf klagers hoger beroep in.
Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof van beroep te Brussel op 12 april
1999 stelde de rechtsvoorganger van eiseres hoger beroep in.
Bij het bestreden arrest van 2 februari 2009 deed het hof van beroep uitspraak over deze
samengevoegde hogere beroepen.
In een eerste reeks overwegingen verwerpt het bestreden arrest de proceduriële kwesties
die eiseres had opgeworpen met betrekking tot o.m. de volle rechtsmacht van het hof, de
beweerde schending van de rechten van de verdediging en de redelijke termijn.
In de volgende overwegingen besluit het hof van beroep tot de wettigheid van de
beslissing van de Raad voor de Mededinging waar deze op grond van de vastgestelde
feitelijke gegevens besloot dat bepaalde praktijken een misbruik van machtspositie
uitmaakten. Waar de Raad voornoemde geldboete had opgelegd, werd de beslissing door
het hof van beroep vernietigd en na vaststelling van de criteria voor de bepaling van de
geldboete, werden de debatten heropend teneinde partijen toe te laten nader standpunt in
te nemen omtrent de omvang van de op te leggen boete.
Eiseres tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest, welk cassatieberoep het voorwerp
uitmaakt van de huidige procedure.
Bespreking van het eerste cassatiemiddel
Het eerste cassatiemiddel verwijt het bestreden arrest het begrip “volle rechtsmacht” te
hebben miskend, zoals dit begrip is uitgedrukt is in de artikelen 75 en 76 van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging
(hierna geciteerd als de “Wet Economische Mededinging 2006”) en zoals dit zou voortvloeien uit artikel 6.1 van het EVRM door de weigering de aangeklaagde praktijken te
onderwerpen aan een volledig nieuwe beoordeling in rechte en in feite om aldus te
bepalen of eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van machtspositie en in
functie daarvan de beslissing van de Raad te beoordelen. Eiseres voert aan dat uit die
verdrags- en wetsbepalingen blijkt dat de volle rechtsmacht inhoudt dat het hof van
beroep de beslissing van de Raad, zowel wat betreft de vermeende inbreuk als wat betreft
de sanctie, niet alleen in rechte maar ook in feite dient te beoordelen en dat dit impliceert
dat het hof zelf in de beoordeling van de feiten kan treden en zelf uitspraak kan doen over
het al dan niet bestaan van de aangeklaagde restrictieve praktijk evenals over de omvang
van de op te leggen geldboete.
Het eerste middel nodigt derhalve het Hof uit tot een onderzoek van de draagwijdte van
het begrip “volle rechtsmacht” zoals het is uitgedrukt in artikelen 75 en 76 van de wet
Economische Mededinging 2006. Meer bepaald rijst de vraag naar de hervormingsbe -
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voegdheid (substitutiebevoegdheid) van het hof en de gebeurlijke omvang ervan.
Het begrip “volle rechtsmacht” is afkomstig uit het Europees recht en dook in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het eerst op in het arrest
ALBERT en LE COMPTE van 10 februari 1983. Het situeert zich in de toetsing van overheidshandelen aan artikel 6 van het EVRM.
Het begrip “volle rechtsmacht” veronderstelt daar dat de rechterlijke instantie die kennis
neemt van de zaak zich zowel over de feiten als over de rechtsvragen kan buigen. Wat de
feiten betreft, dit houdt de mogelijkheid in ze vast te stellen, ze te controleren en de even tuele fouten gemaakt bij de vaststelling ervan recht te zetten 3. Er kan volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens slechts sprake zijn van een rechter met volle
rechtsmacht, wanneer hij de macht heeft om de voor hem gebrachte betwisting in al haar
aspecten te onderzoeken, zowel feitelijke als juridische, en voor zover hij de macht heeft
de beslissing ook daadwerkelijk te wijzigen 4.
“Onder invloed van de Europese regelgeving heeft de wetgever de voorbij jaren enkele
bevoegdheden toegekend aan het hof van beroep te Brussel waarbij deze als beroepsrechter optreedt inzake beslissingen van economische regulatoren. Zo is dit hof van
beroep bevoegd voor de beroepen (zoals in kort geding) ingesteld tegen de beslissingen
van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), tegen bepaalde
beslissingen van de Commissie voor de Regulering van de Electriciteit en het Gas
(CREG), tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van diens voorzitter,
tegen de beslissingen van de economische regulator inzake luchthaveninstallaties, tegen
de beslissingen van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie, tegen de beslissingen waarbij een boete wordt opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8
december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van
een site voor de productie van electriciteit door een producent…” 5
S. BOULLART wijst erop dat de wetgever die bevoegdheden zodanig opvat dat het hof van
beroep bij de beoordeling van het betrokken beroep over volle rechtsmacht beschikt, al
dan niet vergezeld van een hervormingsbevoegdheid. De wetgever is daarbij niet steeds
rechtlijnig en eenduidig geweest en in de praktijk komt dit er op neer dat het Brusselse hof
van beroep die nieuwe bevoegdheden restrictief interpreteert.
Bij de behandeling van dergelijke beroepen dient dan ook telkens de vraag gesteld te
worden of het hof van beroep volle rechtsmacht heeft en zo ja, wat deze inhoudt en
tenslotte of het hof van beroep beschikt over een hervormingsbevoegdheid 6.
Het begrip “volle rechtsmacht” dient aldus geval per geval te worden bekeken. S.
BOULLART gaf een bijdrage over het onderwerp dan ook de treffende titel “De ene volle
rechtsmacht is de andere niet: over volle en minder volle rechtsmacht” mee.
P. BOUCQUEY en P.-O. DE BROUX stellen dat er drie maatstaven gelden voor deze beoordeling geval per geval van de beoordelingsbevoegdheid:
- de wet die het beroep beheerst
3 I. VERHEVEN, “Naar een nieuwe invulling van het begrip ‘volle rechtsmacht’? Het contentieux van
de economische regulatoren”, in P. CABOOR, J. DEBIEVRE, G. LAENEN, K. MUYLLE, I. VERHEVEN en A.
WIRTGEN, Actualia Publiekrecht 1, Rechtsbescherming, Brugge, Die Keure, 2008.
4 S. BOULLART, “De ene volle rechtsmacht is de andere niet: over volle en minder volle rechtsmacht”,
in S. LUST en M. NIHOUL (ed.), 10 jaar CDPK – Publiekrecht over de drempel van het millennium,
Brugge, Vanden Broele, 2007, 247.
5 S. BOULLART, “De omvang van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter met volle rechtsmacht”,
(noot onder Brussel 25 mei 2005), RABG, 2007, 311.
6 S. BOULLART, “De ene volle rechtsmacht is de andere niet: over volle en minder volle rechtsmacht”,
in S. LUST en M. NIHOUL (ed.), 10 jaar CDPK – Publiekrecht over de drempel van het millennium,
Brugge, Vanden Broele, 2007, 249.
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- de algemene rechtsbeginselen, de grondwettelijke en supranationale rechtsregels
- de prerogatieven en verplichtingen van de reguleringsautoriteit 7.
C. SCHURMANS en X. TATON stellen dat, zelfs wanneer de voorbereidende werken een
hervormingsbevoegdheid toekennen aan het hof van beroep te Brussel, dit hof een “redenering in twee tijden” moet toepassen. In een eerste stap onderwerpt het hof van beroep de
bestreden beslissing aan een wettigheidscontrole, wat inhoudt dat er geen annulatiemoge lijkheid wegens opportuniteitsredenen voorhanden is. Daarmee respecteert het hof van
beroep de discretionaire appreciatiemarge van de reguleringsautoriteit, in overeenstemming met het beginsel van de scheiding van de machten. Vervolgens, in geval van vernie tiging van de bestreden beslissing, onderzoekt het hof, geval per geval, of het gerechtigd
is zijn appreciatie in de plaats te stellen van die van de reguleringsautoriteit. De hervor ming van de beslissing kan volgens deze auteurs dan ook slechts uitgesproken worden in
zoverre
1. zij de grenzen van de bevoegdheid van de reguleringsautoriteit eerbiedigt;
2. zij zich kan conformeren aan de formaliteiten waaraan de beslissingneming van deze
autoriteit is onderworpen;
3. zij beschikt over de middelen die nodig zijn om te kunnen overgaan tot de noodzakelijke controles8.
In de onderhavige zaak oefent het hof van beroep zijn bevoegdheid uit als beroepsin stantie tegen de beslissingen van de Raad van de Mededinging of van zijn voorzitter,
ingevolge voornoemd artikel 75 van de Wet Economische Mededinging 2006.
Het bestreden arrest vertrekt terecht van de toepasselijkheid van de (nieuwe) Wet Econo mische Mededinging 2006.
Krachtens artikel 75 van die wet kan tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van de voorzitter, alsmede tegen stilzwijgende beslissingen tot toelating van
concentraties door het verstrijken van de in artikelen 58 en 59 bepaalde termijnen, beroep
worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel, behalve wanneer de Raad voor de
Mededinging een beslissing neemt met toepassing van artikel 79.
Het tweede lid van dit artikel voorziet dat het hof van beroep uitspraak doet met volle
rechtsmacht inzake de vermeende restrictieve praktijken en desgevallend inzake de opgelegde sancties evenals inzake de toelaatbaarheid van concentraties. Het hof van beroep
kan de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sedert de aangevochten beslissing van
de Raad in overweging nemen.
In de voorbereidende werken van de Wet Economische Mededinging 2006 wordt het
volgende gepreciseerd met betrekking tot de volle rechtsmacht die aan het hof van beroep
te Brussel werd verleend:
“Het hof kan zijn eigen beslissing in de plaats stellen van de beslissing van de Raad voor
de Mededinging zowel inzake restrictieve mededingingspraktijken als in zake concentraties. Het kan rekening houden met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sedert
de aangevochten beslissing van de Raad. Op die manier stelt het hof van beroep zijn
beoordeling volledig in de plaats van deze van de Raad. Het hof van beroep kan niet
alleen de beslissing waartegen beroep werd ingesteld volledig annuleren, maar kan deze
ook hervormen en een beslissing nemen die de aangevochten beslissing vervangt. Het hof
7 P. BOUCQUEY en P.-O. DE BROUX, “Les recours juridictionnels contre les décisions des autorités de
régulation”, in P. DUMONT, P. JADOUL en S. VAN DROOGHENBROECK (ed.), La protection juridictionnelle
des citoyens face à l’administration, Brugge, Die Keure, 2007, 268.
8 C. SCHURMANS en X. TATON, “Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. A la
recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et l‘ordre judiciaire”, in A.
PUTTEMANS (coörd.), Actualité du droit de la concurrence, Brussel, Bruylant, 2007, (19) 65-66, nr. 50.
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van beroep kan eveneens geldboetes en dwangsommen opleggen onder dezelfde voorwaarden zoals bedoeld in Afdeling VIII van Hoofdstuk IV” 9.
Een gevolg van deze volle rechtsmacht is dat de wet in art. 76, §2, in de mogelijkheid
voorziet voor het hof van beroep om het Auditoraat te verzoeken om een onderzoek in te
stellen en hem zijn verslag over te maken.
De Wet Economische Mededinging 2006 kent dus aan het hof van beroep te Brussel
duidelijk een hervormingsbevoegdheid toe.
Ook al bezit het volle rechtsmacht, toch betekent dit echter nog niet dat het hof van
beroep te Brussel een mededingingsautoriteit zou zijn. Artikel 1 van de wet Economische
Mededinging 2006 duidt immers de Belgische mededingingsautoriteiten aan en daarin is
het hof van beroep te Brussel niet opgenomen.
De specifieke rol die het hof van beroep te Brussel in de handhaving van de mededingingswet speelt is niet te vereenzelvigen met die van de Raad voor de Mededinging. Het
hof van beroep stelt dan ook terecht vast dat het door de wetgever niet werd aangewezen
als mededingingsautoriteit. Het hof van beroep is dan ook geen overheid belast met het
doen ophouden van restrictieve mededingingspraktijken, maar een rechterlijke beroepsinstantie.
Het hof van beroep heeft naar mijn mening dan ook geen standpunt in te nemen over
grieven die enkel een beleids- of opportuniteitsvraag ter discussie stellen. De invulling
van wat discretionair kan beslist worden door de mededingingsautoriteit lijkt mij dan ook
niet te behoren tot de rechtsmacht van een rechtscollege.
Daarenboven wordt de procedure gekenmerkt door de afwezigheid van het Auditoraat, dat
weliswaar kan worden verzocht een onderzoek in te stellen, doch zonder dat de wet voor ziet in de mogelijkheid van nieuwe punten van bezwaar als gevolg van dat onderzoek 10.
Ook de Raad is geen partij in het geding voor het hof van beroep.
Het hof van beroep treedt aldus in de regel niet in de plaats van de Raad voor de Mededinging. Zoals het hof van beroep zelf stelt, lijdt het beginsel dat het niet in de plaats van de
Raad voor de Mededinging treedt uitzondering wanneer het hof de zaak zelf kan afdoen.
Tevens kan het hof van beroep éénzelfde bevoegdheid als de Raad voor de Mededinging
uitoefenen inzake geldboetes en dwangsommen.
Met de bewoordingen “volle rechtsmacht” wordt bedoeld dat het niet om een nietigheidsberoep gaat11.
Het hof van beroep heeft binnen zijn volle rechtsmacht de taak na te gaan of de Raad voor
de Mededinging in de beslissing die een restrictieve mededingingsmaatregel opheft, de
feiten juist heeft vastgesteld en zo ja, of het deze feiten niet kennelijk onjuist heeft beoor deeld of haar bevoegdheid heeft misbruikt.
Indien het hof van beroep van oordeel zou zijn dat bijvoorbeeld feiten materieel onjuist
en/of onbetrouwbaar zouden zijn, dat die onderling niet samenhangend zouden zijn en/of
niet het relevant kader uitmaken, en/of die de conclusies van de Raad niet zouden kunnen
schragen, is de rol van het hof van beroep niet beperkt tot vernietiging van de beslissing
van de Raad, maar zal het opnieuw moeten oordelen, in voorkomend geval met behulp
9 Wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl.St. Kamer 2005-06, nr.
2180/001, 68.
10 P. VANDERMEERSCHE, De Mededingingwet, Mechelen, Kluwer, 2007, 471; C. SCHURMANS en X.
TATON, “Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. A la recherche d’un système
cohérent entre l’autorité de concurrence et l‘ordre judiciaire”, in A. P UTTEMANS (coörd.), Actualité du
droit de la concurrence, Brussel, Bruylant, 2007, (19) 70, nr. 53.
11 I. VEROUGSTRAETE, “Institutionele wijzigingen”, in J. STUYCK en P. WYTINCK (ed.), De hervormde
Belgische mededingingswet, de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging na de wijzigingen door de wetten van 26 april 1999, Antwerpen, Kluwer, 2000, (13) 27.
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van informatie bekomen via het Auditoraat.
Het begrip “volle rechtsmacht” houdt dus niet in dat het hof van beroep geen appreciatie marge zou mogen laten aan de Raad. De substitutiemogelijkheid die aan het hof van
beroep wordt geboden lijkt mij dus louter facultatief te zijn en geen verplichting.
De bevoegdheid voortspruitend uit de “volle rechtsmacht” dient immers te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de Grondwet, met name met de erin neergelegde scheiding der machten. Wanneer het substitutierecht facultatief is, lijkt het mij
deze toetsing te kunnen doorstaan.
De Raad voor de Mededinging oordeelt niet over private geschillen of private belangen,
maar over belangen die van publieke aard zijn en die dus het algemeen belang betreffen.
Met betrekking tot restrictieve mededingingspraktijken zal de volle rechtsmacht van het
hof van beroep naar mijn mening niet (veel) verder reiken dan de bevoegdheid van het
Gerecht van Eerste Aanleg ten aanzien van Commissiebeschikkingen in antitrustzaken 12.
Op Europees niveau heeft het Gerecht van Eerste Aanleg immers enkel volle rechtsmacht
ten aanzien van boetes13. Met betrekking tot de vraag of ondernemingen inbreuk hebben
gepleegd op de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag toetst het Gerecht van Eerste
Aanleg enkel de wettigheid van de Commissiebeschikking, zij het dan dat die bevoegdheid het Gerecht van Eerste Aanleg heel wat ruimte biedt om de wijze te toetsen.
Wanneer een onbeperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de Raad
over een restrictieve mededingingspraktijk waarbij een restrictieve praktijk wordt vastge steld en een boete wordt opgelegd, is het hof van beroep te Brussel inzonderheid niet
verplicht een nieuw onderzoek te voeren of te beslissen om uit eigen beweging elementen
uit het onderzoek aan een tegensprekelijk debat te onderwerpen met het oog op de vaststelling van de inbreuk.
Het mag, wat de rechtspleging betreft, de toetsing beperken tot onder meer de vragen of
de procedurevoorschriften en de motiveringsvereiste in acht zijn genomen. Het mag ook,
wat de grond van de zaak betreft, de toetsing beperken tot de vraag of de feiten juist zijn
weergegeven, of er geen sprake is van een kennelijke onjuiste beoordeling van de feiten
en of de juridische kwalificatie van de feiten juist is, waarbij het hof beoordeelt of de
aangevoerde bewijsstukken het relevante feitenkader vormen voor de beoordeling van de
inbreuk en de daaruit getrokken conclusies kunnen dragen.
Het moet op grond van de door het hof zelf of door de Raad als vaststaande aangenomen
feiten oordelen of de restrictieve praktijk vaststaat of niet. Het moet zelf bepalen of op
grond van de aangehouden gegevens een eventuele geldboete verschuldigd is en van
welke omvang.
Het middel gaat er volledig van uit dat het hof van beroep te Brussel dezelfde opdracht en
taak heeft als de Raad voor de Mededinging en verplicht is om de zaak zelf zonder een
enkele beperking te beoordelen en lijkt mij in zoverre naar recht te falen
Voor het overige gaat het middel ervan uit dat het begrip volle rechtsmacht dat het EHRM
hanteert in zaken van administratieve sancties uitgesproken door het bestuur die als een
straf in de zin van artikel 6 EVRM zouden gelden, ook toepasselijk zou zijn bij de beoordeling van de uitspraak van een administratief rechtscollege zoals de Raad voor de Mededinging, maar geeft hierover geen enkele uitleg. Het middel lijkt mij dan ook in zoverre
12 J. STUYCK, “Restrictieve mededingingspraktijken”, in J. S TUYCK, W. DEVROE en P. WYTINCK (ed.),
De nieuwe Belgische mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, (21) 58.
13 Omtrent de volle rechtsmacht van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake boetes zie P. M ENGOZZI,
“La compétence de pleine juridiction du juge communautaire”, in C. B AUDENBACHER, C. GULMANN, K.
LENAERTS, E. COULON en E. BARBIER DE LA SERRE (ed.), Liber amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf,
Brussel, Bruylant, 2007, 219-236.
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niet ontvankelijk te zijn bij gebrek aan nauwkeurigheid.
Bespreking van het tweede cassatiemiddel
Het tweede cassatiemiddel wordt ontwikkeld in twee onderdelen.
Het eerste onderdeel voert aan dat het onderzoek gebaseerd op de artikelen 44 tot en met
54 van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 de kenmerken vertoont van een
strafrechtelijk onderzoek, minstens in de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 6
EVRM. Het recht van verdediging van degene lastens wie een onderzoek wordt gevoerd
en het recht op een eerlijk proces vereisen dat het onderzoek volledig is en alle belastende
en ontlastende elementen bevat waarover de betrokkene zich kan verdedigen en op grond
waarvan de rechter uitspraak moet doen. Hieruit volgt volgens eiseres dat, wanneer
degene lastens wie een onderzoek wordt gevoerd, voor de rechter ten gronde op gemotiveerde wijze aanvoert dat het onderzoek onvolledig is, de rechter moet nagaan of die
aanvoering aannemelijk genoeg is om een bijkomend onderzoek te verantwoorden, alvo rens over de ten laste gelegde feiten uitspraak te doen. Eiseres stelt dat zij de onvolledigheid van het onderzoek had aangevoerd, verwijzend naar de concrete onderzoeksdaden
die zijn aan de Raad voor de Mededinging had gevraagd en die haar werden geweigerd.
Het hof van beroep zou enkel met de in het dossier aanwezige elementen rekening hebben
gehouden, zonder het nodig te achten het verzoek van eiseres na te gaan, en daarmee het
strafrechtelijk karakter van het onderzoek hebben miskend; eiseres acht artikel 6 EVRM,
de artikelen 44 tot en met 54 van de wet Economische Mededinging 2006 en de algemene
rechtsbeginselen inzake het recht op een eerlijk proces en inzake het recht van verdediging hebben miskend.
In het tweede onderdeel verwijt eiseres het bestreden arrest, dat aanneemt dat de rechts pleging voor het hof al sedert april en mei 1999 aansleept, te hebben geweigerd te
besluiten tot een overschrijding van de redelijke termijn om de reden dat “niets de verzoekers kon verhinderen om de zaak prompt in staat te stellen en zelfs te voorkomen dat ze
wegens hun stilzitten diende te worden weggelaten van de algemene rol”. Ook daardoor
zou het bestreden arrest het strafrechtelijk karakter van de onderzoeksprocedure van de
artikelen 44 tot en met 54 van de wet Economische Mededinging 2006 en de in artikel
6.1. EVRM gewaarborgde redelijke termijn hebben geschonden.
Het onderzoek op grond van het mededingingsrecht vertoont weliswaar een zeker inquisitoriaal aspect, doch is in beginsel van louter civielrechtelijke aard.
Het middel gaat in zijn geheel uit van de onjuiste juridische stelling dat het onderzoek
gebaseerd op de artikelen 44 tot en met 54 van de wet Economische Mededinging 2006
een strafrechtelijk onderzoek is en lijkt mij aldus naar recht te falen.
Bespreking van het derde cassatiemiddel
In het derde cassatiemiddel voert eiseres aan dat het bestreden arrest artikel 82 (voorheen
86) van het EG-verdrag en de artikelen 1 tot 3 van de wet Economische Mededinging
2006 schendt door de beslissing van de Raad voor de Mededinging niet te hervormen wat
de afbakening van de relevante markt betreft, ten aanzien waarvan de machtspositie van
eiseres werd afgebakend. Eiseres stelt dat het bestreden arrest immers ten onrechte de
relevante markt beperkt tot de dienst van de aflevering van gelijkvormigheidsattesten voor
de motorfietsen van het merk Honda (GVA-procedure) en de dienst van de aflevering van
goedkeuringsattesten volgens de procedure van goedkeuring als alleenstaand geval (PVGprocedure) uit de relevante markt sluit, op de enkele grond dat het gebruik van die laatste
procedure door de onafhankelijke invoerders en verdelers in strijd is met de bestaande
regelgeving en zonder ook maar op enige wijze na te gaan in welke mate de economische
realiteit al dan niet mede door de houding van de overheid of andere instanties de wettelijke situatie had “ingehaald”. Volgens eiseres kan een bepaalde concrete economische
realiteit, hoewel theoretisch onverenigbaar met een wettelijk kader, op zo’n wijze evolu -
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eren dat zij de “normale” situatie wordt, die de wettelijke situatie “inhaalt”. Eiseres stelt
dat dit het geval is waar, onder meer door de houding van de overheid en andere instanties
ten aanzien van het gebruik dat door de onafhankelijke invoerders en verdelers wordt
gemaakt van de procedure van goedkeuring van motorfietsen als alleenstaand geval (de
PVG-procedure) deze procedure substitueerbaar is geworden met de door eiseres geleverde dienst van afgifte van gelijkvormigheidsattesten (de GVA-procedure), waardoor
beide systemen van goedkeuring van motorfietsen tot de relevante markt behoren.
Ondergeschikt vraagt eiseres dat dienaangaande, vooraleer over het middel uitspraak te
doen, een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
zou worden gesteld.
Het bestreden arrest stelt vast dat “tijdens de door de Raad als inbreukmakend
beschouwde periode verschillende procedures bestonden die naar hun finaliteit in ruime
zin beschouwd, in beginsel substitueerbare diensten hadden kunnen betreffen”, maar
oordeelt dat “de regelgeving zelf aan de substitueerbaarheid in de weg (stond).” (r.o. 54
van het bestreden arrest)
Dit vindt zijn oorsprong, volgens de appelrechters, “enerzijds in de exclusiviteit inzake
homologatie die aan de officiële invoerders was toebedeeld ten aanzien van de homologaties die door de professionele ondernemingen dienden te worden bekomen en anderzijds
in de reglementair vigerende beperkingen in het gebruik van de drie andere procedures
dan de ‘GVA-procedure’ en met name deze inzake het ‘proces-verbaal van goedkeuring
als alleenstaand geval’, die in strijd met de regelgeving werd benut.” (idem)
Met betrekking tot de reglementair vigerende beperkingen in het gebruik van het ‘procesverbaal van goedkeuring als alleenstaand geval’, stelt het bestreden arrest met name vast
dat tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten
voldoen, het ‘proces-verbaal van goedkeuring als alleenstaand geval’ uitzonderlijk kon
worden afgeleverd door de Minister van Verkeerswezen zelf of zijn gemachtigde, dat
feitelijk dit systeem zeer soepel en frequent werd toegepast en dat de kostprijs daarvan
beperkt was tot 1.800 BEF (r.o. 20 van het bestreden arrest).
Het bestreden arrest stelt verder vast dat sinds de inwerkingtreding van het koninklijk
besluit van 6 april 1995, het ‘proces-verbaal van goedkeuring als alleenstaand geval’ niet
meer kon worden bekomen bij de Minister, maar enkel bij een bij de Groepering van
Erkende Instellingen voor Automobielinspectie aangesloten instelling en de kostprijs hiervoor 25.000 BEF bedroeg (idem).
Het middel dat ervan uitgaat dat het bestreden arrest oordeelt dat het door de onafhankelijke invoerders gebruikte systeem van de goedkeuring als alleenstaand geval niet te
beschouwen is als een dienst die substitueerbaar is aan de door eiseres geboden dienst van
de afgifte van gelijkvormigheidsattesten en dus niet onder de relevante markt valt, en dit
om de enkele reden dat deze procedure door de onafhankelijke invoerders werd benut in
strijd met de regelgeving, berust naar mijn mening aldus op een verkeerde lezing van het
bestreden arrest.
Het middel lijkt mij feitelijke grondslag te missen.
Doordat het middel feitelijke grondslag mist, lijkt er mij ook geen reden te zijn om de
door de eiseres voorgestelde vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese
Unie14.
Bespreking van het vierde cassatiemiddel
14 Zie Cass. 28 feb. 2000, AR F.99.0003.F, AC 2000, nr. 145; Cass. 28 nov. 2001, AR P.011345.F,
AC 2001, nr. 650; Cass. 15 sept. 2004, AC P.04.0478.F, AC 2004, nr. 412.
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In het vierde middel komt eiseres op tegen de beslissing van het hof van beroep in
verband met de geldboete. Het bestreden arrest heropende in casu de debatten om de
partijen toe te laten de gegevens voor de bepaling van de omvang van die boete mee te
delen overeenkomstig de in het arrest nader bepaalde maatstaven. Eiseres verwijt het
bestreden arrest het oordeel in r.o. 107 “dat er opzet mee gemoeid was”.
In het tweede onderdeel voert eiseres een motiveringsgebrek aan door gebrek aan
antwoord. Het lijkt mij gegrond te zijn.
De eiseres betwistte voor de appelrechters immers het oordeel van de Raad van de Mededinging met betrekking tot het bewezen opzet in hoofde van de eiseres. Zij zouden dit
opzet niet hebben kunnen afleiden uit een enkele zin uit een brief van 14 februari 1991.
Het bestreden arrest beantwoordt dit verweer niet.
De overige grieven
De overige grieven kunnen naar mijn mening niet tot een ruimere cassatie leiden en
behoeven dan ook geen antwoord.
Conclusie: gedeeltelijke vernietiging, in zoverre het arrest oordeelt over de boete die moet
worden opgelegd, het debat heropent en statueert over de kosten.
ARREST

(AR C.09.0227.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 2 februari 2009.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 21 maart 2011 een conclusie
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 75 Wet Economische Mededinging 2006, kan tegen de
beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van de voorzitter, alsmede
tegen stilzwijgende beslissingen tot toelating van concentraties door het
verstrijken van de in de artikelen 58 en 59 bepaalde termijnen, beroep worden
ingesteld bij het hof van beroep te Brussel, behalve wanneer de Raad voor de
Mededinging een beslissing neemt met toepassing van artikel 79. Het hof van
beroep doet uitspraak met volle rechtsmacht inzake de vermeende restrictieve
praktijken en desgevallend inzake de opgelegde sancties evenals inzake de
toelaatbaarheid van concentraties. Het hof van beroep kan de ontwikkelingen die
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zich hebben voorgedaan sedert de aangevochten beslissing van de Raad in
overweging nemen. Het hof van beroep kan geldboetes en dwangsommen
opleggen volgens de bepalingen zoals bedoeld in Afdeling 8 van Hoofdstuk IV
van de wet.
2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het hof van beroep te Brussel zijn eigen
beslissing in de plaats kan stellen van de beslissing van de Raad voor de
Mededinging, zowel inzake restrictieve mededingingspraktijken als inzake
concentraties en dat het rekening kan houden met de ontwikkelingen die zich
hebben voorgedaan sedert de aangevochten beslissing van de Raad.
In beginsel kan het hof van beroep, volgens de parlementaire voorbereiding, zijn
beoordeling volledig in de plaats stellen van deze van de Raad voor de
Mededinging en kan het de beslissing waartegen hoger beroep werd ingesteld
niet alleen vernietigen maar ook hervormen en een beslissing nemen die de
aangevochten beslissing vervangt.
3. Het hof van beroep te Brussel heeft, ook al bezit het een volle rechtsmacht,
nochtans een specifieke rol in de handhaving van de wet over de mededinging
die niet onbeperkt kan vereenzelvigd worden met de rol van de Raad voor de
Mededinging.
Wanneer een onbeperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de
Raad over een restrictieve mededingingspraktijk waarbij een restrictieve praktijk
wordt vastgesteld en een boete wordt opgelegd, is het hof van beroep te Brussel
niet verplicht een nieuw onderzoek te voeren of te beslissen om uit eigen
beweging elementen uit het onderzoek aan een debat te onderwerpen met het oog
op de vaststelling van de inbreuk.
Het mag, wat de rechtspleging betreft, de toetsing beperken tot onder meer de
vragen of de procedurevoorschriften en de motiveringsvereiste in acht zijn
genomen. Het mag ook, wat de grond van de zaak betreft, de toetsing beperken
tot de vraag of de feiten juist zijn weergegeven, of er geen sprake is van een
kennelijke onjuiste beoordeling van de feiten en of de juridische kwalificatie van
de feiten juist is, waarbij het hof van beroep beoordeelt of de aangevoerde
bewijsstukken het relevante feitenkader vormen voor de beoordeling van de
inbreuk en de daaruit getrokken conclusies kunnen dragen.
Het moet op grond van de door het hof van beroep zelf of door de raad als
vaststaande aangenomen feiten oordelen of de restrictieve praktijk vaststaat of
niet. Het moet zelf bepalen of op grond van de aangehouden gegevens een
eventuele geldboete verschuldigd is en van welke omvang.
4. Het middel gaat volledig ervan uit dat het hof van beroep te Brussel dezelfde
opdracht en taak heeft als de Raad voor de Mededinging en verplicht is de zaak
zelf zonder beperking te beoordelen.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
5. Voor het overige gaat het middel ervan uit dat het begrip volle rechtsmacht dat
het EHRM hanteert in zaken van administratieve sancties uitgesproken door het
bestuur die als een straf in de zin van artikel 6 EVRM zouden gelden, ook
toepasselijk zou zijn bij de beoordeling van de uitspraak van een administratief
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rechtscollege zoals de Raad voor de Mededinging, maar geeft hierover geen
enkele uitleg.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Grotendeels gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: C.
De Baets en P. Wouters.

Nr. 375
1° KAMER - 3 juni 2011

1º DWANGSOM - VERJARING - STUITING - BEVEL TOT BETALEN - BESLAG - SCHULDENAAR VERZET - GEVOLGEN - DUURTIJD - DRAAGWIJDTE
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DWANGSOM - BEVEL TOT
BETALEN - BESLAG - SCHULDENAAR - VERZET - GEVOLGEN - DUURTIJD - DRAAGWIJDTE
1º en 2° Wanneer de verjaring van de dwangsommen door verloop van zes maanden na de
dag waarop zij worden verbeurd, gestuit wordt door een bevel tot betalen of door een
beslag en hiertegen door de schuldenaar verzet wordt gedaan binnen de termijn van zes
maanden, duren de gevolgen van de stuiting weliswaar voort totdat over dit verzet definitief
uitspraak is gedaan, maar enkel voor wat betreft de dwangsommen verbeurd op het ogenblik van de stuiting. (Art. 1385octies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
(OOSTERBOSCH BENNY EN FRANK bvba T. H. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0614.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 26 mei 2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Krachtens artikel 1385octies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verjaart de
dwangsom door verloop van zes maanden na de dag waarop zij wordt verbeurd.
Deze verjaring kan worden gestuit overeenkomstig artikel 2244 Burgerlijk
Wetboek.
Wanneer de verjaring aldus wordt gestuit door een bevel tot betalen of door een
beslag en hiertegen door de schuldenaar verzet wordt gedaan binnen de termijn
van zes maanden, duren de gevolgen van de stuiting weliswaar voort totdat over
dit verzet definitief uitspraak is gedaan, maar enkel voor wat betreft de
dwangsommen verbeurd op het ogenblik van de stuiting.
4. De appelrechters stellen vast:
- de verweerders maken aanspraak op dwangsommen verbeurd van 17 oktober
2002 tot minstens 15 januari 2009;
- de eiseres is dwangsommen verschuldigd vanaf 17 oktober 2002;
- de verweerders lieten op 14 november 2002 een bevel tot betalen betekenen
voor de dwangsommen verbeurd van 17 oktober 2002 tot en met 12 november
2002, waartegen de eiseres op 13 december 2002 verzet heeft aangetekend;
- over dit verzet wordt slechts definitief uitspraak gedaan in het bestreden arrest.
5. Door op grond van deze overwegingen te oordelen dat de dwangsommen die
zijn verbeurd in de periode van 17 oktober 2002 tot 15 januari 2009 niet zijn
verjaard, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de dwangsommen die
werden verbeurd na 12 november 2002 niet zijn verjaard, dat de dwangsommen
kunnen worden verbeurd niettegenstaande de schorsing van hun
tenuitvoerlegging, dat de betaling van een bedrag van 1.988,73 euro niet
bevrijdend is en uitspraak doet over de kosten.
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 tot een vierde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
3 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: E.

1476

HOF VAN CASSATIE

3.6.11 - Nr. 375

Dirix – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: J.
Verbist en H. Geinger.

Nr. 376
1° KAMER - 3 juni 2011

1º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - ARTSEN FORFAITAIRE HONORARIA - PER OPNAME EN/OF VERPLEEGDAG - KLINISCHE BIOLOGIE VERSTREKKINGEN - ERELOONSUPPLEMENTEN - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ARTSEN - FORFAITAIRE HONORARIA - PER OPNAME EN/OF
VERPLEEGDAG - KLINISCHE BIOLOGIE - VERSTREKKINGEN - ERELOONSUPPLEMENTEN - VERBOD TOEPASSINGSGEBIED
1º en 2° Het verbod op ereloonsupplementen voor artsen, voor de forfaitaire honoraria per
opname en/of per verpleegdag te betalen, geldt voor de verstrekkingen inzake klinische
biologie, ongeacht of de tegemoetkoming geheel dan wel gedeeltelijk forfaitair wordt
betaald1. (Art. 138, Ziekenhuiswet; Art. 57, ZIV-wet)
(UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid T. D.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal C. Vandewal:
Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden
Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de vordering van eiseres
betrekking op geneeskundige zorgen aan wijlen de echtgenote van verweerder in de
periode van 27 februari tot 8 maart 2008. De discussie tussen de partijen betreft de aanre kening door de eiseres van een supplement van 100 % op de prestaties van klinische
biologie, bij een verblijf op een eenpersoonskamer.
Eiseres dagvaardde op 19 februari 2009 verweerder voor de Vrederechter van het eerste
kanton Gent om hem te horen veroordelen tot betaling van een saldo ziekenhuisfactuur
ten bedrage van 870,79 € meer intresten en kosten.
Verweerder stelde bij conclusie een tegenvordering in teneinde eiseres te doen veroordelen om aan verweerder een bedrag van 74,79 € terug te betalen dat hij beweerde teveel
te hebben betaald, meer de intresten.
In het bestreden vonnis, gewezen in laatste aanleg, verklaarde de Vrederechter van het
eerste kanton Gent de hoofdvordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond, en de
tegenvordering van verweerder ontvankelijk en gegrond. Dienvolgens veroordeelde de
Vrederechter eiseres tot betaling aan verweerder van een bedrag van 74,79 €, meer de
intresten en kosten.
Het cassatieberoep van eiseres tegen dit vonnis maakt het voorwerp uit van huidige procedure.
Het cassatiemiddel
In het enig middel voert eiseres schending aan van artikel 138, §1, lid 1, §6 en §7 van de
Ziekenhuiswet, van artikel 57, §1, lid 1 en lid 2, en §6 van de ZIV-wet, in de ten deze
toepasselijke versie, namelijk zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij artikel 12
van de wet van 23 december 2009, en van artikel 154 van het Koninklijk besluit van 3 juli
1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
1 Zie de concl. van het OM.
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De eiseres voert in essentie aan dat voor verstrekkingen inzake klinische biologie het
verbod van ereloonsupplementen enkel geldt voor het forfaitair gedeelte van de honoraria,
en niet voor het niet-forfaitair gedeelte.
Bespreking van het cassatiemiddel
Artikel 138, §7 van de Ziekenhuiswet bepaalt dat de artsen bedoeld in §§1, 2 en 4, geen
supplementen mogen toepassen voor de forfaitaire honoraria per opname en/of per
verpleegdag te betalen betreffende verstrekkingen inzake klinische biologie of medische
beeldvorming.
Artikel 57, §1, eerste lid, van de ZIV-wet, zoals ten deze van toepassing, bepaalt dat de
tegemoetkoming voor de verstrekkingen inzake klinische biologie zoals ze door de
Koning nader worden omschreven, voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
per ziekenhuis vastgesteld wordt op basis ofwel van een forfait dat per verpleegdag wordt
betaald ofwel van een forfait per opneming, ofwel van die twee forfaits. Luidens het
tweede lid van die bepaling kan de Koning evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop
het forfait van toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het
forfait wordt vergoed.
Artikel 57, §6, van de ZIV-wet bepaalt evenwel dat voor de verstrekkingen die door het of
de in §1 bedoelde forfait of forfaits worden vergoed, geen bedragen ten laste van de rechthebbenden mogen worden gelegd.
Het verbod van artikel 57, §6 van de ZIV-wet lijkt mij gekoppeld te zijn aan de verstrekkingen en niet aan het forfait. Het verbod van ereloonsupplementen lijkt mij bij een
gedeeltelijk forfait te gelden voor het volledig bedrag van de verstrekkingen inzake klini sche biologie.
Zodra er als vergoeding voor bepaalde verstrekkingen forfaits in aanmerking worden
genomen, mogen naar mijn mening geen bedragen meer aan de patiënt worden aangerekend. Er mag dus geen onderscheid worden gemaakt tussen een forfaitair en een niet-forfaitair gedeelte, want het verbod op supplementen slaat op de verstrekking als zodanig.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, lijkt mij naar recht te falen.
Conclusie: Verwerping.
ARREST

(AR C.10.0617.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van het vredegerecht eerste kanton
Gent van 26 oktober 2009, in laatste aanleg gewezen.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 februari 2011 een conclusie
neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué 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

1478

HOF VAN CASSATIE

3.6.11 - Nr. 376

Beoordeling
1. Artikel 138 Ziekenhuiswet bepaalt: "De artsen bedoeld in §§1, 2 en 4, mogen
geen supplementen toepassen voor de forfaitaire honoraria per opname en/of per
verpleegdag te betalen betreffende verstrekkingen inzake klinische biologie of
medische beeldvorming".
Artikel 57 ZIV-wet bepaalt: "§1 De tegemoetkoming voor de verstrekkingen
inzake klinische biologie zoals ze door de Koning nader worden omschreven,
wordt voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per ziekenhuis
vastgesteld op basis ofwel van een forfait dat per verpleegdag wordt betaald
ofwel van een forfait per opneming, ofwel van die twee forfaits. De Koning kan
evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfait van toepassing is
slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het forfait wordt
vergoed (...). §6 Voor de verstrekkingen die door het of de in §1 bedoelde
forfaits worden vergoed, mogen geen bedragen ten laste van de rechthebbenden
worden gelegd".
2. Uit deze bepalingen volgt dat het verbod op ereloonsupplementen geldt voor
de verstrekkingen inzake klinische biologie, ongeacht of de tegemoetkoming
geheel dan wel gedeeltelijk forfaitair wordt betaald.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: B.
Maes en W. van Eeckhoutte.

Nr. 377
3° KAMER - 6 juni 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - OPGEHEVEN BEPALING - ONTVANKELIJKHEID
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT RECHTVAARDIGINGSGROND - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOEZICHT
3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
- FOUT - RECHTVAARDIGINGSGROND - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER TOEZICHT
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT RECHTVAARDIGINGSGROND - SPOORVOERTUIG - SPOORVERKEER
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5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WEGVERKEERSONGEVAL OORZAKELIJK VERBAND
1º Het middel is ontvankelijk, wanneer het de schending aanvoert van een opgeheven
wettelijke bepaling die van kracht was op het ogenblik dat het litigieuze recht ontstond1.
2º en 3° Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het
bestaan van een fout of van een rechtvaardigingsgrond afleidt, moet het Hof nagaan of hij
uit die vaststellingen een dergelijke gevolgtrekking heeft kunnen afleiden2.
4º Uit de vaststelling dat het voertuig op zijn minst te dicht bij de tramsporen stilstond en
bijgevolg de doorgang van die tram belemmerde, aangezien de tram het voertuig heeft
geraakt, kan de rechter niet wettig afleiden dat de bestuurder geen fout heeft begaan,
alleen op grond dat rekening moet worden gehouden met de feitelijke omstandigheden en
de verplichtingen die het rijden in de stad met zich meebrengt. (Artt. 1382 en 1383, BW)
5º De rechter die niet vaststelt dat het ongeval zonder de fout van de aangestelde niettemin
op dezelfde wijze zou hebben plaatsgevonden, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing
dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en het ongeval 3. (Artt. 1382 en 1383,
BW)
(MIVB T. TMS LIMOUSINES, gewone commanditaire vennootschap)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0095.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel van 19 mei 2009.
De zaak is bij beschikking van 23 mei 2011 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen beslissing mag toepassen die
een hogere bepaling schendt;
artikel 159 van de Grondwet;
de artikelen 6, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer;
artikel 12.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
1 Cass. 20 dec. 2007, AR C.06.0574.F, AC, 2007, nr. 655.
2 Cass. 19 juni 2007, AR P.07.0201.N, AC, 2007, nr. 337.
3 Zie Cass. 11 sept. 2006, AR C.05.0390.F, AC, 2006, nr. 400.

1480

HOF VAN CASSATIE

6.6.11 - Nr. 377

artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de
veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op
spoorwegen en aanhorigheden;
artikel 27, §2, van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op
de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar.
Aangevochten beslissingen
De beslissing verklaart de hoofdvordering van de verweerster ontvankelijk en gegrond en
veroordeelt de eiseres om haar een bedrag van 3.312,20 euro te betalen, vermeerderd
met de compensatoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 23 januari 2004 en
vervolgens de moratoire interest, tot algehele betaling.
De beslissing verwerpt de tegenvordering van de eiseres en veroordeelt haar in de kosten
van eerste aanleg en hoger beroep.
"De (verweerster) stelt de (aangestelde van de eiseres) volledig aansprakelijk voor het
ongeval op grond van de artikelen 27, §2, van het koninklijk besluit van 15 september
1976 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl de (eiseres) elke aansprakelijkheid voor
haar aangestelde betwist, maar de aangestelde van de (verweerster) een fout verwijt op
grond van artikel 12.1. van het Wegverkeersreglement.
[...]
Artikel 25 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 verbiedt elke weggebruiker
weliswaar 'voertuigen te laten stilstaan of te parkeren op een plaats waar zij de
gemakkelijke doorgang van de spoorrijtuigen belemmeren'.
Het kan niet worden betwist - en het wordt zelfs niet betwist - dat het voertuig van de
(verweerster) zich op zijn minst te dicht bij de tramsporen bevond en bijgevolg de
doorgang van die tram belemmerde, aangezien die tram (die wel uitzwenkt maar de rails
waarop hij rondrijdt niet kan verlaten en zodoende niet van zijn voorzienbaar traject kan
afwijken) zijn voertuig heeft geraakt.
Te dezen evenwel kan de aangestelde van de (verweerster) geen fout worden
aangewreven, aangezien het is aangetoond dat (hij) was blijven staan om zijn klant uit de
taxi te laten stappen, kennelijk op het adres dat hij hem had opgegeven; bij het
beoordelen van een fout moet evenwel rekening gehouden worden met de feitelijke
omstandigheden en de verplichtingen die het rijden in de stad met zich meebrengt. Dat
veronderstelt toegevingen aan beide kanten en een aangepaste uitlegging van de
verkeersregels, of het nu gaat om vervoer per spoor dan wel met de wagen. Die
toegevingen worden geregeld in artikel 27, §2, van het koninklijk besluit van 15
september 1976; een andersluidende beslissing zou hierop neerkomen dat bepaalde,
volkomen normale handelingen van het dagdagelijkse leven, zoals de gewone opdracht
van een taxichauffeur, onmogelijk zouden worden gemaakt.
Ten overvloede moet erop gewezen worden dat er geen enkel oorzakelijk verband tussen
de eventuele fout van de taxichauffeur en het ongeval kan worden aangenomen: de foto's
tonen aan dat de straat op de plaats van de botsing recht - of bijna recht - loopt en een
goede zichtbaarheid biedt.
Het lijdt geen twijfel dat de taxi er al lang genoeg stond om opgemerkt te kunnen worden
door de (aangestelde van de eiseres); laatstgenoemde preciseert overigens in zijn
aangifte dat hij de taxi niet kon zien door de plaatsgesteldheid, wat niet strookt met de
waarheid. Hij betoogt daarentegen geenszins dat die taxi plots zou zijn gestopt en dat hij
hierdoor werd verrast.
De (aangestelde van de eiseres) had de stilstaande taxi dus wel degelijk moeten opmerken
en op de eventualiteit van een hindernis op de weg van zijn tram bedacht had moeten zijn
door zijn rijstijl hieraan aan te passen, wat hij niet heeft gedaan.
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Zijn aansprakelijkheid is aangetoond, daar het ongeval, zonder zijn fout, zich niet zou
hebben voorgedaan zoals het gebeurd is".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
krachtens hetwelk de Koning de algemene reglementen op de politie over het wegverkeer
kan vaststellen, heeft met name tot doel de veiligheid van het wegverkeer te waarborgen.
Artikel 12.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (Wegverkeersreglement)
gebiedt elke weggebruiker voorrang te verlenen aan de spoorvoertuigen en zich van de
sporen te verwijderen.
Artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de
veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op
spoorwegen en aanhorigheden bepaalt het volgende:
"Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de
spoorwegexploitant, voertuigen te laten stilstaan of te parkeren en voorwerpen van
enigerlei aard neer te leggen, op een plaats waar zij de gemakkelijke doorgang van de
spoorrijtuigen of de normale werking van de toestellen hinderen of het zicht op de seinen
van de spoorweg belemmeren".
Die bepaling is klaar en duidelijk; zij is voor geen enkele uitlegging vatbaar.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen rechtsnorm kan
toepassen die een hogere norm schendt, en waarvan artikel 159 van de Grondwet een
bijzondere toepassing vormt, kon de rechter de uitlegging van dat artikel 25 niet
"aanpassen" aan de verkeersregels en mocht hij evenmin, toen hij die bepaling toepaste,
"rekening houden met de feitelijke omstandigheden en de verplichtingen die het rijden in
de stad met zich meebrengt".
Redenen van billijkheid kunnen evenmin voorrang verkrijgen op de wet.
Dit is des te meer het geval omdat het voormelde artikel 25 van het koninklijk besluit van
2 augustus 1977 een wet van politie en van openbare orde is waarvan niet kan worden
afgeweken (artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek).
Zoals het bestreden vonnis vaststelt (p. 3), kan niet worden betwist - en wordt zelfs niet
betwist - dat het voertuig van de (verweerster) op zijn minst "te dicht bij de tramsporen"
stond en zodoende de doorgang belemmerde.
Het feit dat de (aangestelde van de eiseres) moet vertragen en desnoods moet stoppen
wanneer er gevaar dreigt (artikel 27, §2, van het koninklijk besluit van 15 september
1976), neemt niet weg dat de aangestelde van de verweerster de artikelen 25 en 12.1 van
het Wegverkeersreglement heeft geschonden toen hij zijn voertuig "te dicht" bij de
tramsporen tot stilstand bracht en aldus de doorgang van de tram belemmerde. Die fout
is de hoofdoorzaak of zelfs de enige oorzaak van het ongeval.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de aangestelde van de verweerster artikel 25, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 of artikel 12.1 van het
Wegverkeersreglement niet heeft overtreden en zelfs niet onvoorzichtig is geweest
(artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), toen hij zijn voertuig te dicht bij de
tramsporen tot stilstand bracht en aldus "de doorgang belemmerde", om de hoofdreden
dat de uitlegging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977
"aangepast" moet worden aan de feitelijke omstandigheden en aan de verplichtingen die
het rijden in de stad met zich meebrengt, miskent bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel
en schendt de wettelijke bepalingen die in de aanhef van het middel worden bedoeld, en
meer bepaald voormeld artikel 25, eerste lid.
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Tweede onderdeel
De rechter verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat een door een bestuurder op
het Wegverkeersreglement gemaakte inbreuk niet heeft bijgedragen tot de schade,
wanneer hij die beslissing grondt op redenen die niet impliceren dat de schade, zonder de
aan die bestuurder ten laste gelegde inbreuk, zich niettemin op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan.
Het bestreden vonnis wijst te dezen "ten overvloede" erop dat het voertuig van de
verweerster "zich te dicht bij de tramsporen bevond en bijgevolg de doorgang van die
tram belemmerde", maar stelt niet vast dat de aangestelde van de verweerster, indien hij
zijn voertuig niet te dicht bij de tramsporen tot stilstand had gebracht, niettemin door de
tram zou zijn aangereden.
Het bestreden vonnis beweert alleen, zonder enig steekhoudend argument, dat de taxi "er
al lang genoeg stond om opgemerkt te kunnen worden door de (aangestelde van de
eiseres)", wat geenszins betekent dat het ongeval zou hebben plaatsgevonden indien de
taxi niet "te dicht bij de tramsporen" was blijven stilstaan, zodat hij de doorgang van de
tram belemmerde.
Het vonnis heeft dus niet wettig kunnen beslissen dat er geen enkel oorzakelijk verband
tussen de (mogelijke) fout van de bestuurder en het ongeval kon worden aangenomen
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De eerste door de verweerster tegen het eerste onderdeel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het onderdeel is niet duidelijk:
Het onderdeel oefent kritiek uit op de beslissing van het bestreden vonnis,
volgens welke de aangestelde van de verweerster artikel 12.1. van het
Wegverkeersreglement niet heeft overtreden en zelfs niet onvoorzichtig is
geweest in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, terwijl de
appelrechters vastgesteld hebben dat het voertuig van de verweerster "zich op
zijn minst te dicht bij de tramsporen bevond en bijgevolg de doorgang van die
tram belemmerde, aangezien [de] tram [...]zijn voertuig heeft geraakt".
Het wijst er aldus op in welk opzicht het bestreden vonnis die wettelijke
bepalingen schendt.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet in zoverre worden verworpen.
De tweede, door de verweerster tegen het eerste onderdeel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, in zoverre dat onderdeel de schending aanvoert van
artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende
de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen: die bepaling is
opgeheven door het koninklijk besluit van 20 december 2007:
Het middel dat schending aanvoert van een opgeheven wettelijke bepaling die
van kracht was op het ogenblik dat het litigieuze recht ontstond, is ontvankelijk.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
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Gegrondheid van het eerste onderdeel
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt
waaruit hij het bestaan van een fout of van een rechtvaardigingsgrond afleidt,
moet het Hof evenwel nagaan of hij uit die vaststellingen een dergelijke
gevolgtrekking heeft kunnen maken.
Luidens artikel 12.1. Wegverkeersreglement, moet elke weggebruiker voorrang
verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de
sporen verwijderen.
Krachtens artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977
betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en
betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, is het, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van de spoorwegexploitant, verboden
voertuigen te laten stilstaan of te parkeren op een plaats waar zij de gemakkelijke
doorgang van de spoorrijtuigen of de normale werking van de toestellen hinderen
of het zicht op de seinen van de spoorweg belemmeren.
Het bestreden vonnis stelt vast "het voertuig van [de verweerster] zich op zijn
minst te dicht bij de tramsporen bevond en bijgevolg de doorgang van die tram
belemmerde, aangezien [de] tram [...]zijn voertuig heeft geraakt".
Het beslist dat "de aangestelde van de (verweerster) te dezen evenwel geen fout
kan worden aangewreven, aangezien het is aangetoond dat (die bestuurder) was
blijven staan om zijn klant uit de taxi te laten stappen, kennelijk op het adres dat
hij hem had opgegeven; bij het beoordelen van een fout moet evenwel rekening
gehouden worden met de feitelijke omstandigheden en de verplichtingen die het
rijden in de stad met zich meebrengt; dat veronderstelt toegevingen aan beide
kanten en een aangepaste uitlegging van de verkeersregels, of het nu gaat om
vervoer per spoor dan wel met de wagen; die toegevingen worden geregeld in
artikel 27, §2, van het koninklijk besluit van 15 september 1976; een
andersluidende beslissing zou hierop neerkomen dat bepaalde, volkomen
normale handelingen van het dagdagelijkse leven, zoals de gewone opdracht van
een taxichauffeur, onmogelijk zouden worden gemaakt".
Na te hebben vastgesteld dat de aangestelde van de verweerster artikel 25, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 overtreden had, in de daarin
vermelde omstandigheden, heeft het bestreden vonnis niet wettig kunnen
beslissen dat hij geen fout had begaan door zich uitsluitend te baseren op de
hierboven vermelde redenen, daar die geen verantwoordingsgrond kunnen
vormen.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede onderdeel
Eerste, door de verweerster tegen het tweede onderdeel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het onderdeel is zonder belang:
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de door het tweede onderdeel
bekritiseerde grond niet overtollig is.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
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Gegrondheid van het tweede onderdeel
Het bestreden vonnis vermeldt dat "ten overvloede erop gewezen moet worden
dat er geen enkel oorzakelijk verband tussen de eventuele fout van de
taxichauffeur en het ongeval kan worden aangenomen: de foto's tonen aan dat de
straat op de plaats van de botsing recht - of bijna recht - loopt en een goede
zichtbaarheid biedt. Het lijdt geen twijfel dat de taxi er al lang genoeg stond om
opgemerkt te kunnen worden door de (aangestelde van de eiseres(;
laatstgenoemde preciseert overigens in zijn aangifte dat hij de taxi niet kon zien
door de plaatsgesteldheid, wat niet strookt met de waarheid. Hij betoogt
daarentegen geenszins dat die taxi plots zou zijn gestopt en dat hij hierdoor werd
verrast. Zijn aansprakelijkheid is aangetoond, daar het ongeval, zonder zijn fout,
zich niet zou hebben voorgedaan zoals het gebeurd is".
Het bestreden vonnis, dat aldus niet vaststelt dat het ongeval, zonder de fout van
de aangestelde van de verweerster, niettemin op dezelfde wijze zou hebben
plaatsgevonden, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en het ongeval.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van de cassatie
Het middel leidt tot de vernietiging van de beslissing volgens welke de
aangestelde van de verweerster geen fout heeft begaan, maar raakt niet aan de
beslissing dat de aangestelde van de eiseres een fout heeft begaan die in een
oorzakelijk verband tot het ongeval staat.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het beslist dat de aangestelde
van de eiseres een fout heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat tot het
ongeval.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
6 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: A.
De Bruyn en S. Nudelholc.

Nr. 378
3° KAMER - 6 juni 2011

Nr. 378 - 6.6.11

HOF VAN CASSATIE

1485

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE PRODUCTEN
- IN HET VERKEER BRENGEN - OPSLAG VAN EEN PRODUCT
2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - RICHTLIJN VAN
DE RAAD - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE PRODUCTEN
1º en 2° Door het louter opslaan in de pakhuizen van de producent met het oog op de
verkoop ervan, wordt een product niet in het verkeer gebracht. (Artt. 6 en 16, Wet Productaansprakelijkheid; Art. 11, Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985)
(AXA BELGIUM nv T. SPADEL nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0126.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
11 juni 2009.
De zaak is bij beschikking van 18 mei 2011 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 6 en 16 van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid
voor producten met gebreken, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 22 maart
1991 en in werking getreden op 1 april 1991;
de artikelen 1, 6, 7, 11, 15, 17 en 19 van de richtlijn 85/374/EEG van 25 juli 1985 van de
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat "de eerste rechter de rechtsvordering terecht ongegrond heeft
verklaard op grond van de wet van 25 februari 1991, aangezien die wet ratione temporis
niet op deze zaak van toepassing is", om alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen:
"De (eiseres) grondt haar vordering op de wet van 25 februari 1991 betreffende de
aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Die wet, die de communautaire richtlijn van 25 juli 1985 inzake de aansprakelijkheid
voor producten met gebreken omzet in Belgisch recht, bepaalt in artikel 16 dat 'deze wet
de vergoeding regelt van schade veroorzaakt door gebrekkige producten die na haar
inwerkingtreding in het verkeer zijn gebracht'.
Dat begrip 'in het verkeer brengen' vormt zodoende het criterium om de werking van de
wet in de tijd te bepalen.
In tegenstelling tot de Europese richtlijn, omschrijft de Belgische wet het begrip 'in het
verkeer brengen'; volgens artikel 6 van de wet 'wordt onder 'in het verkeer brengen' de
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eerste daad verstaan waaruit de bedoeling van de producent blijkt om aan het product de
bestemming te verlenen die hij aan dat product geeft door overdracht aan derden of door
gebruik ten behoeve van laatstgenoemden'.
Het gaat hier slechts om een omschrijving die niet bindend is en die niet tot gevolg kan
hebben dat er in een welbepaald geval voor een andere oplossing wordt gekozen dan die
waartoe de toepassing van de bepalingen van de richtlijn zelf zou leiden (...).
Zoals elke wet die een communautaire akte in de nationale wetgeving omzet, moet de wet
van 25 februari 1991 uitgelegd worden overeenkomstig de richtlijn van 25 juli 1985 en de
daarmee beoogde doelstelling (...).
De (eiseres) die verwijst naar de wettelijke omschrijving, betoogt dat het product pas in
het verkeer is gebracht wanneer het product aan een derde is overgedragen.
Een dergelijke beperkende stelling kan niet worden aangenomen.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 februari 1991 blijkt dat de
omschrijving van het begrip 'in verkeer brengen' een opzettelijk, subjectief bestanddeel
vereist dat als doorslaggevend wordt omschreven, te weten de concrete wil van de
producent om het product in omloop te brengen (...).
L. Cornelis die commentaar levert bij het gebruik van het begrip 'in het verkeer brengen
van een product' in de Europese richtlijn, bepleit een ruime uitlegging van dat begrip om
alle moeilijkheden te voorkomen: volgens die auteur biedt noch de gewone overdracht
van het product, al dan niet in het voordeel van de eindconsument, noch het verlies van
de controle over de zaak, noch, ten slotte, het in de handel brengen van die zaak, een
correcte omschrijving van het begrip 'in het verkeer brengen'; om een product in het
verkeer te brengen, is het voldoende dat de producent anderen daadwerkelijk de
mogelijkheid bieden om met het product in contact te komen (...).
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in het arrest O'Byrne van 9
februari 2006 beslist dat een product moet worden geacht in het verkeer te zijn gebracht
in de zin van de richtlijn wanneer het product het fabricageproces van de producent heeft
doorlopen en is opgenomen in een verkoopproces in een vorm waarin het aan het publiek
wordt aangeboden voor gebruik of consumptie (...).
Het in het verkeer brengen kan niet alleen betrekking hebben op de levering in de
distributieketen, maar ook op een reeks handelingen die aan die levering voorafgaan (...).
Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het product in het verkeer is gebracht zodra
de producent, na afloop van het productieproces, zijn product in omloop wil brengen met
het oog op de verkoop ervan, waardoor dat product met derden in contact kan komen.
De bedoeling van de (verweerster) om flessen water in het verkeer te brengen, blijkt te
dezen uit het feit dat de flessen, die het productie- en controleproces doorlopen hebben,
met het oog op de verkoop ervan opgeslagen worden in haar pakhuizen, van waaruit zij
rechtstreeks naar de brouwer of een groothandelaar verstuurd worden.
De eerste daad waaruit de bedoeling van de (verweerster) blijkt om aan het product de
bestemming te verlenen die zij aan dat product geeft, is dus de opslag van het afgewerkte
product met het oog op de verkoop ervan.
De eerste rechter heeft dus terecht geoordeeld dat de producent een fles water in het
verkeer brengt zodra die fles wordt opgeslagen met het oog op de verzending ervan, ook
al is zij nog niet overgedragen (of verkocht) aan een derde".
Grieven
Eerste onderdeel
De wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken vormt de omzetting, in Belgisch recht, van de Europese richtlijn 85/374/EEG
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van 25 juli 1985 van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten
met gebreken. Krachtens de artikelen 6 en 16 van die wet, regelt die wet de vergoeding
van schade veroorzaakt door producten met gebreken die in het verkeer zijn gebracht na
de inwerkingtreding van die wet, d.w.z. na 1 april 1991. Het "in het verkeer brengen"
wordt omschreven als "de eerste daad waaruit de bedoeling van de producent blijkt om
aan het product de bestemming te verlenen die hij aan dat product geeft door overdracht
aan derden of door gebruik ten behoeve van laatstgenoemden".
Uit die omschrijving kan worden afgeleid dat het in het verkeer brengen van een product
niet alleen een subjectief bestanddeel vereist - te weten "de bedoeling van de producent
om aan het product de bestemming te verlenen die hij aan dat product geeft" - maar ook
een objectief bestanddeel dat die bedoeling concretiseert, te weten "de overdracht aan
een derde of (het) gebruik ten behoeve van laatstgenoemde".
De overdracht van het product aan een derde of het gebruik van dat product ten behoeve
van die derde betekent dat de producent het product uit handen geeft of op zijn minst dat
derden met dat product in contact kunnen komen.
Wanneer een product in de pakhuizen van de producent louter wordt opgeslagen "met het
oog op de verkoop ervan", is het product hierdoor bijgevolg niet "in het verkeer
gebracht" in de zin van de artikelen 6 en 16 van de in het middel bedoelde wet van 25
februari 1991, aangezien dat product niet aan een derde is overgedragen, niet ten
behoeve van die derde is gebruikt en evenmin met een derde in contact kan komen.
Het arrest, dat beslist dat de verweerster de litigieuze fles in het verkeer heeft gebracht
"zodra die fles werd opgeslagen (in de pakhuizen, van waaruit de flessen rechtstreeks
naar de brouwer of een groothandelaar verstuurd worden,) met het oog op de verzending
ervan, ook al was zij nog niet overgedragen (of verkocht) aan een derde", miskent het
wettelijk begrip "in het verkeer brengen" bedoeld in de artikelen 6 en 16 van de wet van
25 februari 1991 en schendt derhalve die bepalingen.
(...)

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderdeel voert aan dat het hof van beroep artikel 6 van de
wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken geschonden heeft door die bepaling toepasselijk te verklaren, zonder
vast te stellen dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan waren vervuld:
Het onderdeel verwijt het arrest niet dat het beslist dat de in de pakhuizen van de
verweerster opgeslagen flessen, in de zin van artikel 6, van bij het begin van die
opslag in het verkeer zijn gebracht, zonder dat het arrest heeft vastgesteld dat die
flessen met derden in contact konden komen.
Het verwijt het arrest dat het artikel 6 schendt, doordat het aanneemt dat die
flessen in het verkeer zijn gebracht op een ogenblik dat geen van de
voorwaarden, waaraan die bepaling het in het verkeer brengen van die producten
onderwerpt, vervuld waren, daar die flessen niet aan een derde waren
overgedragen en evenmin met een derde in contact konden komen.
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De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid van het onderdeel
Krachtens artikel 16 van de Wet Productaansprakelijkheid, regelt die wet de
vergoeding van schade veroorzaakt door gebrekkige producten die na haar
inwerkingtreding, d.w.z. 1 april 1991, in het verkeer zijn gebracht.
Volgens artikel 6 wordt onder "in het verkeer brengen", in de zin van die wet,
verstaan de eerste daad waaruit de bedoeling van de producent blijkt om aan het
product de bestemming te verlenen die hij aan dat product geeft door overdracht
aan derden of door gebruik ten behoeve van laatstgenoemden.
De voormelde wet is de omzetting van de richtlijn 85/374/EEG van 25 juli 1985
van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten
inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Bij de toepassing van het nationale recht, en met name van een speciaal ter
uitvoering van een richtlijn vastgestelde regeling, moet de nationale rechter dat
recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen van de tekst en
het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en
aldus aan artikel 288, derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie te voldoen (cf., met name, arrest van 15 april 2008 van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen, Impact, C-268/06, punten 98 tot
101).
De voormelde richtlijn geeft geen omschrijving van het begrip "in het verkeer
brengen", waarnaar in verschillende van haar artikelen verwezen wordt.
In het arrest O'Byrne C-127/04 van 9 februari 2006 beslist het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen dat artikel 11, dat handelt over de verjaring
van de door de richtlijn aan de gelaedeerde toegekende rechten, in tegenstelling
tot artikel 7 van die richtlijn, dat betrekking heeft op de mogelijkheden van de
producent om van zijn aansprakelijkheid te worden bevrijd, en dat op
beperkende wijze moet worden uitgelegd teneinde de belangen van de
gelaedeerden van een door een gebrekkig product veroorzaakte schade veilig te
stellen, een "neutraal karakter" heeft, daar "het doel van deze bepaling is
tegemoet te komen aan de eisen van de rechtszekerheid in het belang van de
betrokken partijen". Het Hof van Justitie beslist vervolgens dat "een product
moet worden beschouwd als in het verkeer gebracht in de zin van (de
laatstgenoemde bepaling(, wanneer het het productieproces van de producent
heeft verlaten en is opgenomen in een verkoopproces in een vorm waarin het aan
het publiek wordt aangeboden voor gebruik of consumptie" (punten 25, 26 en
27).
Aangezien artikel 16 van de wet, net als artikel 11 van de richtlijn, ertoe strekt
tegemoet te komen aan de eisen van de rechtszekerheid in het belang van de
betrokken partijen, moet voor de toepassing van dat artikel 16 het in artikel 6
omschreven begrip "in het verkeer brengen" worden uitgelegd in het licht van dat
arrest van het Hof van Justitie.
Een product dat slechts in de pakhuizen van de producent wordt opgeslagen met
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het oog op de verkoop ervan, is dus niet "in het verkeer is gebracht" in de zin van
de voormelde artikelen 6 en 16 van de wet.
Het arrest beslist dat de litigieuze fles in het verkeer was gebracht vóór de
inwerkingtreding van de wet, zodat die wet niet van toepassing was op het
geschil, op grond dat de verweerster die fles in het verkeer heeft gebracht "zodra
zij opgeslagen werd (in de pakhuizen, van waaruit de flessen rechtstreeks naar
een brouwer of een groothandelaar werden verstuurd( met het oog op de
verzending ervan, zonder dat zij al is overgedragen (of verkocht) aan een derde".
Het arrest miskent aldus het wettelijk begrip "in het verkeer brengen" bedoeld in
de artikelen 6 en 12 van de wet en schendt derhalve die bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over het
incidenteel beroep van de verweerster.
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.
6 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: S.
Velu – Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: J. Oosterbosch en J. Kirkpatrick.

Nr. 379
3° KAMER - 6 juni 2011

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - LASTGEVING - STILZWIJGENDE
BEKRACHTIGING - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOEZICHT
2º LASTGEVING - STILZWIJGENDE BEKRACHTIGING - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - TOEZICHT
3º LASTGEVING - STILZWIJGENDE BEKRACHTIGING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER OMSTANDIG STILZWIJGEN VAN DE LASTGEVER
1º en 2° Hoewel de feitenrechter m.b.t. de lastgeving op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het bestaan van een stilzwijgende bekrachtiging afleidt, gaat het Hof
evenwel na of hij die beslissing wettig uit zijn vaststellingen heeft kunnen afleiden 1. (Art.
1998, BW)
3º Uit de omstandigheden die het bestreden arrest omschrijft, kan het arrest het bestaan
1 Zie Cass. 2 nov. 2007, AR C.05.0379.F, AC, 2007, nr. 524.
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van een stilzwijgende bekrachtiging wettig afleiden uit het omstandig stilzwijgen van de
eiser.
(S. T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0186.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
20 november 2009.
De zaak is bij beschikking van 18 mei 2011 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1382, 1383, 1315 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep te Luik verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser tegen de
verweerster ontvankelijk maar niet-gegrond en veroordeelt de eiser in de kosten van de
verweerster van de twee instanties.
Het hof van beroep verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig
weergegeven worden beschouwd en in het bijzonder, in substantie, om de volgende reden:
"3. De rechtsvordering (van de eiser) tegen (de verweerster)
Allereerst moet erop gewezen worden dat (de eiser) geen duidelijkheid verschaft over de
juridische grondslag van zijn rechtsvordering, die schijnt te berusten op de fout die hij
vermeldt op bladzijde 3 van zijn laatste, voormelde conclusie.
(De eiser) moet in dat geval de fout van de (verweerster) aantonen. De (verweerster)
ontkent dat zij een fout heeft begaan, daar zij alle litigieuze verrichtingen zou hebben
gedaan via E.W., die haar naar eigen zeggen als de lasthebber (van de eiser) zou zijn
voorgesteld.
Zij beweert daarenboven dat (de eiser) de bewuste verrichtingen heeft bekrachtigd.
Er moet a priori op gewezen worden dat de (verweerster) geen enkel geschrift kan
voorleggen waaruit blijkt dat E.W. een lastgeving heeft ontvangen.
Toch kan uit de zeer bijzondere omstandigheden van de zaak worden afgeleid dat (de
eiser) de handelingen van de (verweerster) op zijn minst heeft bekrachtigd.
In dat opzicht merkt het hof (van beroep) het volgende op:
- (de eiser) is kennelijk geen leek in beurszaken, aangezien hij erkent dat hij verschillende
effectenrekeningen bezit, met name bij een Belgische bank, een Luxemburgse bank en bij
een beursbedrijf, het agentschap Leleu;
- als geloof moet worden gehecht aan zijn stelling dat hij niet de minste opdracht heeft
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gegeven met betrekking tot zijn rekeningen in het agentschap te C., dat geleid wordt door
B.P., en dat hij geen lasthebber voor die rekeningen zou hebben, is het onwaarschijnlijk
dat hij, toen hij de gedane verrichtingen zag, genoegen zou hebben genomen met de
uitspraak dat hij die verrichtingen niet begreep: een normaal zorgvuldige en aandachtige
persoon zou in die omstandigheden elke verrichting onmiddellijk hebben betwist en zou
hebben geëist dat de gedane verrichtingen onmiddellijk ongedaan zouden worden
gemaakt;
- integendeel, toen hij merkte dat er bedragen van zijn rekening waren gehaald om er
effecten mee te kopen, heeft hij opnieuw een groot bedrag op de met de effectenrekening
verbonden zichtrekening gestort;
- wat betreft die storting, is het (on)waarschijnlijk dat deze werd verricht om een hogere
interestvoet op de zichtrekening te behalen, daar de beloofde interestvoet veel lager is
dan die welke op een depositorekening kon worden behaald;
- wanneer (de eiser) daarenboven beweert dat hij geen lasthebber had en dat de
(verweerster) geen enkele verrichting op die rekening mocht doen zonder dat zij daartoe
van hem de opdracht had ontvangen, is het onbegrijpelijk dat (de eiser) rekeningen heeft
geopend in het agentschap te C. om daarmee vervolgens géén effecten te kopen, daar hij
zelf maandenlang geen verrichtingen heeft gedaan vanop de effectenrekening;
- het eerste geschrift dat (de eiser) bij het dossier heeft gevoegd, is een brief van 27
december 2000, die hij verschillende maanden na de litigieuze aankopen heeft geschreven
(...); die brief verrast in meer dan één opzicht:
- hij was om te beginnen niet gericht tot de (verweerster) maar wel tot M.E. zelf, de
zaakvoerder van de vorige bank (van de eiser);
- in die brief heeft (de eiser) het vervolgens over E.W. en hemzelf, waarbij hij beweert dat
E.W. niet zijn lasthebber was, M.E. verwijt dat hij ten overstaan van B.P. zou hebben
beweerd dat E.W. zijn 'vertrouwensman' was, erkent dat hij het is die hem aan de
genaamde E.W. heeft voorgesteld: 'ik heb jullie alleen maar met elkaar in contact
gebracht';
- uit de gegevens van de zaak blijkt dat (de eiser( het volste vertrouwen had in E.W.,
aangezien hij hem op zijn minst een lastgeving had verleend voor zijn rekening in
Luxemburg en dat hij hem, volgens de voormelde brief, zelfs voorgesteld had aan een
verantwoordelijke van een bankkantoor, hoewel hij geen terugvalbasis meer had in
België omdat 'hij uit de beursvennootschap Leleu was gezet wegens verrichtingen met
hoog risicogehalte' (zie de voormelde brief);
- daarenboven moeten ook de beweringen (van de eiser) met een korreltje zout worden
behandeld, aangezien hij in de voormelde brief met name schrijft dat E.W. 'een kennis is,
zonder meer, een "financieel raadgever" zoals hij zelf verkondigt, maar geen enkele
lastgeving heeft ontvangen';
- met betrekking tot de lastgeving moet voorts erop gewezen worden dat (de eiser), bij zijn
persoonlijke verschijning, verklaard heeft dat hij nog ergens een kopie moest hebben
liggen van de lastgeving die hij voor E.W. had opgemaakt voor de Luxemburgse rekening,
maar dat hij er niet aan dacht ze over te leggen.
- Met betrekking tot zowel de fout als de vermeende schade moet nog het volgende
worden gezegd:
- de bedragen die van de zichtrekening zijn gehaald, zijn aangewend om er effecten mee
te kopen die geplaatst werden op de effectenrekening (van de eiser), dat wil zeggen dat de
geldafhalingen oorspronkelijk dezelfde tegenwaarde hadden;
- (de eiser) blijft hardnekkig weigeren om de schade toe te lichten, gelet op het specifiek
karakter van de betrokken verrichtingen, terwijl de betrokken effecten volgens de
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(verweerster) warrants waren, dit wil zeggen 'een recht om een financieel actief te kopen
of te verkopen voor een prijs en voor een termijn die vooraf zijn overeengekomen' (zie de
niet betwiste omschrijving van de (verweerster) in haar laatste appelconclusie);
- (de eiser), de houder van de effectenrekening, heeft geen enkele opdracht gegeven om de
betrokken warrants te verhandelen en heeft ze zodoende laten verlopen en al hun waarde
doen verliezen;
- (de eiser) kan niet beweren dat hij de werking van de betrokken effecten niet kende
aangezien hij, nog vóór die einddatum was bereikt, hetzelfde probleem had met dezelfde
effecten die E.W. had aangekocht via zijn Luxemburgse rekening".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek is de lastgever gehouden de
verbintenissen na te komen die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht
heeft aangegaan. Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan
voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft. Hoewel de
bekrachtiging van de daden van de lasthebber ook uitsluitend stilzwijgend kan
geschieden, kan zij alleen worden afgeleid uit een handeling die noodzakelijkerwijs de
bekrachtiging veronderstelt van wat de lasthebber heeft gedaan.
Het louter stilzwijgen van de lastgever vormt op zichzelf geen bekrachtiging van hetgeen
een lasthebber buiten zijn macht heeft gedaan of van hetgeen een derde zonder lastgeving
heeft gedaan. Het stilzwijgen moet omstandig zijn.
Krachtens de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek, moet de
partij die beweert dat de lastgever de handeling heeft bekrachtigd die een lasthebber
buiten de hem verleende macht of die een derde zonder lastgeving heeft verricht, het
bewijs van die bekrachtiging leveren.
Het bestreden arrest, dat aanneemt dat de verweerster niet in staat is enig geschrift over
te leggen dat betrekking heeft op de lastgeving die E.W. zou hebben ontvangen, wijst
slechts op de volgende gegevens om daaruit het bestaan van een stilzwijgende
bekrachtiging af te leiden:
- de eiser is kennelijk geen leek in beurszaken;
- het is onwaarschijnlijk dat hij, toen hij de gedane verrichtingen zag, genoegen zou
hebben genomen met de uitspraak dat hij die verrichtingen niet begreep;
- integendeel, toen hij merkte dat er bedragen van zijn rekening waren gehaald om er
effecten mee te kopen, heeft hij opnieuw een groot bedrag op de met de effectenrekening
verbonden zichtrekening gestort; het is onwaarschijnlijk dat die storting werd verricht om
een hogere interestvoet op de zichtrekening te behalen;
- het is onbegrijpelijk dat de eiser rekeningen heeft geopend in het agentschap te C. om
daarmee vervolgens géén effecten te kopen, daar hij zelf maandenlang geen verrichtingen
heeft gedaan vanop de effectenrekening;
- het eerste geschrift dat de eiser bij het dossier heeft gevoegd, is een brief van 27
december 2000, die hij dus verschillende maanden na de litigieuze aankopen heeft
geschreven;
- uit de gegevens van de zaak blijkt dat de eiser het volste vertrouwen had in E.W.;
- daarenboven moeten ook de beweringen van de eiser met een korreltje zout worden
behandeld, aangezien hij in de voormelde brief met name schrijft dat E.W. een kennis is,
zonder meer, een financieel raadgever zoals hij zelf verkondigt, maar geen enkele
lastgeving heeft ontvangen;
- de eiser heeft bij zijn persoonlijke verschijning verklaard dat hij nog ergens een kopie
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moest hebben liggen van de lastgeving die hij voor E.W. had opgemaakt voor de
Luxemburgse rekening, maar dat hij er niet aan dacht ze over te leggen.
Uit die omstandigheden alleen kan niet noodzakelijkerwijs worden afgeleid dat de eiser
goedgekeurd heeft wat de heer W. zonder lastgeving heeft gedaan. Het bestreden arrest,
dat uitsluitend uit de hierboven vermelde feiten afleidt dat de eiser de door de verweerster
gedane verrichtingen heeft bekrachtigd, schendt derhalve artikel 1998 Burgerlijk
Wetboek.
Het bestreden arrest ontslaat de verweerster daarenboven in strijd met de wet van de
verplichting aan te tonen dat de eiser de door de verweerster gedane verrichtingen heeft
bekrachtigd. Het schendt de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk
Wetboek.
(...)

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1998, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is de lastgever gehouden de
verbintenissen na te komen die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende
macht heeft aangegaan.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat de lastgever niet gehouden is tot
hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of
stilzwijgend bekrachtigd heeft.
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het
bestaan van een stilzwijgende bekrachtiging afleidt, gaat het Hof evenwel na of
hij die beslissing wettig uit zijn vaststellingen heeft kunnen afleiden.
Het bestreden arrest beslist dat "uit de zeer bijzondere omstandigheden van de
zaak kan worden afgeleid dat [de eiser] de handelingen van de [verweerster] op
zijn minst heeft bekrachtigd".
Uit de omstandigheden die het arrest op de vierde en de vijfde bladzijde opsomt,
hebben de appelrechters wettig kunnen afleiden dat de litigieuze verrichtingen
zijn bekrachtigd ten gevolge van het omstandig stilzwijgen van de eiser.
Voor het overige, en in tegenstelling tot wat de eiser betoogt, ontslaat het arrest
de verweerster niet in strijd met de wet van de verplichting het haar opgedragen
bewijs te leveren, maar beslist het, op grond van de feitelijke gegevens die aan
de bekrachtiging ten grondslag liggen, dat de verweerster het bewijs ervan
geleverd heeft.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het
arrest.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: M.
Mahieu en P. Van Ommeslaghe.

Nr. 380
3° KAMER - 6 juni 2011

1º ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - UREN VAN PASSIEVE WACHTDIENST
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - VERPLICHTINGEN - ARBEID ARBEIDSDUUR EN RUST - UREN VAN PASSIEVE WACHTDIENST
3º LOON — RECHT OP LOON - BESCHERMING - ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEID ARBEIDSDUUR - UREN VAN PASSIEVE WACHTDIENST
4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI ARBEIDSTIJDREGELING - ARBEID - ARBEIDSDUUR - UREN VAN PASSIEVE WACHTDIENST
1º, 2°, 3° en 4° Het loon van de uren van passieve wachtdienst, tijdens welke de werk nemer de mogelijke oproepen van de werkgever moet beantwoorden zonder dat hij zich
daarbij op een welbepaalde plaats hoeft te bevinden of zijn gebruikelijke arbeidstaken hoeft
uit te voeren, dient niet gelijkwaardig te zijn aan dat van de uren werkelijke arbeid. (Art. 6,
Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993; Art. 19, tweede lid, Arbeidswet;
Artt. 3, 20, 3° en 81, §2, Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 2, 1°, en 3bis, Loonbeschermingswet)
(B. T. SUN MICROSYSTEMS BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 27 oktober 2009 gewezen door
het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert één middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, zowel vóór als na de wijziging
ervan bij artikel 1 van Richtlijn 2002/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad
van 22 juni 2000;
- artikel 19, tweede lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971;
- de artikelen 3, 20, 3°, en 81, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
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arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2, 1°, en 3bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers, artikel 3bis ingevoegd bij de wet van 26 juni 2002.
- Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt eisers vordering tot betaling van een bedrag van 329.379, 15 euro
verschuldigd voor de uren wachtdienst (de zogeheten "stand by" uren) die hij gepresteerd
heeft in dienst van de verweerster. Als gevolg hiervan stelt het arrest de vervangende
opzeggingsvergoeding ten voordele van de eiser vast op basis van een jaarloon van
85.290,77 euro hetgeen minder is dan het werkelijk loon (artikel 81, §2, van de wet van 3
juli 1978).
Het arrest beslist dat om de volgende redenen:
"De eiser voert tegen dat beroepen vonnis aan dat alle uren tijdens welke hij wachtdienst
(als 'stand by') deed, arbeidsuren zijn waarvoor hij recht heeft op een normaal loon,
vermeerderd met 150 of met 200 pct., naargelang van het geval.
De situatie van de eiser zoals die aan het arbeidshof is voorgelegd is echter niet dezelfde
als die van een arts die in een ziekenhuis wachtdienst verricht waarbij de volledige tijd
die hij aanwezig is volgens de normen van Europees recht beschouwd moet worden als
arbeidstijd.
(...)
De doorslaggevende factor om het communautaire begrip 'arbeidstijd' in de zin van
Richtlijn 93/104/EG te bepalen is dat de werknemer fysiek aanwezig moet zijn op de door
de werkgever bepaalde plaats en er te zijner beschikking moet staan om zonodig
onmiddellijk de gepaste diensten te leveren.
Dit is hier duidelijk niet het geval daar de eiser niet fysiek aanwezig moet zijn op de door
de werkgever bepaalde plaats en hij bij een oproep binnen de voorgeschreven tijd van
twee uren moet interveniëren (cf. onderhoudscontract met zijn werkgever). Die 'stand by'
tijd is dus de tijdspanne waarin de eiser bereikbaar moet blijven. Het maakt hierbij niet
uit of de 'gewone' arbeidsplaats van de eiser thuis of op kantoor of bij zijn klanten is.
De intensiteit van verrichte prestaties tijdens die wachtdienst heeft niet tot gevolg dat alle
uren wachtdienst arbeidstijd zijn. .
Bovendien stelt de richtlijn 93/104/EG de minimumvoorschriften vast betreffende de
organisatie van de arbeidstijd die verband houden met de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers en is ze daartoe beperkt. Ze is niet van toepassing op de verloning van
de werknemers, ze heeft geen betrekking op de vergoeding voor de uren wachtdienst (cf.
HJEU, 5e kamer, beschikking van 11 januari 2007, Vorel, Zaak C-437/05, JTT, 2007, p.
197, punt 32; HJEU, arrest van 9 september 2003, zaak C-151-02, JTT, 2004, p. 425,
punt 26). (...)
Op nationaal vlak definieert de Belgische Arbeidswet (wet van 16 maart 1971, artikel 19)
de arbeidstijd als de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de
werkgever.
Hoewel de eiser niet verplicht was te blijven op de door de werkgever aangeduide plaats,
vormt het feit dat hij door de werkgever kan worden opgeroepen geen voldoende reden
om te besluiten dat de werknemer recht heeft op zijn loon voor de tijd gedurende welke hij
geen prestaties verricht heeft (in die zin, Cass. 16 maart 1992). Aldus werd geoordeeld
voor een werknemer die per semafoon kan worden opgeroepen (Arbh. Brussel, 9 oktober
1985, RDS, 1985, p. 622) en voor een werknemer die per telefoon bereikbaar moet blijven
(AH Brussel, 12 februari 2008, JTT, 2008, p. 406) om aan dringende noden tegemoet te
komen. Het arbeidshof deelt dat standpunt.
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De clausule van de overeenkomst die voorziet in een vast bedrag voor de uren 'stand by'
(dat lager is dan het normale uurloon) onder voorbehoud van de uitbetaling van de
gepresteerde overuren (zie de feiten, hierboven), schendt de wet van 16 maart 1971 niet.
Tot slot is de 'stand by' tijd in casu de tijd gedurende welke de eiser bereikbaar moest
blijven maar is noch volgens het Belgisch recht, noch volgens het Europees recht
arbeidstijd. Tijdens die wachtdienst die valt onder het stelsel van gewone 'bereikbaarheid'
vormen enkel de effectieve prestaties arbeidstijd in de zin van het communautair recht en
in de zin van artikel 19 van de Belgische wet van 16 maart 1971.
(...)
De eiser betwist niet voor elke wachtdienst de forfaitaire premie die bij zijn aanwerving
werd bepaald (en die sinds 2002 van 15.000 Belgische Frank werd opgetrokken naar 450
euro) alsook de lonen voor de overuren die op zijn loonfiches zijn vermeld, te hebben
ontvangen".
Grieven
Naar luid van artikel 19, tweede lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, wordt onder
arbeidsduur de tijd verstaan gedurende welke het personeel ter beschikking is van de
werkgever.
In de veronderstelling dat de richtlijn 93/104/EG die op het ogenblik van de feiten van
toepassing was, tot doel had de voorschriften voor de veiligheid en de gezondheid
betreffende de organisatie van de arbeidstijd en niet de bezoldigingen van de wachtdienst
te bepalen, heeft artikel 2 van die richtlijn de arbeidstijd weliswaar gedefinieerd als "de
tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn
werkzaamheden uitoefent overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken".
De werknemer die bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden ter beschikking staat van
zijn werkgever is werkzaam en heeft het recht om voor dat werk tegen een normaal tarief
te worden vergoed.
Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten legt met name
de verplichting op om de werknemer die ter beschikking staat van zijn werkgever te
vergoeden en bepaalt dat " de arbeidsovereenkomst voor bedienden de overeenkomst is
waarbij een werknemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een
werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten".
Het is overigens doordat hij is aangeworven dat de eiser tijdens de uren wachtdienst ter
beschikking stond van zijn werkgever. Hij heeft bijgevolg het recht om voor die
wachtdienst te worden vergoed aangezien artikel 2, 1°, van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers het loon definieert als datgene
"waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever".
Artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 preciseert dat de werkgever verplicht is "het
loon te betalen" op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen en artikel 3bis van de
wet van 12 april 1965, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2002 en van kracht op 1 juli 2005
heeft uitdrukkelijk het recht bevestigd van de werknemer "op de betaling, door de
werkgever, van het hem verschuldigde loon"
Het arrest stelt vast dat de eiser tijdens zijn wachtdienst "bereikbaar" moest blijven voor
de oproepen van zijn werkgever om de onderhoudscontracten waartoe die verbonden was
uit te voeren.
Tijdens die uren stond de eiser bijgevolg zeker ter beschikking van de verweerster in de
zin van voornoemd artikel 19, tweede lid, van de wet van 16 maart 1971 en van artikel 6
van de richtlijn 93/104/EG, ook al was hij niet verplicht was te blijven op een door de
verweerster aangewezen plaats of al waren zijn geleverde prestaties minder zwaar.
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In tegenstelling tot wat het arrest stelt, maakt de wachtdienst tijdens welke de eiser te
allen tijde door zijn werkgever kon worden opgeroepen deel uit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst waarvoor de eiser zijn normaal loon moest ontvangen.
Het arrest werpt vergeefs op dat de arbeidsovereenkomst van de eiser voor de uren
wachtdienst een lager forfaitair bedrag dan het normale uurloon en de betaling van de
werkelijk gepresteerde overuren toekent. De uren wachtdienst moeten immers worden
beschouwd als tijd gedurende welke de eiser in dienst was van de verweerster voor de
functies waarvoor hij was aangeworven en bijgevolg mag de eiser voor al die uren op
normaal loon aanspraak maken.
De verweerster had trouwens geen reden om voor de uren wachtdienst een forfaitaire
vergoeding toe te kennen als ze er zelf niet van uitging dat de eiser tijdens die uren tot
haar beschikking stond en dus niet vrij over zijn tijd kon beschikken.
Het feit dat de eiser het bewijs niet levert dat hij het loon voor de " werkelijk
gepresteerde" overuren tijdens zijn wachtdienst niet zou hebben ontvangen is niet
pertinent. Zoals hierboven vermeld, bepalen artikel 19, tweede lid, van de wet van 16
maart 1971 en artikel 6 van de richtlijn 93/104/EG immers dat de uitvoering van de
werkzaamheden wordt voortgezet gedurende de volledige tijd die de werknemer ter
beschikking van de werkgever staat. De eiser heeft bijgevolg recht op zijn normale loon
voor de volledige tijd die hij van wacht was, ongeacht of die wachtdienst al dan niet heeft
geleid tot effectief gepresteerde "overuren".
Hieruit volgt dat het arrest de vordering van een bedrag van 329.379, 15 euro voor het
presteren van overuren tijdens de wachtdiensten niet naar recht kon verwerpen en
bijgevolg ook niet op wettige wijze de vervangende opzeggingsvergoeding kon berekenen
waarop de eiser recht had omdat het niet het bewijs levert dat hij werkelijke prestaties
verrichtte waarvoor de verloning het forfaitaire bedrag dat hem was toegewezen voor die
"stand by" tijd zou overschrijden (schending van alle wettelijke bepalingen die vooraan in
het middel staan vermeld).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 6 van de richtlijn nr. 93/104/EG van de Raad van 23 november
1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, zoals
van toepassing op de feiten, treffen de Lid-Staten de nodige maatregelen opdat in
verband met de noodzakelijke bescherming van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers:
1. de wekelijkse arbeidstijd via wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of
via collectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen de sociale partners
wordt beperkt;
2. de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief overwerk,
niet meer dan achtenveertig uren bedraagt.
Artikel 19, tweede lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 bepaalt dat onder
arbeidsduur de tijd wordt verstaan gedurende welke het personeel ter
beschikking is van de werkgever.
Noch uit die bepalingen noch uit andere bepalingen waarvan het middel de
schending aanvoert blijkt dat de verloning voor de niet-actieve uren wachtdienst
tijdens welke de werknemer verplicht was om eventuele oproepen van zijn
werkgever te beantwoorden zonder dat hij zich op een precieze plaats moest
bevinden of nog zijn gebruikelijke arbeidswerkzaamheden moest vervullen, moet
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worden gelijkgesteld met die van effectieve arbeidsuren.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: M.
Delange – Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: A. De Bruyn en P. Wouters.

Nr. 381
2° KAMER - 7 juni 2011

1º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCALE AMBTENAREN - SLACHTOFFER
VAN EEN NIET-FISCAAL MISDRIJF TER GELEGENHEID VAN DE UITOEFENING VAN HUN AMBT - KLACHT OF
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - AARD VAN HET OPTREDEN - GEVOLG
2º BEROEPSGEHEIM - INKOMSTENBELASTINGEN - FISCALE AMBTENAREN - SLACHTOFFER VAN
EEN NIET-FISCAAL MISDRIJF TER GELEGENHEID VAN DE UITOEFENING VAN HUN AMBT - KLACHT OF
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - AARD VAN HET OPTREDEN - GEVOLG
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KLACHT OF BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - FISCALE
AMBTENAREN - SLACHTOFFER VAN EEN NIET-FISCAAL MISDRIJF TER GELEGENHEID VAN DE UITOEFENING
VAN HUN AMBT - AARD VAN HET OPTREDEN - GEVOLG
4º MISDRIJF — ALLERLEI - BELAGING - BEGRIP - TOEPASSING
1º, 2° en 3° Fiscale ambtenaren die bij een politionele of gerechtelijke overheid klacht
indienen of zich bij de rechter burgerlijke partij stellen wegens niet-fiscale misdrijven
waarvan zij ter gelegenheid van de uitoefening van hun ambt het slachtoffer zouden zijn,
handelen niet buiten de uitoefening van hun ambt in de zin van artikel 337, eerste lid,
WIB92, zodat zij dan ook, zonder het fiscaal beroepsgeheim te schenden, aan die politionele of gerechtelijke overheid of aan de rechter alle met betrekking tot die misdrijven relevante informatie en documenten mogen bezorgen1. (Art. 337, eerste lid, WIB92)
4º Artikel 442bis, eerste lid, Strafwetboek bestraft hij die door niet-aflatende of steeds terugkerende gedragingen, iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door hem op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende of had moeten
kennen; de omstandigheid dat een burger een geschil heeft met een overheid sluit niet uit
hij door zijn gedrag de rust van personeelsleden van die overheid ernstig kan verstoren 2.
(Art. 442bis, eerste lid, Strafwetboek)
(W. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass. 20 okt. 2009, AR P.09.0846.N, AC, 2009, nr. 596 met conclusie OM.
2 Zie Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.1060.N, AC, 2009, nr. 693.
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(AR P.10.1850.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 27 oktober 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 195 Wetboek van Strafvordering
en de artikelen 337 en 463 WIB92, evenals miskenning van het recht van
verdediging: het arrest weigert ten onrechte de onder het fiscaal beroepsgeheim
vallende stukken die door de verweerders werden aangewend om de aangifte te
staven, uit het strafdossier te verwijderen; het arrest miskent door de niet-wering
van deze selectief door de verweerders voorgelegde stukken bovendien het recht
van verdediging van de eisers.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eisers
voor de appelrechters hebben aangevoerd dat de verweerders een selectie hebben
gemaakt van de volgens hen meest bezwarende stukken uit de fiscale dossiers
van de eisers en zo hun recht van verdediging hebben geschonden.
Het middel is in zoverre nieuw en dus niet ontvankelijk.
8. Artikel 337, eerste lid, WIB92 bepaalt dat hij die, uit welken hoofde ook,
optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de
ambtsvertrekken van de administratie der directe belastingen, buiten het
uitoefenen van zijn ambt, verplicht is tot de meest volstrekte geheimhouding
aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis
heeft.
9. Fiscale ambtenaren die bij een politionele of gerechtelijke overheid klacht
indienen of zich bij de rechter burgerlijke partij stellen wegens niet-fiscale
misdrijven waarvan zij ter gelegenheid van de uitoefening van hun ambt het
slachtoffer zouden zijn, handelen niet buiten de uitoefening van hun ambt in de
zin van artikel 337, eerste lid, WIB92. Zij mogen dan ook, zonder het fiscaal
beroepsgeheim te schenden, aan die politionele of gerechtelijke overheid of aan
de rechter alle met betrekking tot die misdrijven relevante informatie en
documenten bezorgen.
Het middel dat uitgaat van een andere opvatting, faalt in zoverre naar recht.
10. Het arrest (p. 5-6) oordeelt onder meer dat:
- artikel 337 WIB92 noch artikel 458 Strafwetboek ambtenaren van de fiscale
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administratie belet aangifte te doen van niet-fiscale wanbedrijven of misdaden,
waarvan zij naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt kennis hebben
gekregen, ook als zijzelf slachtoffer zijn van deze misdrijven;
- het beroepsgeheim van fiscale ambtenaren niet belet dat zij tijdens het
gerechtelijk onderzoek of voor de feitenrechter stukken aanwenden die het
voorwerp uitmaken van het aangeklaagde misdrijf, hebben gediend of werden
aangewend om het misdrijf uit te voeren of die de feitelijke omstandigheden
kunnen toelichten waarin het misdrijf werd gepleegd.
Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vierde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 442bis Strafwetboek: het arrest
heeft de eisers ten onrechte schuldig verklaard aan belaging; in het kader van een
fiscaal verweer gestelde handelingen en het in dat verband overmaken van
documenten viseren geen bepaald persoon maar de administratieve overheid als
dusdanig en kunnen dan ook de rust van een bepaald persoon niet verstoren en
bijgevolg geen belaging uitmaken.
12. Artikel 442bis, eerste lid, Strafwetboek bestraft het belagen van een persoon
terwijl de dader wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die
bewuste persoon ernstig zou verstoren.
Deze bepaling bestraft aldus hij die door niet-aflatende of steeds terugkerende
gedragingen, iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door hem op
irritante wijze lastig te gevallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende
of had moeten kennen.
13. De omstandigheid dat een burger een geschil heeft met een overheid sluit
niet uit hij door zijn gedrag de rust van personeelsleden van die overheid ernstig
kan verstoren.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar
recht.
14. De rechter oordeelt in feite of de rust van een bepaald persoon door het
gedrag van de dader ernstig is verstoord. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit
de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband
houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
15. Het arrest (p. 6) stelt onaantastbaar vast dat de eisers een voortdurende en
onophoudelijke stroom van verzonnen en niet-relevante verwijten en
beschuldigingen hebben gericht tot en verstuurd aan de verweerders, tot zelfs
naar hun privé-adres, zowel door middel van elektronische als gewone of
aangetekende post en zowel in het kader van de fiscale controle-, aanslag- en
bezwaarprocedures als daarbuiten. Aldus is de beslissing dat handelingen gesteld
naar aanleiding van een fiscaal verweer belaging vormen wanneer de rust van de
betrokken ambtenaren ernstig wordt verstoord door persoonlijke aanvallen die de
grenzen van een normaal fiscaal verweer veruit overstijgen en dat de
telastlegging A voor de periode van 7 februari 2003 tot en met 24 december
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2007 lastens de eisers bewezen is, naar recht verantwoord.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
19. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten:
F. Vanden Bogaerde, Veurne, A. De Bruyn en S. De Vleeschouwer, Brussel.

Nr. 382
2° KAMER - 7 juni 2011

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ARTIKEL 149, GRONDWET - MOTIVERINGSPLICHT - AARD - ONJUISTE
MOTIVERING IN RECHTE - GEVOLG
2º BOEKHOUDRECHT - BOEKHOUDWET - ARTIKEL 16 - OVERTREDING OP DE IN ARTIKEL
VERMELDE BEPALINGEN - MOREEL BESTANDDEEL
3º MISDRIJF — ALLERLEI - BOEKHOUDWET - ARTIKEL 16 - OVERTREDING OP DE IN ARTIKEL
VERMELDE BEPALINGEN - MOREEL BESTANDDEEL
1º De motiveringsplicht van artikel 149 Grondwet is een formele verplichting, zodat wanneer
een motivering leidt tot onjuiste gevolgtrekkingen in rechte, dit geen motiveringsgebrek
maar wel een schending van de wet oplevert1.
2º en 3° De overtreding waarbij de natuurlijke personen die koopman zijn en de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en procuratiehouders van rechtspersonen, wetens een
inbreuk plegen op de artikelen 2 en 3, eerste en derde lid, op de artikelen 4 tot 9 of op de
ter uitvoering van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, §2, van artikel 7, §2, en van de artikelen
10 en 11 genomen besluiten van de Boekhoudwet, vereist slechts een algemeen opzet om
strafbaar te zijn. (Art. 16, Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.)
(B. T. FORTIS BANK nv)

ARREST

1 Zie: Cass. 18 juni 1985, AR 9596, AC, 1984-1985, nr. 634; Zie: Concl. proc.-gen. J. D U JARDIN,
Cass. volt. zitting, 7 december 2001, AR C.99.0442.F, AC, 2001, nr. 681
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(AR P.11.0090.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 13 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei 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 149 Grondwet en van de artikelen
1, 2, 4, 7 en 16 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen (hierna Boekhoudwet): het arrest oordeelt ten onrechte dat de
telastlegging E (overtreding van de Boekhoudwet) slechts wetens handelen
vereist; om de opgelegde straf te verantwoorden, vereist die inbreuk geen
algemeen, maar wel een bijzonder opzet; hierdoor is de beslissing niet
regelmatig met redenen omkleed.
2. De motiveringsplicht van artikel 149 Grondwet is een formele verplichting.
Wanneer een motivering leidt tot onjuiste gevolgtrekkingen in rechte, levert dit
een schending van de wet op maar geen motiveringsgebrek.
In zoverre het middel miskenning van de motiveringsplicht aanvoert, faalt het
naar recht.
3. Artikel 16 Boekhoudwet bepaalt: "Met geldboete van vijftig tot tienduizend
euro worden gestraft de natuurlijke personen die koopman zijn en de
bestuurders, zaakvoerders, directeurs en procuratiehouders van rechtspersonen,
die wetens de bepalingen overtreden van de artikelen 2 en 3, eerste en derde lid,
van de artikelen 4 tot 9 of van de ter uitvoering van artikel 4, zesde lid, van
artikel 9, §2, van artikel 7, §2, en van de artikelen 10 en 11 genomen besluiten.
Zij worden gestraft met gevangenisstraffen van een maand tot een jaar en met
geldboete van vijftig tot tienduizend euro of met één van die straffen alleen, als
zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld."
4. Uit die bepaling volgt dat wanneer de beklaagde de overtreding op de in dat
artikel vermelde bepalingen wetens pleegt, hij strafbaar is en dat wanneer hij met
bedrieglijk opzet handelt, hij een zwaardere straf oploopt. Bijgevolg vereist de
overtreding slechts een algemeen opzet om strafbaar te zijn.
In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
5. Verder belet het algemeen opzet vereist opdat het feit voorwerp van de
telastlegging E strafbaar zou zijn, niet dat het arrest voor alle bewezen verklaarde
telastleggingen samen een straf uitspreekt zoals deze die het uitspreekt. Die straf
is naar recht verantwoord wegens de bewezen verklaarde telastlegging A
(verduistering van activa) welke voor de bewezen verklaarde telastleggingen de
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zwaarste straf met zich meebrengt.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P.
Maffei – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: B.
Welkenhuysen, Leuven.

Nr. 383
2° KAMER - 7 juni 2011

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP
Wanneer het middel niet aan de feitenrechter is voorgelegd en de gronden die het middel
ondersteunen niet van die aard zijn dat de eiser in cassatie ze slechts bij de kennisneming
van het bestreden arrest kon ontdekken, is het middel nieuw en derhalve niet ontvankelijk1.
(D. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0125.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 21 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser doet zonder berusting afstand van het cassatieberoep in zoverre het
arrest het beroepen vonnis bevestigt waar het de eiser veroordeelt om te betalen
aan de verweerster 1 een voorschot van 1.000 euro en aan de verweerders 2 en 3
de voorschotten van 500 euro en 1.000 euro, uitspraak doet over het door de
eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek en de verdere afhandeling van de
zaak naar een andere rechtszitting verdaagt, alsmede in zoverre het beslist dat het
deskundigenonderzoek zal worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van
1 Zie: Cass. 15 dec. 2010, AR P.10.0914.F, AC, 2010, nr. 743; Cass., 10 mei 2011, AR P.11.0057.N,
AC, 2011, nr. 312.
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de artikelen 962 tot 991bis Gerechtelijk Wetboek, de beslissing over de
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en in hoger beroep aanhoudt en de
zaak voor verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvorderingen naar de
correctionele rechtbank verwijst.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM alsmede
miskenning van het algemene rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het
recht van verdediging: het arrest laat eisers schuldigverklaring ten onrechte
steunen op zijn verklaring afgelegd op 17 december 2007; die verklaring is
afgelegd zonder bijstand van een advocaat, waardoor eisers recht van
verdediging en recht op eerlijk proces werden miskend.
2. De bekritiseerde verklaring was in het debat voor het hof van beroep en het
was geenszins onvoorzienbaar dat de appelrechters deze verklaring in
aanmerking zouden kunnen nemen om hieruit besluiten te trekken over de
persoonlijkheid en de handelswijze van de eiser. Het feit dat het beroepen vonnis
de schuldigverklaring niet laat steunen op die verklaring, doet hieraan geen
afbreuk. De gronden die het middel ondersteunen zijn bijgevolg niet van die aard
dat de eiser ze slechts bij de kennisneming van het arrest kon ontdekken.
Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. 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 zoals hierboven bepaald.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P.
Maffei – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: J.
Verbist.
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Nr. 384
2° KAMER - 7 juni 2011

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF IN BELGIË GELOKALISEERD BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAFGERECHTEN
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN GEBRUIK - CONSTITUTIEF BESTANDDEEL
- MOGELIJK NADEEL - LOKALISATIE VAN HET MISDRIJF AAN DE HAND VAN DE VASTSTELLING VAN HET
MOGELIJK NADEEL

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - CONSTITUTIEF BESTANDDEEL MOGELIJK NADEEL - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAFGERECHTEN - LOKALISATIE VAN HET
MISDRIJF AAN DE HAND VAN DE VASTSTELLING VAN HET MOGELIJK NADEEL

1º De Belgische strafgerechten zijn in de regel bevoegd om uitspraak te doen over een
misdrijf waarvan één van de constitutieve bestanddelen op het Belgische grondgebied is
gelokaliseerd1. (Art. 3, Strafwetboek)
2º en 3° Het mogelijke nadeel als constitutief bestanddeel van de misdrijven valsheid in
geschriften en gebruik, dit is de potentiële schade ingevolge die valsheid op het ogenblik
van het plegen van de valsheid en ingevolge dit gebruik op het ogenblik van het gebruik,
kan door zijn aard niet worden aangewend om deze misdrijven te lokaliseren 2. (Artt. 3, 193,
196 en 197, Strafwetboek)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0172.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass. 23 jan. 1979, AC, 1978-1979, 575; Cass. 4 feb. 1986, AR 9720, AC, 1985-1986, nr. 355
2 Anders dan het Hof oordeelde, had het openbaar ministerie geconcludeerd tot verwerping van de
voorziening op grond van volgende redenering: “Ingevolge de door uw Hof aanvaardde objectieve
ubiquiteitstheorie is de Belgische strafrechter bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf
wanneer één van de bestanddelen in het Rijk is gelokaliseerd. De mogelijke benadeling, waarvan het
bestaan onaantastbaar door de feitenrechter wordt beoordeeld, is één van de constitutieve elementen
van het misdrijf van valsheid in geschrifte. Onder randnummer 3.5.1.1 overweegt het bestreden
arrest: ‘Indien bewezen, doet de concrete uitwerking van de uitvinding van de burgerlijke partij zich
voor te Mortsel en dit is de plaats waar de schade zich mogelijk voordoet.’ Deze overweging kan –
aldus ondermeer - alleen zin hebben en in zijn context betekenisvol gelezen worden als volgt: ‘Indien
de feiten bewezen zijn, doet de concrete uitwerking van het misdrijf op de uitvinding van de burger lijke partij zich voor te Mortsel en dit is de plaats waar de schade zich mogelijk voordoet.’ Aldus stelt
de feitenrechter onaantastbaar vast dat het mogelijke nadeel, bestanddeel van het misdrijf van de
valsheid in geschrifte, bestond op het ogenblik van de feiten en in België moest gelokaliseerd worden
op de woonplaats van de burgerlijke partij. Het eerste onderdeel van het eerste middel kan bijgevolg
niet aangenomen worden; het tweede onderdeel van dat middel en het eerste onderdeel van het
tweede middel die hieruit afgeleid zijn, zijn niet ontvankelijk. Met diezelfde randoverweging samen
met het oordeel vervat in randoverweging 3.5.2 beslist de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
Belgische strafgerechten bevoegd zijn voor het misdrijf van valsheid in geschriften en voor de in het
buitenland gepleegde feiten die daarmee een ondeelbaar geheel vormen. Het tweede onderdeel van
het tweede middel dat zich richt tegen het oordeel vervat in randoverweging 3.4.4 met betrekking tot
de toepassing van artikel 10, 5° en 12 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
richt zich tegen een overtollige reden en is daarom niet ontvankelijk.”
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het arrest uitspraak doet met toepassing van de artikelen
61quinquies en 127, §3, Wetboek van Strafvordering, bevat het geen
eindbeslissing en valt het evenmin onder één van de gevallen bedoeld in artikel
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
Het cassatieberoep is in zoverre niet ontvankelijk.
2. De verweerder 1 werpt op dat het cassatieberoep hem niet is betekend, terwijl
hij een partij is tegen wie het cassatieberoep is gericht. Op die grond zou het
cassatieberoep niet ontvankelijk zijn.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
cassatieberoep aan de verweerder 1 is betekend.
De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 193, 196 en 197 Strafwetboek en artikel 62bis Wetboek van
Strafvordering.
4. De Belgische strafgerechten zijn in de regel bevoegd om uitspraak te doen
over een misdrijf waarvan één van de constitutieve bestanddelen op het
Belgische grondgebied is gelokaliseerd.
Het mogelijke nadeel als constitutief bestanddeel van de misdrijven valsheid in
geschriften en gebruik, dit is de potentiële schade ingevolge die valsheid op het
ogenblik van het plegen van de valsheid en ingevolge dit gebruik op het ogenblik
van het gebruik, kan door zijn aard niet worden aangewend om deze misdrijven
te lokaliseren.
5. Het arrest omschrijft de handelingen of verzuimen van "het opzettelijk
aannemen van een valse hoedanigheid en vervalsing van geschriften bij het
ondertekenen op 28 oktober 2005 van octrooiaanvragen bij het US Patent and
Trademark Office" en "door in een brief van 28 november 2005 gericht aan het
Europese Octrooibureau te stellen dat Dr. D. W. niet de enige uitvinder was, dat
drie andere uitvinders hadden moeten worden vernoemd, allen werknemers van
het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en dat overeenkomstig Nederlands
recht de uitvinding(en) derhalve moeten worden beschouwd als behoren(d) aan
het Universitair Medisch Centrum Utrecht, tenminste in mede-eigendom" als
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gedragingen die, indien bewezen, worden gesanctioneerd door de artikelen 193,
196 en 197 Strafwetboek.
Het arrest dat oordeelt dat "Indien bewezen, doet de concrete uitwerking van de
uitvinding van de burgerlijke partij zich voor te Mortsel en is dit de plaats waar
de schade zich mogelijk voordoet. Deze materiële bestanddelen van genoemde
misdaad situeren zich dan ook in België", verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht omtrent de lokalisering van deze misdrijven in België (Mortsel), de erop
gesteunde vaststelling dat de Belgische strafrechter kennis kan nemen van alle
elementen van het misdrijf die een ondeelbaar geheel vormen met het misdrijf
dat op het Belgisch grondgebied is gepleegd en de vaststelling van de
bevoegdheid van de onderzoeksrechter te Antwerpen.
Tweede middel
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 4
Strafwetboek en de artikelen 10, 5°, en 12 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering: het arrest grondt de bevoegdheid van de Belgische strafgerechten
om kennis te nemen van de aan de inverdenkinggestelden verweten gedragingen
op artikel 10, 5°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zonder vast te
stellen dat zij, zoals vereist door artikel 12, eerste lid, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, in België werden gevonden.
7. Artikel 12, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat behoudens in de gevallen van artikel 6, 1°, 1°bis en 2°, artikel 12bis, alsmede
van artikel 10bis, de vervolging van de misdrijven waarvan sprake in het
hoofdstuk II Strafvordering wegens misdaden of wanbedrijven buiten het
grondgebied van het Rijk gepleegd, alleen plaats heeft wanneer de verdachte in
België wordt gevonden.
8. Het arrest (ro 3.4.4 en 3.5.1.2) grondt zijn oordeel omtrent de bevoegdheid van
de Belgische strafgerechten onder meer op de volgende vaststellingen:
- een vreemdeling kan krachtens artikel 10, 5°, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering worden vervolgd, wanneer hij zich buiten het grondgebied van
het Rijk schuldig maakt aan een misdaad tegen een Belgische onderdaan, indien
het feit strafbaar is krachtens de wetgeving van het land waar het gepleegd werd
met een straf waarvan het maximum vijf jaar vrijheidsberoving overtreft;
- in Nederland wordt valsheid strafrechtelijk gesanctioneerd met een
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar.
Het arrest stelt, spijts de op dat punt opgeworpen betwisting, evenwel niet vast
dat de inverdenkinggestelde vreemdelingen op het ogenblik van het instellen van
de strafvordering in België werden gevonden. Aldus verantwoordt het arrest niet
naar recht zijn beslissing omtrent de bevoegdheid van de Belgische
strafgerechten.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
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9. De overige grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en
behoeven geen antwoord.
Omvang van de cassatie
10. De vernietiging van het arrest wat betreft de bevoegdheid van de Belgische
strafgerechten en van de onderzoeksrechter te Antwerpen brengt de vernietiging
mee van de daarop gesteunde beslissing over de bij toepassing van de artikelen
61quinquies en 127, §3, Wetboek van Strafvordering gevraagde
onderzoekshandelingen.
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 Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Andersluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
P. Wouters.

Nr. 385
2° KAMER - 7 juni 2011

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE MACHTIGING TOT OBSERVATIE - VERLENGING - VOORWAARDE
De procureur des Konings kan op gemotiveerde wijze zijn machtiging tot observatie
verlengen; dergelijke verlenging vereist evenwel een nog van kracht zijnde machtiging tot
observatie. (Art. 47sexies, §6, Wetboek van Strafvordering)
(C. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 februari 2011.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.

Nr. 385 - 7.6.11

HOF VAN CASSATIE

1509

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel van de eiseres II
1. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies Wetboek van
Strafvordering: het arrest dat beslist dat het begrip "verlenging" in de zin van
artikel 47sexies, §6, Wetboek van Strafvordering niet inhoudt dat de periode
waarvoor wordt verlengd, dient aan te sluiten bij de initieel gemachtigde periode,
geeft aan dit begrip een uitleg die met de gewone betekenis ervan niet
verenigbaar is.
2. Het arrest (p. 7-8) oordeelt met betrekking tot de observatie van 23 september
2004 onder meer dat:
- de in het proces-verbaal van uitvoering van 15 oktober 2004 initieel
weergegeven datum van uitvoering van de observatie en de periode waarin deze
observatie kon worden uitgevoerd materiële vergissingen bevat die werden
rechtgezet in het eerste aanvullend proces-verbaal van 21 oktober 2010 (ro
3.10.1);
- met dit aanvullend proces-verbaal van 21 oktober 2010 werd aangegeven dat
op 16 september 2004 een verlenging van de machtiging tot observatie werd
toegestaan vanaf 19 september 2004 voor een periode van 1 maand en dat de
datum van observatie van 24 september 2004 als 23 september 2004 diende te
worden gelezen (ro 3.10.1);
- artikel 47sexies, §6, Wetboek van Strafvordering niet uitsluit dat de federale
procureur op 16 augustus 2004 de initiële machtiging kon verlengen voor een
periode van één maand die in de tijd niet aansluit op de periode waarvoor initieel
een machtiging tot observatie werd verleend, mits de voorwaarden van artikel
47sexies, §1 tot §3, Wetboek van Strafvordering waren vervuld en hij handelde
overeenkomstig artikel 47sexies, §3, 1° tot en met 6°, Wetboek van
Strafvordering (ro 3.10.3);
- het door de eiseres II in appelconclusie aangevoerd verweer als zou de in het
aanvullend proces-verbaal van 21 oktober 2010 genoemde verlenging op 19
augustus 2004 van de initiële machtiging, geen verlenging zijn maar een totaal
nieuwe machtiging wegens het verstrijken van meer dan twee maanden sinds de
initiële periode waarvoor machtiging is verleend, ongegrond is (ro 3.10.3).
3. Artikel 47sexies, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur des
Konings steeds op gemotiveerde wijze zijn machtiging tot observatie kan
verlengen.
Bij afwezigheid van een wettelijke omschrijving van het begrip verlengen, moet
dit begrip in zijn gewone betekenis worden uitgelegd, dit wil zeggen in de
betekenis van langer laten duren. Iets wat niet meer is, kan niet worden verlengd.
Verlengen in de zin van artikel 47sexies, §6, Wetboek van Strafvordering vereist

1510

HOF VAN CASSATIE

7.6.11 - Nr. 385

derhalve een nog van kracht zijnde machtiging tot observatie.
4. Het arrest (ro 3.10.3) dat oordeelt dat de federale procureur de initiële
machtiging tot observatie kon verlengen niettegenstaande het verstrijken van de
periode tijdens dewelke de initieel gemachtigde observatie kon worden
uitgevoerd, geeft aan het begrip verlengen in de zin van artikel 47sexies, §6,
Wetboek van Strafvordering, een uitlegging die met de gewone betekenis ervan
niet verenigbaar is.
De op dat oordeel gesteunde beslissing dat de observatie van 23 september 2004
regelmatig is, is niet naar recht verantwoord.
5. Het arrest (ro 3.16) grondt het oordeel dat de observatie van 23 oktober 2004
regelmatig is mede op de met betrekking tot de observatie van 23 september
2004 gemaakte vaststelling dat de federale procureur de initiële machtiging tot
observatie kon verlengen niettegenstaande het reeds verstreken zijn van de
periode tijdens dewelke de initieel gemachtigde observatie kon worden
uitgevoerd (ro 3.10.3).
Bijgevolg is ook de beslissing dat de observatie van 23 oktober 2004 regelmatig
is, niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Overige middelen van de eiseres II
6. De overige middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.
Ambtshalve middel met betrekking tot de eiser I
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering
7. Het arrest grondt het oordeel omtrent de regelmatigheid van de observatie van
23 september 2004 onder meer op de vaststelling dat de federale procureur de
initiële machtiging tot observatie kon verlengen niettegenstaande het reeds
verstreken zijn van de periode tijdens dewelke de initieel gemachtigde observatie
kon worden uitgevoerd.
8. Om de redenen vermeld als antwoord op het tweede middel van de eiseres II,
is die beslissing en de beslissing omtrent de observatie van 23 oktober 2004 niet
naar recht verantwoord.
Ambtshalve onderzoek voor het overige
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de observaties
van 23 september 2004 en 23 oktober 2004.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser I en de eiseres II in een derde van de kosten van hun
cassatieberoep.
Laat de overige twee derden ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus de beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
F. Deruyck, Antwerpen.

Nr. 386
2° KAMER - 7 juni 2011

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - MACHTIGING TOT
OBSERVATIE VOOR EEN WELOMSCHREVEN PERIODE - VASTSTELLING
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - MACHTIGING TOT OBSERVATIE VOOR EEN WELOMSCHREVEN
PERIODE - VASTSTELLING
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE MACHTIGING TOT OBSERVATIE - SCHRIFTELIJKE BESLISSING TOT BEVESTIGING VAN HET BESTAAN VAN
EEN VERLEENDE MACHTIGING - VERMELDING VAN DE PERIODE TIJDENS DEWELKE DE OBSERVATIE KAN
WORDEN UITGEVOERD

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling stelt aan de hand van het vertrouwelijke
dossier onaantastbaar en authentiek vast dat de machtiging tot observatie werd bevolen
voor welomschreven periodes1. (Artt. 47sexies, 47septies en 235ter, §3, Wetboek van Strafvordering)
3º Artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling vereisen dat de schriftelijke bevestiging door de Procureur des Konings van de
machtiging tot observatie, welke bij het dossier moet worden gevoegd, de periodes
vermeldt tijdens dewelke de observatie kan worden uitgevoerd.
(V.)

ARREST

(AR P.11.0898.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 april 2011.
1 Zie: Cass. 2 maart 2010, AR P.10.0177.N, AC, 2010, nr. 143.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies, §3, 5°, Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt dat de machtigingen tot observatie in het
vertrouwelijk dossier werden ondergebracht, opgesteld zijn overeenkomstig de
bepalingen van de wet en werden bevolen voor welomschreven periodes en
plaatsen alsmede dat de bevestigingen tot machtiging aan het dossier werden
toegevoegd; de machtigingen en de bevestiging van de machtigingen tot
observatie bevatten geen opgave van de periode van observatie waarvoor de
machtigingen zijn toegestaan en schenden daarmee de substantiële
vormvereisten van artikel 47sexies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering.
7. Het arrest stelt aan de hand van het vertrouwelijke dossier onaantastbaar en
authentiek vast dat de machtigingen tot observatie werden bevolen voor
welomschreven periodes.
In zoverre het middel opkomt tegen die vaststelling is het niet ontvankelijk.
8. Artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering, noch enige
andere wetsbepaling vereisen dat de schriftelijke bevestiging door de procureur
des Konings van de machtiging tot observatie, welke bij het dossier moet worden
gevoegd, de periodes tijdens dewelke de observatie kan worden uitgevoerd,
vermeldt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Ambtshalve onderzoek
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P.
Maffei – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: C.
Clement, Antwerpen.
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Nr. 387
2° KAMER - 7 juni 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING VERMELDING VAN HET TIJDSTIP VAN BETEKENING
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING VASTSTELLING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING BETEKENING - VASTSTELLING
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - WETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - BETEKENING - VERSCHRIJVING
5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - WETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - VERSCHRIJVING
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - OPDRACHT BEVOEGDHEID
1º De vermelding in het bevel tot aanhouding van het tijdstip waarop het aan de verdachte
is betekend, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art. 18, §1, eerste, tweede en
derde lid, Voorlopige Hechteniswet)
2º en 3° Het bestaan en de regelmatigheid van de betekening van het bevel tot aanhouding
kunnen door het onderzoeksgerecht ook aan de hand van andere stukken dan het bevel tot
aanhouding worden vastgesteld1. (Art. 18, §1, eerste, tweede en derde lid, Voorlopige
Hechteniswet)
4º, 5° en 6° Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermag verschrijvingen met betrekking tot het verlenen of het betekenen van dit
bevel vast te stellen2. (Art. 18, §1, eerste, tweede en derde lid, Voorlopige Hechteniswet)
(D.)

ARREST

(AR P.11.0999.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1 Zie: Cass. 13 dec. 2000, AR P.00.1660.F, AC, 2000, nr. 689.
2 Cass. 26 maart 1996, AR P.96.0359.N, AC, 1996, nr. 104
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1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft: het arrest antwoordt niet op het in eisers appelconclusie
aangevoerde verweer dat gesteund is op de schending van artikel 78 Wetboek
van Strafvordering.
2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
3. Zonder daarbij gewag te maken van een schending van artikel 78 Wetboek
van Strafvordering, voerde de eiser in zijn appelconclusie aan dat ingevolge de
niet-geparafeerde wijziging van de vermelding van het tijdstip van de betekening
van het aanhoudingsbevel, de controle van het juiste tijdstip onmogelijk is en de
uitoefening van zijn recht van verdediging daardoor onmogelijk wordt gemaakt.
Met de redenen die het bevat (p. 2, ro 3.1), verwerpt en beantwoordt het arrest
het bedoelde verweer.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 78 Wetboek van Strafvordering
en artikel 18 Voorlopige Hechteniswet: daar de overschrijving van de op straffe
van nietigheid voorgeschreven vermelding van het tijdstip waarop het
aanhoudingsbevel aan de eiser is betekend, niet is goedgekeurd, moet die
vermelding in de akte van betekening worden gelezen als "10u55", zodat het
arrest niet wettig oordeelt dat de eiser werd aangehouden binnen vierentwintig
uren te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming.
5. Artikel 18, §1, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het bevel tot
aanhouding aan de verdachte wordt betekend binnen vierentwintig uren te
rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming of, indien het bevel tot aanhouding
verleend wordt tegen een verdachte die op grond van een bevel tot medebrenging
reeds aangehouden is, te rekenen van de betekening van dit bevel.
Volgens het tweede lid van die bepaling geschiedt de betekening door de griffier
van de onderzoeksrechter, door de directeur van de strafinrichting of door een
agent van de openbare macht.
Krachtens artikel 18, §1, derde lid, Voorlopige Hechteniswet bestaat de
betekening in het mondeling meedelen van de beslissing in de taal van de
rechtspleging, met afgifte van een volledig afschrift van de akte, moet het bevel
tot aanhouding aan de verdachte worden vertoond, zelfs indien hij zich reeds in
hechtenis bevindt, en moet hem daarvan afschrift worden gegeven.
Uit de voormelde bepalingen volgt niet dat de vermelding in het bevel tot
aanhouding van het tijdstip waarop het aan de verdachte is betekend, op straffe
van nietigheid is voorgeschreven. Dit volgt evenmin uit de omstandigheid dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte niet kan worden
bevolen, wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat het
aanhoudingsbevel aan die verdachte werd betekend binnen vierentwintig uren te
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rekenen van zijn vrijheidsbeneming. Het bestaan en de regelmatigheid van de
betekening kunnen door het onderzoeksgerecht ook aan de hand van andere
stukken worden vastgesteld.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar
recht.
6. Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermag verschrijvingen met betrekking tot het verlenen of het betekenen
van dit bevel vast te stellen.
7. Het arrest stelt onaantastbaar vast dat uit de samenhang van de vermeldingen
van de betekening en van de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel van 11
mei 2011 duidelijk blijkt dat de betekening is gebeurd op 11 mei 2011 om 10.50
uur.
Het arrest geeft hiermee te kennen dat de vermelding in het aanhoudingsbevel
dat de betekening is gebeurd om 10.55 uur op een materiële vergissing berust en
oordeelt op die grond wettig, zonder schending van artikel 78 Wetboek van
Strafvordering, dat het aanhoudingsbevel aan de eiser werd betekend binnen
vierentwintig uren te rekenen van zijn vrijheidsbeneming om 10.55 uur op 10
mei 2011.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: K.
Mestdagh – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: J.
Verbist, F. Vandewalle, Antwerpen en P. Waeterinckx, Antwerpen.

Nr. 388
2° KAMER - 8 juni 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - NEERLEGGING VAN CONCLUSIE LAATTIJDIGE NEERLEGGING - MISBRUIK VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - NEERLEGGING
VAN CONCLUSIE - LAATTIJDIGE NEERLEGGING - MISBRUIK VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - MILIEU - EXPLOITATIEVERGUNNING ONWETTIGHEID - NIET VAN TOEPASSING - ARTIKEL 159 GRONDWET - GEVOLG
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4º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - EXPLOITATIEVERGUNNING - ONWETTIGHEID - NIET VAN
TOEPASSING - ARTIKEL 159 GRONDWET - GEVOLG
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 MILIEU - EXPLOITATIEVERGUNNING - ONWETTIGHEID - NIET VAN TOEPASSING - ARTIKEL 159
GRONDWET - GEVOLG
1º en 2° De rechter kan een laattijdig ingediende conclusie uit het debat weren door ze als
misbruik van de rechtspleging aan te merken op grond dat zij een goede rechtsbedeling
verhindert, de rechten van de tegenpartij op onrechtmatige wijze schendt en het recht op
een eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang brengt1.
3º, 4° en 5° Wanneer krachtens artikel 159 van de Grondwet een overheidsbeslissing niet
wordt toegepast heeft dat alleen tot gevolg dat er voor de betrokkenen geen recht of verbintenis ontstaat.
(SCIERIE DES CARRIERES DE MAFFLE bvba T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0181.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, correctionele kamer, van 8 december 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 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 22 december 2010
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering en de vordering tot uitvoering van de verbouwingswerken van de
vijfde verweerder.
Eerste middel
De eiseres verwijt de appelrechters dat zij de voor haar op de pleitzitting
neergelegde conclusie hebben geweerd, zonder daarbij het zuiver dilatoire
karakter van die laattijdige mededeling naar recht vast te stellen.
De rechter kan een laattijdig ingediende conclusie uit het debat weren door ze als
een misbruik van de rechtspleging aan te merken op grond dat zij een goede
rechtsbedeling verhindert, de rechten van de tegenpartij op onrechtmatige wijze
schendt en het recht op een eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang
brengt.
Het arrest wijst erop dat de zaak verschillende keren werd verdaagd, dat de zaak
1 Cass. 16 juni 2004, AR P.04.0623.F, AC, 2004, nr. 331.
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een laatste maal voor meer dan vier maanden werd uitgesteld naar een
pleitzitting, dat de eiseres wist dat de zaak ten gronde zou worden onderzocht en
dat zij de dag heeft afgewacht van de rechtszitting die aan dat onderzoek zou
worden gewijd om een conclusie in te dienen waarvan de omvang en de
laattijdigheid haar tegenpartijen hebben verrast.
De appelrechters oordelen dat die houding het beginsel van een loyaal debat op
tegenspraak miskende en op de intentie wees om het proces nodeloos te rekken.
Het hof van beroep dat de conclusie van de eiseres om die redenen afwijst,
verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiseres voert aan dat haar veroordeling steunt op een exploitatievergunning
die onwettig is, aangezien het college van burgemeester en schepenen haar die
vergunning heeft verleend zonder een technisch-economische studie op te leggen
waarbij zou worden nagegaan in hoeverre de investeringen die de vermindering
beogen van de geluidsemissies en van de daarmee gepaard gaande voorspelbare
geluidsniveaus, haalbaar zijn.
Volgens de eiseres had die studie moeten worden voorgeschreven,
overeenkomstig artikel 26, §1, van het besluit van de Waalse regering van 4 juli
2002 tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van
inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de
milieuvergunning.
Het middel berust op de bewering dat de eiseres een inrichting exploiteert
waarvoor, vóór de inwerkingtreding van het voormelde besluit, een vergunning
was verleend en die bij de indiening van het dossier niet voldeed aan de
grenswaarden van de geluidsniveaus die in woongebieden zijn toegestaan.
De eiseres leidt daaruit af dat, bij gebrek aan een voorafgaande studie die haar
gunstiger bijzondere voorwaarden had kunnen opleveren, de vergunning
onwettig is zodat zij niet mag worden toegepast overeenkomstig artikel 159 van
de Grondwet, en de vervolging ongegrond moest worden verklaard.
Enerzijds is de bewering van de eiseres volgens welke zij, alvorens de
milieuvergunning aan te vragen, de toenmalige geluidsnormen niet in acht nam,
een premisse die geen steun vindt in de vaststellingen van het arrest en waarvan
het onderzoek de bevoegdheid van het Hof overschrijdt.
Anderzijds kan de onwettigheid die de eiseres aan de exploitatievergunning
toeschrijft, in de veronderstelling dat zij bewezen is, de schuldigverklaring niet
beletten noch de grondslag van de straf wegnemen.
De eiseres werd immers vervolgd wegens het feit dat zij, in de hoedanigheid van
exploitante van een inrichting van klasse 2, noch de in de milieuvergunning
voorgeschreven werktijden, noch de algemene grenswaarden voor
geluidsniveaus die van toepassing zijn op dergelijke inrichtingen, heeft
nageleefd.
De tijdsblokken waarbinnen de vergunning de industriële bedrijvigheid van de
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eiseres houdt, zijn geen algemene norm in de zin van artikel 4 van het decreet
van 11 maart 1999 van de Waalse gewestraad betreffende de milieuvergunning
en vallen dus buiten de studie van het niveau van de geluidsemissies.
Bijgevolg heeft het aangeklaagde verzuim geen gevolgen voor de strafrechtelijke
veroordeling in zoverre zij steunt op de herhaalde overtredingen van de
exploitatie-uren.
In zoverre het middel recht en feit vermengt en geen belang heeft, is het nietontvankelijk.
Voor het overige heeft de niet-toepassing van een overheidsbeslissing krachtens
artikel 159 Grondwet alleen tot gevolg dat er voor de betrokkenen geen recht of
verbintenis ontstaat.
De aan de eiseres ten laste gelegde onwettigheid van haar eigen
exploitatievergunning kent haar niet het recht toe om de grenswaarden te
overschrijden van de geluidsniveaus die zijn vastgelegd in het besluit van de
Waalse regering van 4 juli 2002, waarvan de conformiteit met het decreet niet
wordt betwist.
Het middel kan wat dat betreft 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.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering van de echtgenoten P. D. en D. P. uitspraak doet
over
a. het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
b. de omvang van de schade
Het arrest kent de verweerders een provisionele schadevergoeding toe en
bevestigt het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek alsook zijn
beslissing om de uitspraak aan te houden.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van dat
artikel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de echtgenoten A. L. en C. V.
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
B. Cassatieberoep van 23 december 2010
Een partij kan in de regel geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen
eenzelfde beslissing, ook niet als het tweede cassatieberoep werd ingesteld
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vooraleer over het eerste uitspraak werd gedaan en zelfs als de tweede verklaring
van cassatieberoep, zoals te dezen, het eerste cassatieberoep wil rechtzetten.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: F. T'Kint.

Nr. 389
2° KAMER - 8 juni 2011

1º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - MILIEUVERGUNNING - OVERTREDING - ADMINISTRATIEVE
SANCTIE - HOGER BEROEP BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK - VONNIS WAARBIJ DE
ADMINISTRATIEVE GELDBOETE ONGEDAAN WORDT GEMAAKT - CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP
VAN DE GEWESTELIJKE AMBTENAAR DIE DE SANCTIE HEEFT OPGELEGD - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ
- MILIEU - WAALS GEWEST - MILIEUVERGUNNING - OVERTREDING - ADMINISTRATIEVE SANCTIE HOGER BEROEP BIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK - VONNIS WAARBIJ DE ADMINISTRATIEVE
GELDBOETE ONGEDAAN WORDT GEMAAKT - CASSATIEBEROEP VAN DE GEWESTELIJKE AMBTENAAR DIE
DE SANCTIE HEEFT OPGELEGD - ONTVANKELIJKHEID
3º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - MILIEUVERGUNNING - LOZING VAN AFVALWATER BIJZONDERE VOORWAARDE - VERPLICHTING OM IN GEVAL VAN ACCIDENTELE LOZING HET BESTUUR IN
TE LICHTEN - DRAAGWIJDTE
1º en 2° De gewestelijke ambtenaar die de sanctie opgelegd heeft is partij in de zaak voor
de correctionele rechtbank, waar hij het standpunt van de administratie heeft verdedigd, en
is dus bevoegd om cassatieberoep in te stellen tegen het vonnis dat de administratieve
geldboete die een overtreder is opgelegd ongedaan maakt 1. (Art. D164, Decr.W.Gew. 27
mei 2004)
3º Wanneer de aan een bedrijf verleende vergunning tot het lozen van afvalwater in de
riolering, als specifieke voorwaarde oplegt om in geval van accidentele lozing het bestuur in
te lichten, is die waarschuwingsplicht van toepassing op alle toevallige lozingen en vereist
zij niet dat de normen die de aard, de samenstelling of de hoeveelheid van de geloosde
producten regelen, zijn overschreden2. (Artt. 6 en 58, §1, Decr.W.Gew. 11 maart 1999)
(DE AFGEVAARDIGD SANCTIONEREND AMBTENAAR VAN DE WAALSE OVERHEIDSDIENST T. FIRMENICH
BELGIUM nv)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 389.
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR P.11.0305.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank te
Nijvel van 10 januari 2011, dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over een
verzoekschrift van de verweerster tot betwisting van een haar door de eiser
opgelegde administratieve geldboete.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Aangezien de gewestelijke sanctionerende ambtenaar partij is in de zaak voor de
correctionele rechtbank waar hij het standpunt van de administratie heeft
verdedigd, heeft hij de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen het
vonnis waarbij de administratieve geldboete die een overtreder is opgelegd
ongedaan is gemaakt.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
B. Het cassatieberoep
De artikelen 6 en 58, §1, van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11
maart 1999 betreffende de milieuvergunning leggen met name de exploitant van
een inrichting van klasse 1 of 2 de verplichting op om aan de specifieke normen
te voldoen die de algemene en sectorale normen van de hem verleende
milieuvergunning aanvullen.
Het feit dat die voorwaarden in strijd met het voormelde artikel 58, §1, niet zijn
nageleefd, is een overtreding overeenkomstig artikel 77 van het decreet. De
verweerster was een administratieve geldboete opgelegd wegens het feit dat zij
twee accidentele lozingen in de openbare riolering, die zij heeft verricht in strijd
met paragraaf 4, tweede lid, van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 22
december 2000, waarbij het bedrijf gemachtigd wordt het industrieel afvalwater
afkomstig van zijn instelling in de openbare riolering te lozen, niet heeft gemeld
aan het Departement politie en controles van Charleroi.
Als specifieke aan de exploitant opgelegde voorwaarde, bepaalt bovengenoemde
paragraaf 4 dat de vergunningsgerechtigde in geval van accidentele lozing
onverwijld het bestuur daarvan in kennis moet stellen.
De in die bepaling vastgelegde waarschuwingsplicht is van toepassing op alle
toevallige lozingen en hangt niet af van een overschrijding van de normen die de
aard, de samenstelling of de hoeveelheid van de geloosde producten regelen.
Het vonnis spreekt de verweerster vrij op grond van het feit dat niet bewezen is
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dat de litigieuze accidentele lozingen een toepasselijke norm zouden
overschrijden of buiten het toepassingsgebied zouden vallen van de bij het
ministerieel besluit van 22 december 2000 verleende vergunning.
Het vonnis dat de waarschuwingsplicht onderwerpt aan een voorwaarde die niet
in de vergunning is bepaald, schendt de wettelijke en reglementaire bepalingen
die genoemde verplichting invoeren en de niet-nakoming ervan bestraffen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, zitting houdend in
laatste aanleg.
8 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: F. T'Kint
en P. Wouters.

Nr. 390
2° KAMER - 8 juni 2011

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE DOOR DE VOORZITTER - VERPLICHTING - DISCRETIONAIRE
BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER

2º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- SAMENSTELLING VAN HET HOF - BESCHULDIGDE MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN HET ALS
MISDAAD OMSCHREVEN FEIT - UITHANDENGEVING VAN DE ZAAK AAN DE JURY - AANWEZIGHEID VAN
TWEE MAGISTRATEN MET EEN VOORTGEZETTE OPLEIDING - BEWIJS DAT HET HOF REGELMATIG IS
SAMENGESTELD

3º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE
MISDADEN - TOEPASSING VAN DE ZWAARSTE STRAF - MISDAAD GEPLEEGD TERWIJL DE BESCHULDIGDE
MINDERJARIG WAS - MISDAAD GEPLEEGD NA ZIJN MEERDERJARIGHEID - INVLOED VAN DE WETTELIJKE
VERSCHONINGSGROND MINDERJARIGHEID

4º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERSCHONINGSGRONDEN - WETTELIJKE VERSCHONINGSGROND MINDERJARIGHEID SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE MISDADEN - TOEPASSING VAN DE ZWAARSTE STRAF - MISDAAD
GEPLEEGD TERWIJL DE BESCHULDIGDE MINDERJARIG WAS - MISDAAD GEPLEEGD NA ZIJN
MEERDERJARIGHEID - INVLOED VAN DE WETTELIJKE VERSCHONINGSGROND MINDERJARIGHEID
1º Vermits de ondervraging van de beschuldigde door de voorzitter facultatief is, oordeelt
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laatstgenoemde krachtens zijn discretionaire bevoegdheid, of die ondervraging al dan niet
nuttig is om de waarheid aan het licht te brengen. (Artt. 319, eerste lid, oud en 301, eerste
lid, nieuw, Wetboek van Strafvordering)
2º Wanneer het hof van assisen moet samengesteld zijn uit minstens twee magistraten die
een voortgezette opleiding hebben gevolgd, omdat de beschuldigde minderjarig was op het
ogenblik van het als misdaad omschreven feit en de jeugdrechtbank de zaak uit handen
heeft gegeven aan de jury, is de door de eerste voorzitter van het hof van beroep genomen
beschikking die de aanwijzing van de twee assessoren steunt op de noodzaak om aan het
rechtscollege magistraten toe te voegen die de in artikel 119, §2, en 259sexies, §1, van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde voortgezette opleiding hebben gevolgd, een voldoende
bewijs dat het hof van assisen regelmatig is samengesteld, aangezien geen enkele wetsbepaling tevens de neerlegging in het dossier vereist van een getuigschrift, uitgereikt door het
Instituut dat met de voorgeschreven opleiding is belast. (Art. 119, Gerechtelijk Wetboek)
3º en 4° In geval van een samenloop van verscheidene misdaden wordt alleen de zwaarste
straf uitgesproken; aldus kan levenslange opsluiting worden opgelegd, de straf die gesteld
is voor een misdaad die de beschuldigde gepleegd heeft na het bereiken van de strafrech telijke meerderjarigheid, niettegenstaande de aanwezigheid van de wettelijke verschoningsgrond minderjarigheid waarvoor hij voor één van de samenlopende misdaden in aanmerking komt. (Artt. 12 en 62, Strafwetboek)
(O. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0516.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van assisen van het
bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, van 20 december 2010.
De eerste eiser voert één middel en de tweede twee middelen aan, ieder in een
memorie die aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eerste eiser
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM. Het voert eveneens
schending aan van artikel 319, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals het
van toepassing was op het ogenblik waarop het arrest tot verwijzing werd
gewezen. Naar luid van die wetsbepaling, waarvan de inhoud in het nieuw artikel
301, eerste lid, van hetzelfde wetboek is overgenomen, kan de voorzitter aan een
getuige en een beschuldigde alle ophelderingen vragen die hij nodig acht om de
waarheid aan het licht te brengen.
De eiser voert aan dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat hij door
de voorzitter is ondervraagd. Het proces-verbaal van de rechtszitting van 30
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november 2010 vermeldt dat verhoor inderdaad niet terwijl het wel melding
maakt van het verhoor van de tweede beschuldigde.
De ondervraging van de beschuldigde is facultatief. De rechter oordeelt,
krachtens zijn discretionaire bevoegdheid, of die ondervraging al dan niet nuttig
is om de waarheid aan het licht te brengen. De aangevoerde wetsbepaling vereist
dus niet dat de beschuldigde wordt verhoord en zij regelt noch de inhoud noch de
vorm van het verhoor, noch het ogenblik waarop het moet worden afgenomen.
In zoverre het middel schending aanvoert van het voormelde artikel 319, eerste
lid, faalt het bijgevolg naar recht.
Voor het overige blijkt uit de stukken van de rechtspleging niet dat de voorzitter
de eiser het recht zou ontzegd hebben om over de hem ten laste gelegde feiten te
worden gehoord. Uit het feit dat zijn ondervraging niet vermeld wordt in het
proces-verbaal van de rechtszitting van 30 november 2010, kan het Hof niet
afleiden dat de eiser in de loop van het onderzoek op de rechtszitting niet het
woord heeft gekregen in zoverre dat voor de uitoefening van zijn recht van
verdediging noodzakelijk was, daar de schending ervan niet voor het hof van
assisen werd aangevoerd en de eiser als laatste aan het woord is kunnen komen,
vóór het sluiten van het debat op 15 december 2010.
Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van de tweede eiser
Eerste middel
De eiser voert schending aan van artikel 119 Gerechtelijk Wetboek. Krachtens
die bepaling moet het hof van assisen samengesteld zijn uit minstens twee
magistraten die een voortgezette opleiding hebben gevolgd, wanneer de
beschuldigde minderjarig was op het ogenblik van het als misdaad omschreven
feit en de jeugdrechtbank de zaak uit handen heeft gegeven aan de jury.
De eiser beweert niet dat de rechters die zitting hebben gehouden de voormelde
opleiding niet hebben gevolgd. Hij voert alleen aan dat hij dat onmogelijk kon
nagaan.
De door de eerste voorzitter van het hof van beroep op 18 oktober 2010 genomen
beschikking grondt evenwel de aanwijzing van de twee assessoren op de
noodzaak om aan het rechtscollege magistraten toe te voegen die de in artikel
119, §2, en 259sexies, §1, Gerechtelijk Wetboek bedoelde voorgezette opleiding
hebben gevolgd.
Dat stuk, dat aan het dossier van de rechtspleging is toegevoegd, is een
voldoende bewijs dat het hof van assisen regelmatig was samengesteld,
aangezien geen enkele wetsbepaling tevens de neerlegging in het dossier vereist
van een getuigschrift, uitgereikt door het Instituut dat met de voorgeschreven
opleiding is belast.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel
De eiser voert schending aan van artikel 12 Strafwetboek. Hij verwijt het arrest
dat het hem veroordeelt tot levenslange opsluiting, ofschoon naar luid van de
aangevoerde wetsbepaling een dergelijke straf niet kan worden uitgesproken
tegen iemand die op het tijdstip van de misdaad geen volle achttien jaar was.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser met name schuldig werd
bevonden, enerzijds, aan doodslag om diefstal te vergemakkelijken, gepleegd op
de leeftijd van zestien jaar en, anderzijds, aan moord, doodslag, moordpoging en
verkrachting, gepleegd op de leeftijd van negentien jaar.
Het arrest vermeldt dat het hier een samenloop van verscheidene misdaden
betreft en dat in een dergelijk geval alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken.
De straf levenslange opsluiting die bij wet op de in artikel 475 Strafwetboek
omschreven misdaad is gesteld, kan de eiser niet worden opgelegd wegens de
wettelijke verschoningsgrond minderjarigheid waarvoor hij met toepassing van
artikel 12 van het voormelde wetboek van rechtswege in aanmerking komt.
Voor die misdaad kan aan de eiser maximum een straf van twintig tot dertig jaar
opsluiting worden opgelegd.
De moord die de eiser ten laste wordt gelegd en waarvan is vastgesteld dat zij na
het bereiken van de leeftijd van de wettelijke meerderjarigheid werd gepleegd, is
daarentegen, met toepassing van de artikelen 392, 393 en 394 Strafwetboek,
strafbaar met levenslange opsluiting.
Aangezien die straf de zwaarste straf is, is zij toepasselijk, niettegenstaande de
verschoningsgrond waarvoor één van de samenlopende misdaden in aanmerking
komt.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
8 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: Y. De
Vlaeminck, Brussel, P. Monville, Brussel, B. Huylebroek, Brussel, G.-A. Mindana,
Brussel, C. Toussaint, Brussel en S. Roussel, Brussel.
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1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BESLISSING OVER DE SCHULD - MOTIVERINGSPLICHT - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - DRAAGWIJDTE
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE SCHULD - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BESLISSING OVER DE SCHULD - MOTIVERINGSPLICHT - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE SCHULD - GEEN CONCLUSIE - MOTIVERINGSPLICHT
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BESLISSING OVER DE SCHULD - HOGER BEROEP - WIJZIGING VAN EEN
VRIJSPRAAK - BEVESTIGING VAN EEN VEROORDELING - MOTIVERINGSPLICHT - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK STRAFZAKEN - HOGER BEROEP - BESLISSING OVER DE SCHULD - GEEN CONCLUSIE - WIJZIGING VAN
EEN VRIJSPRAAK - BEVESTIGING VAN EEN VEROORDELING - MOTIVERINGSPLICHT
7º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BESLISSING OVER DE
SCHULD - GEEN CONCLUSIE - WIJZIGING VAN EEN VRIJSPRAAK - BEVESTIGING VAN EEN
VEROORDELING - MOTIVERINGSPLICHT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
1º en 2° Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de
zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen
die de rechter van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij
minstens de voornaamste redenen aangeeft waarom de telastlegging al dan niet bewezen
werd verklaard1.
3º en 4° Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat, ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de schuld met redenen wordt omkleed2.
5º, 6° en 7° Het arrest dat niet vaststelt dat de beklaagde, die door het hoger beroep van
het parket de hoedanigheid van appellant en geïntimeerde heeft gekregen, de gegrondheid
van de vervolgingen zou hebben toegegeven, preciseert de concrete redenen niet, zelfs
niet op beknopte wijze, waarom de veroordelingen werden bevestigd en de vrijspraken
werden gewijzigd, en schendt aldus artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden3.
(L. T. R. e.a.)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 391.
2 Ibid.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR P.11.0570.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 22 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 3 juni 2011 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 8 juni 2011 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Het middel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet en 6.1 EVRM.
Het arrest wordt verweten dat het niet de redenen aangeeft waarom het de
vrijspraak wijzigt en de eiser schuldig verklaart, tenzij met de overweging dat
deze beslissingen voortvloeien uit de gegevens van het dossier en uit het
onderzoek ter zitting.
Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de
zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de
overwegingen die de rechter van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben
overtuigd en dat zij minstens de voornaamste redenen aangeeft waarom de
telastlegging al dan niet bewezen werd verklaard.
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat de beslissing met
redenen moet worden omkleed, zelfs als er geen conclusie is ingediend.
Het arrest stelt niet vast dat de eiser, appellant en ingevolge het hoger beroep van
het parket geïntimeerde, de gegrondheid van de vervolgingen zou hebben
toegegeven. Het preciseert evenmin, ook niet op beknopte wijze, de concrete
redenen waarom de veroordelingen werden bevestigd en de vrijspraken
gewijzigd.
In zoverre het middel schending aanvoert van het voormelde artikel 6.1, is het
gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
De hierna op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser, beklaagde, uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering,
brengt evenwel de vernietiging met zich mee van de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die daaruit volgen.
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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.
8 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaten: A. van Zuylen van Nyevelt, Brussel en J. Martin, Namen.

Nr. 392
1° KAMER - 9 juni 2011

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN T.A.V.
DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING BEPERKING - AARD
De regel dat het bedrag van de uitkering na echtscheiding in geen geval hoger mag zijn dan
een derde van de inkomsten van de uitkeringsplichtige echtgenoot raakt de openbare orde
niet, maar, aangezien hij strekt tot bescherming van de rechten van de onderhoudsplichtige
echtgenoot, is hij een beschermingsmaatregel van dwingend recht die hem ten goede
komt1. (Art. 301, §4, BW)
(S. T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0203.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 december 2009 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht voert de eiser een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Middel
1 Zie Cass. 23 juni 2006, AR C.05.0139.F, AC, 2006, nr. 350.
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Tweede onderdeel
Artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek dat te dezen van toepassing is
bepaalt dat het bedrag van de uitkering na echtscheiding in geen geval hoger mag
zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot.
Deze regel raakt de openbare orde niet, maar, aangezien hij strekt tot
bescherming van de rechten van de onderhoudsplichtige echtgenoot, is hij in zijn
voordeel van dwingend recht.
Het bestreden vonnis oordeelt dat, "aangezien de wettelijke beperking tot een
derde van de inkomsten [van de eiser] niet wordt aangevoerd, zijn huidige
toestand hier niet ter zake doet".
Met die overwegingen waaruit niet kan worden afgeleid dat de eiser heeft
afgezien zich op de toepassing van artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek te
beroepen, verantwoordt het bestreden vonnis de beslissing waarbij het door de
eiser aan de verweerster verschuldigde bedrag van de uitkering tot
levensonderhoud vastgesteld wordt op 400 euro niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Het Hof dient niet te antwoorden op de overige onderdelen daar ze niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over het bedrag van
de uitkering tot levensonderhoud die de eiser aan de verweerster verschuldigd is
en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te
Neufchâteau, zitting houdende in hoger beroep.
9 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: M.
Regout – Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: M.
Grégoire en S. Nudelholc.

Nr. 393
1° KAMER - 9 juni 2011

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - AANVANG - SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT OVERHEIDSOPDRACHTEN - VERWIJLINTREST
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2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) VERJARING - TERMIJNEN - AANVANG - SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT OVERHEIDSOPDRACHTEN - VERWIJLINTREST
1º en 2° Bij overheidsopdrachten volstaat de indiening van de regelmatig opgemaakte
factuur die geldt als verklaring van schuldvordering voor de betaling van intrest om de
termijn voor de verjaring van voornoemde schuldvordering te doen ingaan 1. (Art. 1, eerste
lid, a), b) en c), Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of
ten voordele van de Staat en de provinciën; Artt. 68 en 100, KB 10 dec. 1868 houdende
algemeen reglement op Rijkscomptabiliteit; Art. 15, §4, eerste lid, MB 10 aug. 1977)
(WAALS GEWEST T. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENÉ PIRLOT ET FILS bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0307.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 november 2009 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De artikelen 1, eerste lid, a), b), en c) van de wet van 6 februari 1970 betreffende
de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en
de provinciën en artikel 100, eerste lid, 1°, 2° en 3° van de op 17 juli 1991
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn gelijkluidend in zoverre zij
bepalen dat verjaard en bepaald vervallen zijn ten voordele van de Staat,
onverminderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke,
reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, 1° de schuldvorderingen,
waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet
geschiedde binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari
van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij ontstonden; 2° de
schuldvorderingen die, hoewel ze werden overgelegd binnen de onder 1°
bedoelde termijn, door de Ministers niet werden geordonnanceerd binnen een
termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende
hetwelk ze werden overgelegd; 3° alle andere schuldvorderingen, die niet werden
geordonnanceerd binnen een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de eerste
januari van het jaar van hun ontstaan.
Die bepalingen zijn van toepassing op de schulden van de eiser krachtens artikel
1 Artt. 68 en 100 KB 10 dec. 1868, zowel vóór als na de wijziging ervan bij het KB 19 maart 2003;
art. 15, §4, eerste lid, MB 10 aug. 1977, gewijzigd bij het MB 23 april 1991.
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71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de gemeenschappen en de gewesten.
Behoudens wanneer het vaste uitgaven betreft zoals wedden of pensioenen, kan
de schuldeiser de betaling van de schuldvordering slechts verkrijgen op
voorwaarde dat die schuldeiser een aangifte, staat of factuur overlegt krachtens
de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868
houdende algemene regeling op de Rijkscomptabiliteit, zowel voor als na de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 19 maart 2003.
In geval van openbare aanbestedingen die niet met vaste uitgaven kunnen
worden gelijkgesteld bepaalt artikel 15, §4, eerste lid, van de algemene
aannemingsvoorwaarden van 10 augustus 1977, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 23 april 1991 dat voor de aanbestedingen die worden uitgeschreven
na 1 januari 1986, de aannemer, zo de vastgestelde termijnen voor de betaling
van de binnen het kader van de overheidsopdracht verschuldigde hoofdsommen
worden overschreden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, per maand of
per gedeelte van een maand vertraging, recht heeft op de betaling van een
interest berekend naar rata van het aantal kalenderdagen vertraging.
Het tweede lid van dezelfde paragraaf preciseert dat het indienen van de voor de
betaling van de werken regelmatig opgestelde factuur geldt als schuldvordering
voor de betaling van de intrest, maar geen invloed heeft op het tijdstip waarop de
intrest begint te lopen.
Krachtens artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 op de openbare aanbestedingen,
leveringen en diensten zijn die bepalingen van toepassing op de gewesten.
Bijgevolg is van rechtswege een aangifte van schuldvordering ingediend voor de
intrest waarop de verweerster recht heeft, daar die begrepen is in de facturen die
de verweerster aan de eiseres toegezonden heeft.
Het arrest stelt vast dat de factuur betreffende het saldo van de aanneming
dagtekent van 7 april 1999, dat zij moest worden betaald binnen een termijn van
90 dagen, dat zij pas op 11 juli 2000 is betaald, en dat de verweerster op 27
september 2000 bij de eiser een schuldvordering heeft ingediend met de
precisering dat zij betrekking had op de verwijlintrest.
Het arrest dat uit de verzending van de brief van 27 september 2000 afleidt dat
de verjaring van de verwijlintrest voor het geheel pas begint te lopen vanaf 1
januari 2000, verantwoordt de beslissing niet naar recht dat de bij dagvaarding
van 1 april 2004 ingestelde vordering tot betaling van de verwijlintrest niet
verjaard is.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
9 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: D.
Batselé – Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: P. A.
Foriers.

Nr. 394
1° KAMER - 9 juni 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDERS - BESLISSING VAN DE TUCHTRAAD SCHRAPPING - HOGER BEROEP VAN EISER - GEEN INCIDENTEEL BEROEP VAN DE STAFHOUDER VAN DE
FRANSE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN BRUSSEL - CASSATIEBEROEP TEGEN DE
STAFHOUDER - ONTVANKELIJKHEID
2º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VAN BEROEP - TEGENWOORDIGHEID OP DE ZITTING EN
VERHOOR VAN DE ONDERZOEKER

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK - BEGRIP
4º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VAN BEROEP - TUCHTVORDERING VAN DE PROCUREURGENERAAL - VERHOOR VAN DE ONDERZOEKER - WETTIGHEID
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VAN BEROEP TUCHTVORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VERHOOR VAN DE ONDERZOEKER - WETTIGHEID
6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - TUCHTZAKEN - RECHT OP WAPENGELIJKHEID ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VAN BEROEP - TUCHTVORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL VERHOOR VAN DE ONDERZOEKER - WETTIGHEID
7º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD
VAN BEROEP - TUCHTVORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VERHOOR VAN DE ONDERZOEKER WETTIGHEID
8º ADVOCAAT - TUCHT - KOSTEN VAN HET ONDERZOEK EN DE BEHANDELING TER ZITTING VEROORDELING - VOORWAARDE
9º GERECHTSKOSTEN — TUCHTZAKEN — ALGEMEEN - ADVOCAAT - KOSTEN
VAN HET ONDERZOEK EN DE BEHANDELING TER ZITTING - VEROORDELING - VOORWAARDE
10º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TUCHTRAAD VAN
BEROEP - SAMENSTELLING - DEELNEMING AAN HET BERAAD
11º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - DEELNEMING AAN HET
BERAAD

12º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TUCHTRAAD VAN
BEROEP - ONDERZOEKER EN SECRETARIS - GEEN DEELNEMING AAN HET BERAAD - BEWIJS
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13º ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTRAAD VAN BEROEP - ONDERZOEKER EN SECRETARIS - GEEN
DEELNEMING AAN HET BERAAD - BEWIJS
1º Het cassatieberoep tegen een verweerder die geen partij in het geding was voor de
tuchtraad van beroep is niet ontvankelijk1.
2º De artikelen 459, §2, 465 en 467 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten niet uit dat de
advocaat die de zaak in eerste aanleg behandeld heeft de zitting in hoger beroep bijwoont
en er wordt gehoord. (Artt. 459, §2, 465 en 467, Gerechtelijk Wetboek)
3º Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak dat het recht op de wapengelijkheid
omvat, impliceert alleen dat iedere procespartij dezelfde proceduremiddelen kan
aanwenden en onder dezelfde voorwaarden kennis kan nemen van stukken en gegevens
die aan het oordeel van de geadieerde rechter zijn voorgelegd, en hierover vrij tegenspraak
kan voeren; daaruit volgt niet dat partijen die in verschillende hoedanigheden optreden en
verschillende belangen hebben, te allen tijde in dezelfde omstandigheden dienen te
verkeren om die mogelijkheden te benutten. (Art. 6.1, EVRM)
4º, 5°, 6° en 7° Zelfs als de tuchtvordering in hoger beroep door de procureur-generaal bij
het hof van beroep en niet meer door de stafhouder wordt ingesteld, schendt het feit dat de
onderzoeker door de tuchtraad van beroep gehoord wordt artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet en miskent
het noch het algemeen rechtsbeginsel van de wapengelijkheid noch het recht van verdediging van de eiser. (Art. 6, EVRM; Algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid der wapens;
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
8º en 9° De veroordeling van de betrokken advocaat in de kosten van het onderzoek en van
de behandeling ter terechtzitting hoeft niet te worden gevorderd door één van de partijen.
(Art. 460, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek)
10º en 11° De onderzoeker maakt geen deel uit van de tuchtraad van beroep en noch hij
noch de secretaris nemen deel aan het beraad. (Artt. 465, §2, en 779, Gerechtelijk
Wetboek)
12º en 13° Geen enkele wetsbepaling legt de verplichting om in de beslissing uitdrukkelijk
te vermelden dat de onderzoeker en de secretaris niet aan het beraad hebben deelgenomen.
(V. T. PROCUREUR-GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL EN DE STAFHOUDER VAN DE FRANSE
ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(AR D.10.0008.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 16 maart 2010 gewezen
door de Franse en de Duitse tuchtraad van beroep.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht voert de eiser zes middelen aan.
1 Zie Cass. 5 juni 2000, AR S.99.0165.F, AC, 2000, nr. 342.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Middel van niet-ontvankelijkheid, door de tweede verweerder tegen het
cassatieberoep aangevoerd: de verweerder was geen partij in het geding voor de
tuchtraad van beroep:
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de tweede verweerder geen partij
in het geding was voor de tuchtraad van beroep.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Eerste middel
Tweede onderdeel
Artikel 459, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de onderzoeker ter
zitting wordt gehoord in zijn verslag.
Naar luid van artikel 467 van het Gerechtelijk Wetboek worden de debatten voor
de tuchtraad van beroep gehouden zoals voorgeschreven door artikel 459, §2.
Noch die bepalingen noch artikel 465 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten uit
dat de advocaat die de zaak in eerste aanleg behandeld heeft tegenwoordig is op
de zitting in hoger beroep en er wordt gehoord.
De tuchtraad van beroep die Mr. R.M. in zijn hoedanigheid van onderzoeker in
zijn verslag heeft gehoord, schendt geen van de in het onderdeel aangegeven
bepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak dat het recht op de
wapengelijkheid omvat en met name gewaarborgd wordt door artikel 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden impliceert alleen dat iedere procespartij dezelfde proceduremiddelen
kan aanwenden en onder dezelfde voorwaarden kennis kan nemen van stukken
en gegevens die aan het oordeel van de geadieerde rechter zijn voorgelegd, en
hierover vrij tegenspraak kan voeren. Daaruit volgt niet dat partijen die in
verschillende hoedanigheden optreden en verschillende belangen hebben, steeds
in identieke omstandigheden moeten verkeren om van die mogelijkheden te
genieten.
Zelfs als de tuchtvordering in hoger beroep door de procureur-generaal bij het
hof van beroep wordt ingesteld en niet meer door de stafhouder, schendt het feit
dat de onderzoeker door de tuchtraad van beroep verhoord wordt artikel 6 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden niet en miskent het noch het algemeen rechtsbeginsel van de
wapengelijkheid noch het recht van verdediging van de eiser.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
Naar luid van artikel 460, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de
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tuchtraad van beroep in zijn beslissing de kosten die voor het onderzoek en de
behandeling ter terechtzitting werden gemaakt ten laste leggen van de betrokken
advocaat.
Die bepaling is van toepassing op de rechtspleging voor de tuchtraad van beroep.
Uit die bepaling blijkt niet dat de veroordeling van de betrokken advocaat in de
kosten van het onderzoek en van de behandeling ter terechtzitting moet worden
gevorderd door één van de partijen.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
Krachtens artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis op straffe
van nietigheid enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters.
Naar luid van artikel 465, §2, van het Gerechtelijk Wetboek houdt iedere kamer
van de tuchtraad van beroep zitting met een voorzitter, vier assessoren-advocaten
en een secretaris-advocaat.
De onderzoeker maakt geen deel uit van de tuchtraad van beroep en noch hij
noch de secretaris nemen deel aan het beraad.
Geen enkele wetsbepaling legt evenwel de verplichting op om in de beslissing
uitdrukkelijk te vermelden dat de onderzoeker en de secretaris niet aan het
beraad hebben deelgenomen.
Uit de bestreden beslissing blijkt dat zij is gewezen door de raad, bestaande uit J.
Simons, voorzitter, M. Van Doosselaere, assessor, J. Remacle, assessor, D.
Dessard, assessor, E. Francart, assessor en P. Corvilain, secretaris.
Aan de hand van de vermelding van de functies die door voornoemde personen
werden uitgeoefend kan worden vastgesteld wie een rechtsprekende functie heeft
uitgeoefend en wie hen alleen bijgestaan heeft.
Uit die vermeldingen blijkt duidelijk dat de bestreden beslissing regelmatig is
gewezen door een rechtscollege, bestaande uit een voorzitter en vier assessorenadvocaten, bijgestaan door een secretaris advocaat, die niet aan het beraad heeft
deelgenomen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: M.
Regout – Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: P.
Lefèbvre en S. Nudelholc.
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Nr. 395
1° KAMER - 10 juni 2011

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING VAN
HET RECHTSCOLLEGE - VERMELDING VAN DEZELFDE NAMEN VAN RAADSHEREN IN HET PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING EN DE IN DE ZAAK GEWEZEN UITSPRAAK - GEVOLG
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN VONNIS - VERMELDING - VERPLICHTING - OPENBAAR MINISTERIE - ADVIES - RECHTSVORDERING TOEPASSING
3º OPENBAAR MINISTERIE - ADVIES - VONNIS - VERMELDING - VERPLICHTING RECHTSVORDERING - TOEPASSING
1º Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak werd behandeld en in
beraad werd genomen en de in de zaak gewezen uitspraak dezelfde namen van raadsheren vermelden, staat vast dat het dezelfde rechters zijn die de zaak hebben behandeld
en erover hebben geoordeeld en die de beslissing hebben ondertekend; hieraan doet niet
af dat het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken door
een andere raadsheer zou zijn ondertekend1. (Art. 779, Gerechtelijk Wetboek)
2º en 3° De verplichting tot vermelding, in het vonnis, van het advies van het openbaar
ministerie is niet van toepassing wanneer het openbaar ministerie tussenkomt bij wege van
rechtsvordering. (Artt. 138bis en 780, 4°, Gerechtelijk Wetboek)
(V. e.a. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP EN HET ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN e.a.)

ARREST

(AR C.10.0249.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 13 november 2009.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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
Middel
Eerste onderdeel
1. Uit het bestreden arrest volgt dat op de openbare terechtzitting van 13
november 2009 aanwezig waren de raadsheren E. Lemmens en J. Embrechts en
plaatsvervangend raadsheer K. Van den Berghen, die tevens het bestreden arrest
1 Zie Cass. 5 april 2005, AR P.04.1547.N, AC, 2005, nr. 196.
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ondertekenden.
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 8 oktober 2009 waarop de zaak
werd behandeld, en het proces-verbaal van de zitting van 13 november 2009
volgt tevens dat de zetel telkens was samengesteld uit de raadsheren E. Lemmens
en J. Embrechts en plaatsvervangend raadsheer K. Van den Berghen, die tevens
het bestreden arrest ondertekenden.
2. Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de zaak werd
behandeld en in beraad werd genomen en de in de zaak gewezen uitspraak
dezelfde namen van raadsheren vermeldt, staat vast dat het dezelfde rechters zijn
die de zaak hebben behandeld en erover hebben geoordeeld en die de beslissing
hebben ondertekend.
Hieraan doet niet af dat het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het arrest
werd uitgesproken door een andere raadsheer zou zijn ondertekend.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 138bis Gerechtelijk Wetboek komt het openbaar ministerie
in burgerlijke zaken tussen bij wege van rechtsvordering, vordering of advies.
4. Krachtens artikel 780 Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis, op straffe van
nietigheid, onder meer "4° de vermelding van het advies van het openbaar
ministerie".
5. Uit deze bepalingen in hun onderlinge samenhang gelezen volgt dat de
verplichting van voormeld artikel 780, 4°, Gerechtelijk Wetboek niet van
toepassing is wanneer het openbaar ministerie tussenkomt bij wege van
rechtsvordering.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan volgt dat:
- de tweede eiseres bij vonnis bij verstek gewezen op 12 februari 2009 in staat
van faillissement werd verklaard op vordering van het Openbaar Ministerie;
- de eerste eiser tegen dit vonnis derdenverzet heeft aangetekend en in deze
procedure zowel het Openbaar Ministerie, de curator als de failliete
vennootschap heeft betrokken;
- het derdenverzet bij vonnis van de rechtbank van koophandel van 1 juli 2009
werd afgewezen, en de eiser hiertegen hoger beroep heeft ingesteld waarbij
andermaal voormelde drie partijen in de appelprocedure werden betrokken;
- het bestreden arrest melding maakt van het openbaar ministerie als
geïntimeerde.
7. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de verplichting tot vermelding van het
advies ook geldt wanneer het openbaar ministerie als partij optreedt, faalt naar
recht.
Derde onderdeel
(...)
Dictum
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Het Hof,
eenparing beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
10 juni 2011 – 1° kamer (beperkt) – Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: F. T'Kint.

Nr. 396
1° KAMER - 10 juni 2011

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - BERAADSLAGING - BENOEMING VAN EEN LID VAN DE
ZETEL TOT EEN ANDER AMBT - MOTIVERINGSPLICHT - CONTROLE VAN DE WETTELIJKHEID - GEVOLG
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - BERAADSLAGING - BENOEMING VAN EEN LID VAN DE
ZETEL TOT EEN ANDER AMBT - MOTIVERINGSPLICHT - CONTROLE VAN DE WETTELIJKHEID - GEVOLG
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN
DE ZETEL - BERAADSLAGING - BENOEMING VAN EEN LID VAN DE ZETEL TOT EEN ANDER AMBT MOTIVERINGSPLICHT - CONTROLE VAN DE WETTELIJKHEID - GEVOLG
1º, 2° en 3° Wanneer het bestreden vonnis niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens de benoeming tot
een ander ambt van een tot dat rechtscollege behorende magistraat in werking trad, belet
het de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak beraadslaagd
heeft en schendt het derhalve artikel 149 Grondwet1. (Art. 149, Grondwet)
(B. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0324.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout van 14 september 2009.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
1 Cass. 15 feb. 2007, AR C.06.0020.F, AC, 2007 , nr. 93.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de zaak waarover het bestreden vonnis uitspraak doet, op 15 juni 2009 in
beraad is genomen, nadat zij werd gehoord door een kamer van de rechtbank van
eerste aanleg waartoe K. P. behoorde;
- deze rechter in de rechtbank van eerste aanleg bij koninklijk besluit van 11 juni
2009, in werking tredende op de datum van de eedaflegging die niet mag
gebeuren voor 1 september 2009, benoemd werd tot vrederechter van het kanton
Turnhout en op 2 september 2009 de eed heeft afgelegd;
- het bestreden vonnis van 14 september 2009 de vermelding bevat ondertekend
door de griffier dat K. P., "voormalig rechter in deze rechtbank, wegens wettig
belet in de onmogelijkheid verkeert om bovenstaand vonnis te ondertekenen".
2. Het bestreden vonnis stelt niet vast, en uit geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens de
benoeming als vrederechter van K. P. in werking trad.
3. Het bestreden vonnis maakt het niet mogelijk de regelmatige samenstelling te
toetsen van de zetel die over de zaak heeft beraadslaagd en schendt derhalve
artikel 149 Grondwet.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
10 juni 2011 – 1° kamer (beperkt) – Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: P. Wouters.

Nr. 397
1° KAMER - 10 juni 2011

HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMING - RECHTSTREEKSE
VORDERING TEGEN DE BOUWHEER - VORM
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De uitoefening van de rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer
is niet aan vormvoorschriften onderworpen1. (Art. 1798, eerste lid, BW)
(RENE HUYBRECHTS bvba T. MERTENS, curator faillissement DAKWERKEN LION bvba e.a.)

ARREST

(AR C.10.0465.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 25 november 2004.
Raadsheer Alain Smetryns 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 1798, eerste lid, Burgerlijk Wetboek hebben metselaars,
timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers, gebezigd bij het oprichten
van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen
de bouwheer een rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan de
aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt
ingesteld.
2. De uitoefening van deze rechtstreekse vordering is niet aan vormvoorschriften
onderworpen.
3. De appelrechter oordeelt dat de rechtstreekse vordering een dagvaarding of
een in een akte van vrijwillige verschijning voor de rechter gestelde eis vergt en
weigert om die reden te aanvaarden dat de rechtstreekse vordering te dezen werd
ingesteld bij brief van de raadsman van de eiseres van 6 december 1996, waarbij
deze laatste betaling vroeg aan de tweede verweerster.
4. Door aldus te oordelen schendt de appelrechter artikel 1798, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
1 Cass. 25 maart 2005, AR C.04.0126.N, AC, 2005, nr. 192.
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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 Brussel.
10 juni 2011 – 1° kamer (beperkt) – Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: A. Smetryns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: B. Maes.

Nr. 398
1° KAMER - 10 juni 2011

VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK - ONTSTENTENIS VAN
DAGTEKENING - GEVOLG
Het arrest van het hof van beroep dat niet de datum vermeldt waarop het is uitgesproken,
terwijl deze datum ook niet kan worden afgeleid uit het proces-verbaal van de rechtszitting,
is nietig1. (Artt. 780, 5° en 1042, Gerechtelijk Wetboek)
(APOTHEEK GRAUWELS nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(AR F.10.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op een niet nader bepaalde datum
gewezen door het hof van beroep te Brussel in de zaak met algemeen rolnummer
2004/AR/923.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 780, 5°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis op straffe van
nietigheid de vermelding en de datum van de uitspraak in openbare zitting moet
vermelden.
Krachtens artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek zijn de regels van het geding
1 Cass. 27 mei 1992, AR 9726, AC, 1991-92, nr. 507; Cass. 8 jan. 1997, AR P.96.1682.F, AC, 1997,
nr. 19.
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toepasselijk op de rechtsmiddelen, voor zover de bepaling van boek III er niet
van afwijken.
2. Het arrest vermeldt niet de datum waarop het is uitgesproken. Deze datum kan
ook niet worden afgeleid uit het proces-verbaal van de rechtszitting.
Het arrest is bijgevolg nietig.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 juni 2011 – 1° kamer (beperkt) – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: E. Stassijns – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaat: B. Maes.

Nr. 399
1° KAMER - 10 juni 2011

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE
BELASTINGPLICHTIGE - ONDERTEKENING - NEERLEGGING
2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE BELASTINGPLICHTIGE - VORMVEREISTEN ONDERTEKENING - NEERLEGGING
1º en 2° Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige niet noodzakelijk door een advocaat bij het Hof van Cassatie, maar in elk geval
door een advocaat worden ondertekend en neergelegd1. (Art. 378, WIB92)
(D. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(AR F.10.0066.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
1 Cass. 9 maart 2006, AR F.04.0052.N, AC, 2006, nr. 143 met concl. OM; Cass. 22 nov. 2007, AR
F.06.0028.N, AC, 2007, nr. 575; Cass. 14 jan. 2010, AR F.08.0101.N-F.09.0005.N, www.cass.be.; het
Hof heeft op 10 juni 2011 in de zaak F.10.0126.N een arrest uitgesproken in dezelfde zin.
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23 maart 2010.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een grieven aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het openbaar ministerie werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is,
omdat het verzoekschrift niet ondertekend werd door een advocaat, noch vooraf
werd betekend aan de tegenpartij. Hiervan is aan de eiser kennis gegeven
overeenkomstig artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek.
2. Krachtens artikel 1079, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt de voorziening
ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoekschrift in te
dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend aan de partij tegen wie
de voorziening is gericht.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser
zijn cassatieberoep heeft laten betekenen aan de verweerder.
4. Inzake inkomstenbelastingen moet bovendien het verzoekschrift tot cassatie,
in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
verzoekschrift niet door een advocaat is ondertekend.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 juni 2011 – 1° kamer (beperkt) – Voorzitter en verslaggever: E. Forrier,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 400
2° KAMER - 14 juni 2011

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - ARTIKEL 474, STRAFWETBOEK - FEITEN GEPLEEGD
VÓÓR DE WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 25 STRAFWETBOEK EN 2 WET VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN - UITSPRAAK NA DEZE WETSWIJZIGING EN NA CORRECTIONALISERING TOEPASSELIJKE STRAF
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2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ARTIKEL 474, STRAFWETBOEK - FEITEN
GEPLEEGD VÓÓR DE WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 25 STRAFWETBOEK EN 2 WET VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN - UITSPRAAK NA DEZE WETSWIJZIGING EN NA CORRECTIONALISERING TOEPASSELIJKE STRAF
3º DIEFSTAL EN AFPERSING - ARTIKEL 474, STRAFWETBOEK - FEITEN GEPLEEGD VÓÓR
DE WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 25 STRAFWETBOEK EN 2 WET VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN UITSPRAAK NA DEZE WETSWIJZIGING EN NA CORRECTIONALISERING - TOEPASSELIJKE STRAF
1º, 2° en 3° Aangezien een inbreuk op artikel 474 Strafwetboek niet correctionaliseerbaar
was vóór de wijziging van artikel 2, derde lid, 9°, Wet Verzachtende Omstandigheden door
artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, in
werking getreden op 1 mei 2010, en bestraft werd met twintig tot dertig jaar opsluiting of, zo
bij toepassing van de artikelen 79 en 80, tweede lid, Strafwetboek, verzachtende omstandigheden werden aangenomen, door opsluiting van vijftien tot twintig jaar of door een
kortere termijn of door een gevangenisstraf van drie jaar, is de gevangenisstraf van ten
hoogste twintig jaar die door artikel 25, vijfde lid, Strafwetboek, zoals gewijzigd door artikel
2 van voormelde wet van 21 december 2009, in werking getreden op 21 januari 2010, op
een dergelijke thans wel correctionaliseerbare en effectief gecorrectionaliseerde inbreuk is
gesteld niet strenger dan de vóór deze wetswijzigingen bepaalde straf, zodat de thans
bepaalde straf ook kan worden toegepast op feiten gepleegd vóór deze wetswijzigingen 1.
(Art. 7.1, EVRM; Art. 15.1, IVBPR; Art. 2, tweede lid, Strafwetboek)
(P. T. B. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger:
1. De eiser werd in twee gevoegde zaken vervolgd wegens, als dader of mededader, dief stal met geweld of bedreiging, het misdrijf gepleegd zijnde door twee of meer personen,
waarbij het geweld of de bedreiging gepleegd werden zonder het oogmerk om te doden,
maar toch de dood hebben veroorzaakt (telastlegging A van zaak I), informaticabedrog
door het afhalen van geld met de bankkaart van het slachtoffer (telastlegging B van zaak
I), afpersing met verzwarende omstandigheden (telastlegging A.1 van zaak II), diefstal
met geweld of bedreiging (telastlegging B van zaak II), bezit van verdovende middelen
als daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging
(telastlegging C van zaak II), afpersing (telastlegging D van zaak II), bezit van verdo vende middelen ten aanzien van een minderjarige boven de volle leeftijd van 16 jaar
(telastlegging E van zaak II), diefstal met braak, inklimming of valse sleutels (telastleg gingen F.I en F.II van zaak II), slagen en verwondingen met voorbedachten rade die een
ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben gehad (telastlegging G van zaak II), mondelinge bedreigingen (telastlegging H van zaak II), diefstal
(telastlegging I van zaak II), deel uitgemaakt hebben van een criminele vereniging (telastlegging K.I van zaak II) en opzettelijke slagen (telastlegging N van zaak II).
2. In eerste aanleg werd de eiser vrijgesproken voor de telastleggingen F.I en F.II, G en I
van zaak II. Dit werd bevestigd in hoger beroep.
In eerste aanleg werd de eiser, wegens eenheid van opzet, bij toepassing van artikel 65,
eerste lid, Strafwetboek voor de overige feiten van zaak I en zaak II veroordeeld tot, onder
meer, een gevangenisstraf van tien jaar.
De appelrechters veroordelen de eiser voor dezelfde feiten, eveneens met toepassing van
artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en met eenparigheid, tot een gevangenisstraf van
twintig jaar.
3. De eiser voert in zijn enig middel de schending aan van artikel 7.1 EVRM, van artikel
1 Zie concl. OM.
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15. IVBPR en van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek.
Volgens de eiser is de opgelegde gevangenisstraf van twintig jaar onwettig omdat een
inbreuk op artikel 474 Strafwetboek thans, sinds de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, strenger wordt bestraft dan op het ogenblik van de feiten,
die, wat de telastlegging A van zaak I betreft, gepleegd werden op 13 april 2009. Volgens
de eiser waren deze feiten, in toepassing van de artikelen 25 en 80 Strafwetboek, toen
slechts strafbaar met een gevangenisstraf van drie tot tien jaar, zodat de appelrechters, die
een gevangenisstraf van twintig jaar opleggen, de eiser bestraffen met een strengere straf bepaling, die niet van toepassing was op het ogenblik van het plegen van de feiten, wat
impliceert dat de appelrechters de regels omtrent de werking van de strafwet in de tijd
schenden.
4. Het cassatieberoep, dat gericht is tegen alle beschikkingen van het bestreden arrest, is
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang in zoverre het gericht is tegen de beslissing
waarbij de appelrechters de in eerste aanleg verleende vrijspraak voor de telastleggingen
F.I en F.II, G en I van zaak II bevestigen.
5. De regels inzake de werking van de strafwet in de tijd zijn ondermeer terug te vinden in
de verdrags- en wetsbepalingen waarvan de eiser de schending aanvoert.
Artikel 7.1 EVRM bepaalt onder meer:
"(...) Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het
begaan van het strafbare feit van toepassing was".
Artikel 15.1 IVBPR bepaalt onder meer in ongeveer gelijkluidende bewoordingen:
"Evenmin, mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het
begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare
feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder
daarvan te genieten".
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt:
"Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast".
Uit deze bepalingen volgt dat, onder meer wat de strafmaat betreft, een vergelijking moet
worden gemaakt tussen de toestand zoals die bestond ten tijde van het plegen van de
feiten en de toestand op het ogenblik van de uitspraak, tenzij in het tijdsinterval tussen het
ogenblik van de feiten en de uitspraak ook nog een andere straf kon worden opgelegd 2,
wat hier niet het geval is.
6. Artikel 25 Strafwetboek, in zijn versie vóór de wijziging ervan bij wet van 21 december
2009 bepaalde:
"De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de wet bepaalde
gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar. Hij is ten hoogste tien jaar voor
een met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar, respectievelijk een langere termijn of met
levenslange opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is (...)".
Het huidige artikel 25 Strafwetboek bepaalt sinds de inwerkingtreding op 21 januari 2010
van artikel 2 van de wet van 21 december 2009:
"De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de wet bepaalde
gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.
Hij is ten hoogste vijf jaar voor een met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar strafbare
misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar strafbare
2 Cass. 8 nov. 2005, AR P.05.0915.N, AC, 2005, nr. 572 met concl. OM.
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misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste vijftien jaar voor een met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar
strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste twintig jaar voor een met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar of
met levenslange opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.(...)"
7. Bij vergelijking tussen de twee teksten zou men, op het eerste zicht, geneigd zijn de
eiser gelijk te geven: de straf voor een gecorrectionaliseerde misdaad waarop een straf
staat van twintig tot dertig jaar opsluiting, bedraagt thans inderdaad minimum drie jaar
(artikel 80 Strafwetboek) en maximum twintig jaar, waar deze straf vroeger minimum drie
jaar en maximum tien jaar bedroeg: deze straf, die thans beduidend zwaarder is, zou dus
bij toepassing van de gekende principes inzake de werking van de strafwet in de tijd, zoals
onder meer geregeld door de artikelen 7.1 EVRM, 15.1 IVBPR en 2, tweede lid, Strafwetboek, niet retroactief kunnen worden toegepast op feiten die gepleegd werden vóór de
wijziging van artikel 25 door artikel 2 van de wet 21 december 2009 die in werking is
getreden op 21 januari 2010, wat hier het geval was, aangezien de feiten van diefstal met
verzwarende omstandigheden, zonder het oogmerk om te doden, maar die de dood toch
hebben veroorzaakt - zijnde het feit waarop de zwaarste straf staat, die krachtens artikel
65, eerste lid, Strafwetboek als enige diende te worden opgelegd, ingevolge de vaststelling van de appelrechters dat de feiten gepleegd werden met eenheid van opzet - dateerden
van 13 april 2009.
8. De stelling van de eiser kan evenwel niet gevolgd worden want ook artikel 2 van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden werd door de wet van 21
december 2009 tot hervorming van het hof van assisen gewijzigd, meer bepaald door
artikel 230 van voornoemde wet, in werking getreden op 1 mei 2010.
In de versie vóór de wetswijziging bepaalde dit artikel in zijn derde lid:
"Alleen in de volgende gevallen kan de raadkamer wegens verzachtende omstandigheden
verwijzen of het openbaar ministerie rechtstreeks dagvaarden of oproepen:
1 ° als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat;
2° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis van het Strafwetboek, wanneer
de gijzeling voor de gegijzelden geen andere gevolgen heeft dan een blijvende fysieke of
psychische ongeschiktheid, ongeacht de leeftijd van de gegijzelde persoon;
3° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 472 van het Strafwetboek die met
toepassing van artikel 473 van hetzelfde Wetboek met opsluiting van twintig jaar tot
dertig jaar wordt gestraft, wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen
andere gevolgen heeft dan een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid;
4° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 510 van het Strafwetboek, die met
toepassing van artikel 513, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar omdat de brand bij nacht is gesticht;
5° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, eerste lid, van het Strafwetboek,
die met toepassing van het tweede lid van hetzelfde artikel wordt gestraft met tweeëntwintig jaar opsluiting;
6° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van het Strafwetboek,
die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde Wetboek wordt gestraft met twintig jaar
tot dertig jaar opsluiting wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen
andere gevolgen heeft dan een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoon lijke arbeid bepaald in artikel 400 van hetzelfde Wetboek;
7° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek."
In zijn huidige versie luidt de tekst van artikel 2, derde lid van de wet van 4 oktober 1867
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op de verzachtende omstandigheden:
"Alleen in de volgende gevallen kan het openbaar ministerie rechtstreeks dagvaarden of
oproepen en kan de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling verwijzen wegens
verzachtende omstandigheden:
1° als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven gaat;
2° als het gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange opsluiting;
3° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 216, tweede lid, van het Strafwetboek;
4° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis, §§2 en 4, van het Strafwetboek;
5° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek,
waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 377bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd;
6° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 408 van het Strafwetboek;
7° als het gaat om een misdaad bedoeld in de artikelen, 428, §5, en 429 van het Strafwet boek;
8° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 473, laatste lid, van het Strafwetboek;
9° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 474 van het Strafwetboek;
10° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 476 van het Strafwetboek.
11° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 477sexies van het Strafwetboek;
12° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 513, tweede lid, van het Strafwetboek,
waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 514bis van hetzelfde
Wetboek kan worden verhoogd;
13° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, tweede lid, van het Strafwetboek;
14° als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van het Strafwetboek,
die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde Wetboek wordt gestraft, waarvoor de
straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 532bis van hetzelfde Wetboek kan
worden verhoogd."
9. Wanneer de tekst van beide versies wordt vergeleken, kan enkel vastgesteld worden dat
artikel 474 Strafwetboek buiten het toepassingsveld viel van artikel 2 Wet Verzachtende
Omstandigheden in zijn versie vóór de wetswijziging van 21 december 2009. Onder het
regime van artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden, in de versie vóór de inwerkingtreding van artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van
assisen op 1 mei 2010, was een inbreuk op artikel 474 Strafwetboek dus niet correctionaliseerbaar.
10. Artikel 474 Strafwetboek bepaalt:
"Indien het geweld of de bedreiging gepleegd wordt zonder het oogmerk om te doden, en
toch de dood veroorzaakt, worden de schuldigen veroordeeld tot opsluiting van twintig
jaar tot dertig jaar".
Omdat dergelijke feiten vóór de wetswijziging door de wet van 21 december 2009 niet
correctionaliseerbaar waren diende het hof van assisen een straf van twintig tot dertig jaar
opsluiting op te leggen. Deze straf kon evenwel, door het aannemen van verzachtende
omstandigheden door het hof van assisen, in toepassing van de artikelen 79 en 80, tweede
lid, Strafwetboek, verminderd worden tot opsluiting van vijftien tot twintig jaar, respectievelijk gedurende een kortere termijn of door een gevangenisstraf van ten minste drie jaar 3.
De minimumstraf bedroeg onder het oude regime, bij toepassing van artikel 80 Strafwet boek, door het aannemen van verzachtende omstandigheden door de feitenrechter, dus
3 Cass. 1 maart 2005, AR P.05.0008.N, AC, 2005, nr. 126.
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drie jaar gevangenisstraf. De maximumstraf bedroeg dertig jaar opsluiting.
11. Thans is een inbreuk op artikel 474 Strafwetboek krachtens artikel 2, derde lid, 9° Wet
Verzachtende Omstandigheden, zoals gewijzigd door artikel 230 van de wet van 21
december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, in werking getreden op 1 mei
2010, wel correctionaliseerbaar.
Wanneer de feiten niet gecorrectionaliseerd worden blijft de toestand dezelfde als onder
het oude regime, aangezien artikel 474 Strafwetboek niet gewijzigd werd: de straf die op
deze feiten gesteld is bedraagt twintig tot dertig jaar opsluiting.
In geval van correctionalisering van de inbreuk op artikel 474 Strafwetboek, bepaalt het
nieuwe artikel 25, vijfde lid Strafwetboek, dat gewijzigd werd door artikel 2 van de wet
van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, in werking getreden op 21
januari 2010, dat de duur van de correctionele gevangenisstraf ten hoogste twintig jaar is
voor een met opsluiting van twintig tot dertig jaar (of met levenslange opsluiting) strafbare misdaad, die gecorrectionaliseerd is.
Ongeacht of de inbreuk gecorrectionaliseerd wordt of niet, kan de vonnisrechter door het
aannemen van verzachtende omstandigheden, bij toepassing van de artikelen 79 en 80,
tweede lid, Strafwetboek een straf uitspreken die zich situeert tussen de minimumstraf van
drie jaar en de maximumstraf van twintig jaar.
12. In de thans voorliggende zaak werd de eiser bij beschikking van de raadkamer te
Antwerpen van 28 juli 2010, na het aannemen van verzachtende omstandigheden, naar de
correctionele rechtbank verwezen uit hoofde van, onder meer, diefstal met geweld of
bedreiging, het misdrijf gepleegd zijnde door twee of meer personen, waarbij het geweld
of de bedreiging gepleegd werden zonder het oogmerk om te doden, maar toch de dood
hebben veroorzaakt.
Door deze correctionalisering bedraagt de maximumstraf, krachtens artikel 25 Strafwetboek ten hoogste twintig jaar gevangenisstraf.
Deze straf is niet zwaarder dan de straf die onder het regime van de vroegere versie van
artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden kon worden opgelegd, waar de strafmaat
door artikel 474 Strafwetboek bepaald was op twintig tot dertig jaar opsluiting of, bij het
aannemen van verzachtende omstandigheden in toepassing van de artikelen 79 en 80,
tweede lid, Strafwetboek, op minimum drie jaar gevangenisstraf tot maximum twintig jaar
opsluiting.
13. De situatie zou totaal verschillend geweest zijn indien de eiser vervolgd zou geweest
zijn voor een misdrijf waarop eveneens een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting (of,
in bepaalde gevallen, zelfs van levenslange opsluiting) is gesteld, maar die reeds eerder
opgenomen was in de lijst van correctionaliseerbare misdaden van het artikel 2 Wet
Verzachtende Omstandigheden in de versie van vóór de inwerkingtreding op 1 mei 2010
van artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen,
zoals dit het geval was voor:
- de gijzeling van een meerderjarige,
- de gijzeling die voor de gegijzelden geen andere gevolgen heeft dan een blijvende
fysieke of psychische ongeschiktheid, ongeacht de leeftijd van de gegijzelde persoon,
- de inbreuk op artikel 472 van het Strafwetboek die met toepassing van artikel 473 van
hetzelfde wetboek met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar wordt gestraft, wanneer
het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan een blij vende fysieke of psychische ongeschiktheid,
- de inbreuk op artikel 510 van het Strafwetboek, die met toepassing van artikel 513,
tweede lid, van hetzelfde wetboek wordt gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig
jaar omdat de brand bij nacht is gesticht,
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- de inbreuk op artikel 530, laatste lid, van het Strafwetboek, die met toepassing van
artikel 531 van hetzelfde wetboek wordt gestraft met twintig jaar tot dertig jaar opsluiting
wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan
een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid bepaald in artikel
400 van hetzelfde wetboek of
- de misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van het Strafwetboek.
Aangezien al deze misdaden ook reeds vóór de wijziging van artikel 2 Wet Verzachtende
Omstandigheden door de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van
assisen, correctionaliseerbaar waren, werden zij, krachtens artikel 25 Strafwetboek, in de
versie van vóór de inwerkingtreding van artikel 2 van voornoemde wet van 21 december
2009, na correctionalisering strafbaar gesteld met een correctionele gevangenisstraf van
ten hoogste tien jaar.
De straffen die het huidige artikel 25, vijfde lid Strafwetboek op deze gecorrectionaliseerde misdaden stelt, bedraagt nu ten hoogste twintig jaar gevangenisstraf. De straf die
de wet thans voorziet voor deze gecorrectionaliseerde misdaden is dus zwaarder dan de
vroegere straf, zodat deze straf, conform de regels van de werking in de tijd van de
strafwet, niet kon worden opgelegd voor feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van het
nieuwe artikel 25 Strafwetboek.
Om de redenen die hiervoor werden uiteengezet, kan deze redenering niet gevolgd
worden voor de misdaad bedoeld in artikel 474 Strafwetboek, waarvan de correctionalisering vóór de inwerkingtreding van artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot
hervorming van het hof van assisen, waarbij artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden
werd gewijzigd, wettelijk was uitgesloten.
14. Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat de appelrechters, die met eenparigheid de door de eerste rechter opgelegde straf van tien jaar verdubbelen tot het
maximum van twintig jaar, omdat zij van oordeel zijn dat "een maximale bescherming
van de maatschappij (zich) opdringt", enkel negatieve aspecten aanhalen bij de straftoemeting. Zo wijzen zij op de ernst en de zwaarwichtigheid van de feiten, die getuigen van
een fundamenteel gebrek aan respect voor de slachtoffers en hun fysieke en psychische
integriteit, op de totale zinloosheid en het verregaande karakter van het aangewende
geweld op een uiterst zwak slachtoffer en het daaruitvolgende leed voor het slachtoffer en
de nabestaanden, op de verregaande lafheid en de extreme gevaarlijkheid van de eiser, op
zijn uiterst negatieve moraliteit en zijn negatieve persoonlijkheidsprofiel, op de somber heid van de prognose en het zeer grote gevaar voor recidive en op zijn eerdere aanraking
met politie en gerecht voor zeer ernstige geweldsdelicten als minderjarige.
Op geen enkel ogenblik maken zij gewag van het bestaan van enige verzachtende omstandigheid: indien zij dit wel hadden gedaan dienden zij inderdaad een straf onder het wettelijke maximum uit te spreken 4. Dit is, zoals hiervoor aangetoond, evenwel niet het geval,
zodat de beslissing omtrent de strafmaat ook op dat punt naar recht verantwoord is.
15. Uit de hiervoor aangehaalde elementen blijkt dat de inbreuk op artikel 474 Strafwet boek, zowel vóór de wetswijziging van artikel 25 Strafwetboek en artikel 2 Wet Verzach tende Omstandigheden door de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van
assisen, als na deze wetswijziging, wettig kon bestraft worden met een gevangenisstraf
van twintig jaar en dat de strafmaat na de wetswijziging niet zwaarder was dan ervoor.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting waar het voorhoudt dat de appel rechters onwettig een strengere straf opleggen dan de straf die bestond op het ogenblik
van het plegen van de feiten en dat de appelrechters aldus de regels omtrent de werking
4 Cass. 17 okt. 1966, AC, 1966-67, 228; Cass. 18 april 1977, AC, 1977, 856; Cass. 22 juli 1988, AC,
1987-88, 1452; Cass. 14 maart 2001, AR P.00.1718.F, AC, 2001, nr. 131.
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van de strafwet in de tijd schenden, faalt naar recht.
16. 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.11.0593.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 28 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 2 mei 2011 ter griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest bevestigt de voor de feiten FI, FII, G en I van de zaak II verleende
vrijspraak.
Het tegen die beslissing gerichte cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 15.1 IVBPR, artikel 7.1 EVRM en
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek: door de eiser wegens alle bewezen
verklaarde feiten bij toepassing van de artikelen 65, eerste lid, en 474
Strafwetboek tot twintig jaar gevangenisstraf te veroordelen, past het arrest een
strengere strafwet retroactief toe; artikel 25 Strafwetboek, zoals gewijzigd door
de op 21 januari 2010 in werking getreden wet van 21 december 2009 tot
hervorming van het hof van assisen, bepaalt voor die feiten inderdaad een
gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaar, maar op het ogenblik van de feiten
waaraan de eiser schuldig is bevonden liet die bepaling voor die feiten slechts
een gevangenisstraf van ten hoogste tien jaar toe.
3. Artikel 15.1, tweede zin, IVBPR bepaalt: "Evenmin mag een zwaardere straf
worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit
van toepassing was."
Artikel 7.1, tweede zin, EVRM bepaalt: "Evenmin zal een zwaardere straf
worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit
van toepassing was."
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Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt: "Indien de straf, ten tijde van het
vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald,
wordt de minst zware straf toegepast."
Uit die bepalingen volgt dat een zwaardere strafwet niet retroactief mag worden
toegepast.
4. Er is een zwaardere straf in de zin van de voormelde bepalingen indien de
straf die de beklaagde kon oplopen op het ogenblik van de rechterlijke beslissing
zwaarder is dan de straf die hij kon oplopen op het tijdstip van het plegen van de
feiten.
5. Artikel 474 Strafwetboek voorzag op het tijdstip van het plegen van de feiten
waaraan de eiser schuldig is verklaard en op het ogenblik van de rechterlijke
beslissing in een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting.
6. Op het tijdstip van de feiten waaraan de eiser is schuldig verklaard, kon de
door artikel 474 Strafwetboek bestrafte misdaad niet worden
gecorrectionaliseerd. De berechting kon enkel gebeuren door het hof van assisen
dat aan de eiser een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting kon opleggen. Het
hof van assisen kon, zo het bij toepassing van de artikelen 79 en 80, tweede lid,
Strafwetboek verzachtende omstandigheden aannam, deze straf vervangen door
opsluiting van vijftien tot twintig jaar of door een kortere termijn of door een
gevangenisstraf van drie jaar.
7. Artikel 2, derde lid, 9°, Wet Verzachtende Omstandigheden, zoals gewijzigd
door het op 1 mei 2010 in werking getreden artikel 230 van de voormelde wet
van 21 december 2009, laat de correctionalisering van de misdaad van artikel
474 Strafwetboek toe. De eiser is bij beschikking van de raadkamer van 28 juli
2010 met aanneming van verzachtende omstandigheden onder meer voor dit feit
verwezen naar de correctionele rechtbank.
Artikel 25, vijfde lid, Strafwetboek, zoals gewijzigd bij het op 21 januari 2010 in
werking getreden artikel 2 van de voormelde wet van 21 december 2009, bepaalt
dat de duur van de correctionele gevangenisstraf ten hoogste twintig jaar
bedraagt voor een gecorrectionaliseerde misdaad strafbaar met opsluiting van
twintig tot dertig jaar.
De straf die aan de eiser bij het aannemen van verzachtende omstandigheden kon
worden opgelegd bedroeg op het tijdstip van de feiten twintig jaar opsluiting en
op het ogenblik van de rechterlijke beslissing twintig jaar gevangenisstraf.
Het middel dat aanvoert dat de straf op het ogenblik van de rechterlijke
beslissing strenger was dan de straf op het tijdstip van de feiten waaraan de eiser
is schuldig bevonden, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten:
P. Van Gheem, Antwerpen en L. Augustyns, Antwerpen.

Nr. 401
2° KAMER - 15 juni 2011

1º UITLEVERING - UITLEVERING VAN ROERENDE ZAKEN - RECHT VAN VERDEDIGING RAADKAMER - DERDE-BESLAGENE - NIET OPGEROEPEN - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - HERSTEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - VOORWAARDEN UITWERKINGEN
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - UITLEVERING - UITLEVERING VAN
ROERENDE ZAKEN - RAADKAMER - DERDE-BESLAGENE - NIET OPGEROEPEN - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HERSTEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING VOORWAARDEN - UITWERKINGEN
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHT VAN VERDEDIGING - UITLEVERING - UITLEVERING
VAN ROERENDE ZAKEN - RAADKAMER - DERDE-BESLAGENE - NIET OPGEROEPEN - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HERSTEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING VOORWAARDEN - UITWERKINGEN
4º UITLEVERING - UITLEVERING VAN ROERENDE ZAKEN - AMBTELIJKE OPDRACHT VERZOEKENDE PARTIJ - VERZOEK TOT OVERDRACHT - DERDE BEZITTER - BELANG - WEIGERING ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEDEN
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - UITLEVERING VAN ROERENDE ZAKEN AMBTELIJKE OPDRACHT - VERZOEKENDE PARTIJ - VERZOEK TOT OVERDRACHT - DERDE BEZITTER BELANG - WEIGERING - BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER
6º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT UITLEVERING - UITLEVERING VAN ROERENDE ZAKEN - AMBTELIJKE OPDRACHT - VERZOEKENDE PARTIJ
- VERZOEK TOT OVERDRACHT - DERDE BEZITTER - BELANG - WEIGERING - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER

7º UITLEVERING - UITLEVERING VAN ROERENDE ZAKEN - ROEREND VOORWERP - OVERDRACHT
- VERZOEKENDE PARTIJ - DERDE BEZITTER - BETWISTING - DRAAGWIJDTE
1º, 2° en 3° Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling de rechtmatigheid van het
verzoek tot uitlevering van roerende zaken heeft onderzocht en dat toezicht heeft uitgeoefend nadat zij de derde beslagene en diens raadsman heeft gehoord, berokkent de niet-nietigverklaring van de beroepen beschikking van de raadkamer, voor de rechtszitting waarvan
die derde beslagene kloeg niet te zijn opgeroepen, laatstgenoemde geen nadeel, en het
arrest neemt de nietigheid niet over die het middel aan de beslissing van de eerste rechter
toeschrijft, aangezien het debat in hoger beroep op tegenspraak is gevoerd, het arrest
gegrond is op eigen redenen en het hoger beroep van de eiser de door hem gewenste
uitwerking had1.
1 Zie Cass. 3 jan. 2006, AR P.05.1662.N, AC, 2006, nr. 5; Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0751.F, AC,
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4º, 5° en 6° Noch artikel 20.4 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, gedaan te
Parijs op 13 december 1957, noch artikel 42, 1°, van het Strafwetboek, noch artikel 11,
vierde lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, verplichten het onderzoeksgerecht
dat uitspraak moet doen over een verzoek tot uitlevering van roerende zaken, om de overdracht te weigeren van de voorwerpen die alleen in beslag zijn genomen omdat een derde
bezitter er belang bij heeft dat zij de grens niet overschrijden. (Art. 20.4, Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Art. 42, 1°, Strafwetboek; Art. 11, vierde lid, Uitleveringswet 1874)
7º Noch artikel 20 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, gedaan te Parijs op 13
december 1957, noch artikel 11 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, verbieden een
derde bij wie gestolen goederen in beslag werden genomen, zijn recht op teruggave te
doen gelden, met name voor de rechter van de verzoekende Partij. (Art. 20, Europees
Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Art. 11, Uitleveringswet 1874)
(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0927.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert in essentie miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging aan. De eiser verwijt het arrest dat het
de beschikking van de raadkamer bevestigt terwijl hij niet voor de raadkamer
werd opgeroepen en aldaar niet heeft kunnen betwisten dat de bij hem in beslag
genomen voorwerpen werden overgedragen aan de buitenlandse gerechtelijke
overheid die ze opeist.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft evenwel de wettelijkheid van het
verzoek tot uitlevering van roerende zaken onderzocht en dat nazicht uitgeoefend
nadat zij de derde beslagene en diens raadsman had gehoord.
Dat de bestreden beschikking niet nietig wordt verklaard berokkent de eiser geen
nadeel en het arrest neemt de nietigheid niet over die het middel aan de
beslissing van de eerste rechter toeschrijft, aangezien het debat in hoger beroep
op tegenspraak werd gevoerd, het arrest gegrond is op eigen redenen en het
hoger beroep van de eiser de door hem gewenste uitwerking had.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2008, nr. 328; Cass. 14 april 2009, AR P.09.0532.F, AC, 2009, nr. 251.

Nr. 401 - 15.6.11

HOF VAN CASSATIE

1553

Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest, door toestemming te verlenen om de bij de
eiser in beslag genomen gestolen voorwerpen over te dragen aan de verzoekende
partij, hoewel de eiser ze als zijn eigendom opeist daar hij ze op een veiling had
gekocht, artikel 20.4 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, gedaan te
Parijs op 13 december 1957, artikel 11, vierde lid, Uitleveringswet 1874 en
artikel 42, 1°, Strafwetboek schendt.
In strijd met wat het middel aanvoert, verplicht geen van de drie aangevoerde
wetsbepalingen het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over een verzoek
tot uitlevering van roerende zaken, om de overdracht van de in beslag genomen
voorwerpen te weigeren alleen omdat een derde bezitter er belang bij heeft dat
zij de grens niet overschrijden.
Artikel 20.4 van het Verdrag verbiedt de voormelde overdracht niet maar
bepaalt, wat niet hetzelfde is, dat de door derden op die voorwerpen verkregen
rechten onverlet blijven en dat, indien dergelijke rechten bestaan, de voorwerpen
na het rechtsgeding zullen worden teruggegeven aan de aangezochte Partij.
Artikel 42, 1°, Strafwetboek bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring wordt
toegepast op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, wanneer zij
eigendom zijn van de veroordeelde. De overdracht is geen verbeurdverklaring en
loopt daar niet op vooruit.
Artikel 11, vierde lid, van de wet van 15 maart 1874 vermeldt ten slotte dat het
onderzoeksgerecht eventueel zal beslissen over de terugvordering van de derde
bezitter. Overeenkomstig die bepaling kan het onderzoeksgerecht de overdracht
weigeren, gelet op het belang van de derde. Dit belang dwingt daar niet toe.
De eiser heeft om de opheffing van het beslag verzocht met het argument dat de
verzoekende partij niet mocht optreden via een internationale ambtelijke
opdracht, maar een vordering tot teruggave van de in beslag genomen goederen
had moeten instellen, door een tegensprekelijk verzoekschrift in te dienen bij de
rechtbank van eerste aanleg steunend op artikel 7, §1, van de wet van 28 oktober
1996 betreffende de teruggave van de cultuurgoederen die op onrechtmatige
wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.
Het arrest wijst die grief af omdat de wetsbepalingen waarop hij is gesteund niet
toepasselijk zijn op de procedure van tenuitvoerlegging van een internationale
ambtelijke opdracht voor de inbeslagneming in België en de overdracht naar het
buitenland van het voorwerp van het misdrijf, in een aldaar gevoerd gerechtelijk
onderzoek.
De appelrechters doen aldus uitspraak over de vordering van de derde bezitter.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel in zijn geheel
Noch artikel 20 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, noch artikel
11 van de wet van 15 maart 1874, verbieden een derde bij wie gestolen goederen
in beslag werden genomen, zijn rechten op teruggave te doen gelden, met name
voor de rechter van de verzoekende Partij.
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Het middel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
Aangezien de door de eiser opgeworpen prejudiciële vraag zowel op die
(verkeerde) rechtsopvatting als op de verwarring berust, waarop reeds is
gewezen in het antwoord op het tweede middel, tussen overdracht en
verbeurdverklaring, hoeft die prejudiciële vraag niet te worden gesteld.
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.
15 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: R. Tournicourt, Brussel en M. Eulaerts, Brussel.

Nr. 402
2° KAMER - 15 juni 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - DRAAGWIJDTE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - DRAAGWIJDTE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK
3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN - STUK WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - HEROPENING VAN HET DEBAT - VOORWAARDEN
4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEWIJS GESCHRIFTEN - STUK - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - HEROPENING VAN HET DEBAT VOORWAARDEN
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - STUK WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - HEROPENING VAN HET DEBAT - VOORWAARDEN
1º en 2° Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden is alleen van toepassing op het onderzoek van ofwel burgerlijke
rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken ; die
bepaling is dus niet van toepassing op de strafuitvoeringsrechtbank die kennis neemt van
een verzoek tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit1. (Art. 6.1, EVRM)
3º, 4° en 5° De overtuigingswaarde van een stuk ligt besloten in de aanspraken van de
1 Cass. 28 dec. 2010, AR P.10.1893.F, AC, 2010, nr. 771; zie ook M. D E SWAEF en M. TRAEST, “Overzicht van cassatierechtspraak in strafuitvoeringszaken, 1 maart 2009-31 december 2010”, RW, 20102011, p. 1643, nr. 53.
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partij die het stuk overlegt en die zich erop beroept tot staving van haar beweringen; daaruit
volgt dat de rechter die weigert aan het voormelde stuk de aangevoerde geloofwaardigheid
toe te kennen, de heropening van het debat niet moet bevelen vooraleer hij de voormelde
beoordeling formuleert.
(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0964.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Luik van 9 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het vonnis weigert de eiser een voorlopige invrijheidstelling toe te kennen met
het oog op verwijdering van het grondgebied en baseert zich daarvoor met name
op de tegenaanwijzing betreffende de mogelijkheden om een onderdak te
hebben, die bij artikel 47, §2, 1°, Wet Strafuitvoering is bepaald.
De eiser voert aan dat het vonnis het recht van verdediging en het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak miskent omdat de rechtbank het debat niet heeft
heropend om hem de gelegenheid te bieden uitleg te verschaffen over de
waarheidsgetrouwheid van een door hem neergelegd stuk die door de beslissing
in twijfel wordt getrokken.
Artikel 6.1 EVRM is alleen van toepassing op het onderzoek van ofwel
burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van een
beschuldiging in strafzaken. Die bepaling is dus niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank die kennis neemt van een verzoek strekkende tot de
toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit.
Het overtuigingswaarde van een stuk ligt voor het overige besloten in de
aanspraken van de partij die het stuk overlegt en die zich erop beroept tot staving
van haar beweringen. Daaruit volgt dat de rechter die weigert aan het voormelde
stuk de aangevoerde geloofwaardigheid toe te kennen, de heropening van het
debat niet moet bevelen vooraleer hij de voormelde beoordeling formuleert.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
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acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: S. Berbuto, Luik en E. Berthe, Luik.

Nr. 403
1° KAMER - 16 juni 2011

1º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT OPDRACHT VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP - ONDERWERP VAN HET HOGER BEROEP - DRINGEND
KARAKTER - CONTROLE
2º INFORMATIEMAATSCHAPPIJ - WET VAN 11 MAART 2003 - LASTERLIJKE OF
BELEDIGENDE UITLATINGEN - GEPOST OP DE WEBSITE VAN EEN DIENSTVERLENER - SLACHTOFFER RECHTEN - GERECHT VAN DE RECHTERLIJKE ORDE - BEVOEGDHEID
3º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - HOGER BEROEP - VERBOD OM GEGEVENS IN
RECHTE TE GEBRUIKEN - GRENZEN VAN DE UITSPRAAK BIJ VOORRAAD - GEVOLG
1º Uit de artikelen artikel 584, tweede lid, en 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat het wegvallen van het dringend karakter in hoger beroep de rechter in kort geding,
bij wie regelmatig hoger beroep is ingesteld door een partij tegen wie een voorlopige maatregel is uitgesproken, niet belet na te gaan of de beslissing van de eerste rechter verantwoord was op het ogenblik dat hij uitspraak deed en, indien nodig, die beslissing teniet te
doen1.
2º Artikel 21, §2, eerste lid, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij verleent aan een persoon die
beweert het slachtoffer te zijn van lasterlijke of beledigende uitlatingen op de website van
een dienstverlener, niet het subjectief recht om van een gerecht van de rechterlijke orde te
verkrijgen dat het die dienstverlener ertoe dwingt al zijn informatie over de vermeende
plegers van inbreuken aan dat gerecht te verstrekken teneinde een burgerlijke herstelvordering in te stellen2.
3º De appelrechter die een partij verbiedt om, op welke wijze ook, waaronder in rechte,
gebruik te maken van de gegevens die zij zonder wettige grondslag verkregen heeft en die
zij geacht wordt nooit in haar bezit te hebben gehad, heeft geen beslissing genomen die de
bodemrechter bindt en heeft de grenzen van de uitspraak bij voorraad, die het als rechter in
kort geding in acht moet nemen, niet overschreden3.
(HENRI LOUETTE cvba T. VERBRUIKERSUNIE TEST AANKOOP cvba)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.403.
2 Ibid.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR C.10.0153.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
22 oktober 2009.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 584, 1039, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist eerst dat er geen grond meer was om in kort geding uitspraak te doen,
aangezien er op het ogenblik waarop de zaak voor het hof van beroep werd onderzocht,
geen urgentie was. Het beslist vervolgens dat moet worden onderzocht, of de eerste
rechter de litigieuze maatregel wel mocht treffen, doet de beroepen beschikking na dat
onderzoek teniet, verwerpt de vordering van de eiseres tot overlegging van informatie,
beveelt haar alle gegevens die zij ter uitvoering van die beschikking heeft verkregen,
terug te geven aan de verweerster en verbiedt haar op welke wijze ook, waaronder in
rechte, die gegevens te gebruiken. Het baseert die beslissing op alle redenen die geacht
worden hier integraal te zijn weergegeven en meer bepaald om de onderstaande redenen:
"Dat neemt niet weg dat 'het wegvallen van de urgentie in hoger beroep het hof [van
beroep] weliswaar belet een voorlopige maatregel uit te spreken of te bevestigen, maar
het hof geenszins belet het tijdstip waarop de eerste rechter uitspraak deed in aanmerking
te nemen om na te gaan of de bevolen maatregel, op dat ogenblik, verantwoord was, met
name in het licht van de urgentie' (...). Het hof moet dus nagaan of, wanneer in die fase
duidelijk urgentie bestond, de eerste rechter de litigieuze maatregel ten aanzien van (de
verweerster) mocht treffen".
Grieven
Artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt
bij de rechter in hoger beroep. Krachtens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek kan
de voorzitter van de rechtbank van koophandel bij voorraad uitspraak doen in gevallen
die hij spoedeisend acht, in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van die rechtbank
behoren. Krachtens die bepaling, die ingevolge artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek
toepasselijk werd in hoger beroep, moet de rechter op het hoger beroep tegen een vonnis
dat in kort geding met betrekking tot voorlopige maatregelen is gewezen, nagaan of er
nog steeds urgentie is op het ogenblik dat hij uitspraak doet. Indien hij vaststelt dat het
geval niet langer dringend is, beslist hij dat er geen reden is om in kort geding uitspraak
te doen en houdt de bevolen maatregel op uitwerking te hebben vanaf het ogenblik
waarop hij zijn beslissing wijst. Door die beslissing heeft de appelrechter zijn
rechtsmacht volledig uitgeoefend, kan hij, krachtens artikel 1039 Gerechtelijk Wetboek
slechts bij voorraad uitspraak doen en is hij niet bevoegd om zich uit te spreken over de
wettigheid van de beroepen beslissing en de gevolgen ervan voor de teruggaven.
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Het arrest dat eerst beslist dat er geen grond meer was om in kort geding uitspraak te
doen, aangezien er op het ogenblik waarop de zaak voor het hof van beroep werd
onderzocht geen urgentie was, schendt bijgevolg de in het middel aangewezen
wetsbepalingen door na te gaan of de rechter de litigieuze maatregel mocht treffen en, na
een negatief antwoord op die vraag, de beroepen beschikking teniet te doen, de vordering
van de eiseres tot overlegging van informatie te verwerpen, haar te bevelen alle
informatie terug te geven die zij ter uitvoering van de beschikking tot nietigverklaring
heeft verkregen en haar te verbieden, op welke wijze ook, waaronder in rechte, die
gegevens te gebruiken.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
artikel 21 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt de beroepen beschikking, doet ze teniet, verwerpt de vordering die de
eiseres bij wege van eenzijdig verzoekschrift had ingesteld en waarin zij de verweerster
wou doen veroordelen om de informatie over te leggen die zij bezat over de identiteit, de
adresgegevens, de TCP/IR-adressen en de gebruikersnamen van de degenen die de
litigieuze berichten over de eiseres in de discussiegroep van de website van de
verweerster hebben gepost, beveelt dat de eiseres de gegevens die zij ter uitvoering van
de beschikking verkregen heeft, aan de verweerster teruggeeft en verbiedt haar ze, op
welke wijze ook, waaronder in rechte, te gebruiken. Het baseert die beslissing op alle
redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op die
welke vermeld staan onder het opschrift "Recht van (de eiseres): artikel 21 van de wet
van 11 maart 2003":
"(De eiseres) grondt haar recht om de informatie over degenen die de litigieuze
uitlatingen hadden gedaan, te verkrijgen op artikel 21, §2, tweede lid, van de wet van 11
maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij.
Artikel 21, §1, bepaalt dat de in de vorige bepalingen bedoelde dienstverleners, waartoe
(de verweerster) als host zonder enige twijfel behoort, 'geen algemene verplichting
(hebben) om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te
zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden (...)'.
Daarentegen zijn zij wel verplicht 'de bevoegde gerechtelijke of administratieve
autoriteiten onverwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige activiteiten of
onwettige informatie die door de afnemers van hun dienst worden geleverd' (artikel 21,
§2, eerste lid), maar dat punt is niet aan de orde in dit debat.
Voor het overige dienen, 'onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen
(...) deze dienstverleners de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten op hun
verzoek alle informatie te verschaffen waarover zij beschikken en die nuttig is voor de
opsporing en de vaststelling van de inbreuken gepleegd door hun tussenkomst' (artikel 21,
§2, tweede lid).
De eerste rechter heeft geoordeeld dat 'een rechterlijke overheid - hier de voorzitter van
de rechtbank van koophandel - op grond van de bewoordingen van artikel 21, §2, van de
wet van 11 maart 2003, zonder enige formaliteit en zonder dat met name een debat voor
de rechter moet worden gevoerd, inlichtingen mag opvragen bij door de wet omschreven
dienstverlener, hier (de verweerster)'.
Een dergelijke lezing druist in tegen artikel 21, §2, tweede lid, van de wet, dat de
dienstverlener verplicht 'de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten' en dit,
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'op hun verzoek', alle informatie mee te delen waarover hij beschikt en die nuttig is voor
de opsporing en de vaststelling van de inbreuken gepleegd door [zijn] tussenkomst'. Het
gaat dus om een wederzijdse betrekking tussen de dienstverlener en de gerechtelijke of
administratieve autoriteiten voor specifieke doeleinden, namelijk het opsporen en
vaststellen van inbreuken.
Die bepaling doet voor andere natuurlijke of rechtspersonen dan die autoriteiten geen
enkel subjectief recht ontstaan om die informatie te verkrijgen, ofwel rechtstreeks, via een
onmiddellijke aanmaning aan de dienstverlener, ofwel indirect, via overdracht van de
informatie door de gerechtelijke of administratieve overheid, maar die bepaling voorziet
niet in die werkwijze. Die conclusie ligt voor de hand, aangezien de dienstverleners die
informatie enkel moeten verstrekken met het oog op de opsporing en de vaststelling van
inbreuken, wat enkel de taak is van de gerechtelijke of administratieve autoriteiten. Dat
lid komt trouwens na het eerste lid dat de dienstverleners verplicht om de bevoegde
gerechtelijke of administratieve autoriteiten in kennis te stellen van de onwettige
activiteiten waarvan zij op de hoogte zijn. De niet-inachtnemig van artikel 21, §2, is
trouwens strafbaar, aangezien artikel 26, §5, 3°, eerste lid, van de wet voorziet in
geldboetes voor 'de dienstverleners die weigeren hun medewerking te verlenen, zoals
vereist door artikel 21, §1, tweede lid, of door artikel 21, §2.'.
De wet van 11 maart 2003 is de omzetting van een Europese richtlijn (2000/13/EG van 8
juni 2000) waarvan artikel 15 als principe stelt dat er voor de dienstverleners geen
algemene toezichtverplichting wordt opgelegd, maar als compensatie daarvoor kan
worden voorgeschreven dat de dienstverleners 'de bevoegde autoriteiten (...) in kennis
dienen te stellen van (...) onwettige activiteiten' alsook dat zij 'de bevoegde autoriteiten op
hun verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met
wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd'.
Ook de wijziging van de voornoemde wet in 2005 bevestigt die analyse ten volle. In de
vorige versie bestond dubbelzinnigheid over de mededeling van informatie aan de
administratieve autoriteiten. Naast het feit dat de wetgever de reikwijdte van die
informatieplicht wilde uitbreiden, die 'dus niet beperkt (is) tot de gegevens tot identificatie
van de afnemers van hun dienst, die vaak ontoereikend zijn om de inbreuk op te sporen en
vast te stellen.' (Doc. 51 1845/001, p. 46), wilde hij de laatste zin van het eerste lid van
artikel 21, §2, schrappen omdat die 'ten onrechte kon doen geloven dat de samenwerking
van de dienstverleners met de bevoegde administratieve autoriteiten afhankelijk was van
een voorafgaande beslissing van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter.
Dat is niet het geval' (Doc. 51 1845/001, p. 47). De geschrapte zin verplichtte de host
immers 'de regels in acht (te nemen), zoals die vastgelegd zijn in de procedures vermeld
in artikel 20, §3', namelijk de mededeling aan de procureur des Konings. Voortaan volgt
daaruit dat 'de verplichting tot samenwerking tussen de dienstverleners en de bevoegde
administratieve autoriteiten (...) direct (is) en onafhankelijk van enige tussenkomst van de
gerechtelijke autoriteiten' (Doc. 51 1845/001, p. 47). Dat beginsel van de rechtstreekse
samenwerking strekt wel degelijk ertoe 'de bevoegde administratieve autoriteiten (zoals
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie) in staat te stellen om de inbreuken gepleegd
door hun tussenkomst vast te stellen' (Doc. 51 1845/001, p. 46). Nergens is er sprake van
een overdracht van informatie aan andere derden dan die autoriteiten, die genoemde
informatie louter voor privédoeleinden gebruiken, en niet om inbreuken op te sporen of
vast te stellen.
Kortom, de voorzitter van de rechtbank van koophandel, bij wie een privépersoon een
vordering aanhangig had gemaakt, was niet gerechtigd om op grond van artikel 21, §2,
tweede lid, van de wet van 11 maart 2003 (de verweerster) te bevelen de litigieuze
gegevens over te leggen. De schijn van recht die de voorzitter aan de mededeling van
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informatie aan een gerechtelijke instantie wilde geven, strookt voorts niet met de
werkelijkheid: (de verweerster) diende de inlichtingen bij het rechtsplegingsdossier te
voegen, dat door (de eiseres) kon worden geraadpleegd, en zelfs een afschrift ervan aan
haar raadsman te bezorgen.
Grieven
(Als tegenprestatie voor het feit dat artikel 21, §1, van de wet van 11 maart 2003 de
dienstverlener geen algemene toezichtsverplichting oplegt, verplicht paragraaf 2 van die
bepaling hem wel de gegevens aan de gerechtelijke autoriteiten mee te delen. Die
bepaling verleent een partij die aanvoert dat zij het slachtoffer is geworden van lasterlijke
of beledigende uitlatingen die werden gepost op de website van een hostingbedrijf het
subjectieve recht om van een gerecht van de rechterlijke orde te verkrijgen dat het die
host beveelt om haar alle beschikbare informatie te bezorgen over de plegers van die
inbreuken teneinde een burgerrechtelijke herstelvordering in te stellen.
Het arrest dat beslist dat die bepaling aan privépersonen niet het recht verleent om een
zaak aanhangig te maken bij een gerechtelijke overheid teneinde de mededeling te
verkrijgen van de gegevens waarmee hij een vordering kan instellen tot herstel van de
door een onrechtmatige handeling veroorzaakte schade, beperkt op onwettige wijze de
draagwijdte van artikel 21, §2, van de wet van 11 maart 2003 en schendt bijgevolg die
wetsbepaling.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 584, 1039 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt de beschikking van de voorzitter en beslist dat het ten gevolge van de
wijziging de eiseres verboden is op welke wijze ook, waaronder in rechte, die gegevens te
gebruiken. Het baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"De wijziging van de beschikking 'emporte condamnation à restituer ce qui a été perçu en
exécution de celle-ci même [si l'arrêt] ne l'énonce pas formellement' (G. de LevaI, Traité
des saisies, n° 279C, p. 592), zodat (de eiseres) in dezelfde toestand moet worden
teruggebracht alsof de litigieuze beschikking nooit had bestaan. Dat herstel in de vorige
toestand impliceert dat (de eiseres) geacht wordt nooit in het bezit te zijn geweest van die
gegevens, die zij zonder enige wettelijke grondslag heeft verkregen en die zij dus, onder
meer in rechte, niet mag gebruiken. De gevolgtrekkingen van dat verbod moeten aldus
gemaakt worden in het kader van procedure over de zaak zelf die (de eiseres) heeft
ingesteld tegen degenen die zij op grond van die gegevens geïdentificeerd heeft als
personen die de litigieuze uitlatingen hebben gedaan."
Grieven
Krachtens de artikelen 584 en 1039 Gerechtelijk Wetboek, die overeenkomstig artikel
1042 van dat wetboek toepasselijk zijn in hoger beroep, kan de rechter in kort geding, op
grond van een schijn van recht, slechts voorlopige maatregelen nemen en is het hem
verboden om aan de bodemrechter de gegevens te vermelden die hij in aanmerking zal
moeten nemen bij zijn onderzoek naar de rechten van een partij.
Het arrest dat de eiseres verbiedt om in rechte gebruik te maken van de gegevens die zij
verkregen heeft ter uitvoering van de beschikking van 30 juli 2008 en die de
bodemrechter, bij wie reeds een een schadeclaim aanhangig was gemaakt tegen de door
die gegevens geïdentificeerde personen die de uitlatingen hadden gedaan, verplicht
daaruit de gevolgtrekkingen te maken, overschrijdt de grens van de uitspraak bij
voorraad en schendt bijgevolg alle in het middel aangewezen wetsbepalingen.
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BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Overeenkomstig artikel 584, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek kan de voorzitter
van de rechtbank van koophandel bij voorraad uitspraak doen in gevallen die hij
spoedeisend acht, in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van die rechtbank
behoren.
Artikel 1068, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep.
Uit die bepalingen volgt dat het wegvallen van de urgentie in hoger beroep de
rechter in kort geding, bij wie regelmatig hoger beroep is ingesteld door een
partij tegen wie een voorlopige maatregel is uitgesproken, niet belet na te gaan of
de beslissing van de eerste rechter verantwoord was op het ogenblik dat hij
uitspraak deed, en, indien nodig, die beslissing teniet te doen.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
Artikel 21, §2, eerste lid, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij bepaalt dat de
in §1 bedoelde dienstverleners verplicht zijn de bevoegde gerechtelijke of
administratieve autoriteiten onverwijld in kennis te stellen van vermeende
onwettige activiteiten of onwettige informatie die door de afnemers van hun
dienst worden geleverd. Het tweede lid bepaalt dat die dienstverleners,
onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen, de bevoegde
gerechtelijke of administratieve autoriteiten op hun verzoek alle informatie
dienen te verschaffen waarover zij beschikken en die nuttig is voor de opsporing
en de vaststelling van de inbreuken gepleegd door hun tussenkomst.
Die bepaling verleent aan een persoon die beweert het slachtoffer te zijn van
lasterlijke of beledigende uitlatingen op de website van een dienstverlener, niet
het subjectief recht om van een gerecht van de rechterlijke orde te verkrijgen dat
het die dienstverlener ertoe dwingt al zijn informatie over de vermeende plegers
van inbreuken aan dat gerecht te verstrekken teneinde een burgerlijke
herstelvordering in te stellen.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Derde middel
Het arrest beslist eerst dat de beroepen beschikking de verweerster onterecht had
veroordeeld om inlichtingen aan de eiseres te verstrekken en dus tenietgedaan
moest worden. Het oordeelt vervolgens dat de eiseres moet worden
teruggebracht in de toestand alsof de beschikking niet had bestaan, dat dit herstel
in de vorige toestand impliceert dat de eiseres geacht wordt de gegevens die zij
zonder wettige grondslag verkregen heeft nooit in haar bezit te hebben gehad en
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dat zij ze bijgevolg, onder meer voor de rechtbank, niet mag gebruiken. Het
preciseert daarbij: "de gevolgtrekkingen uit dat verbod zullen aldus gemaakt
moeten worden in het kader van de procedure over de zaak zelf die [de eiseres]
heeft ingesteld tegen diegenen die zij, op grond van die gegevens, geïdentificeerd
heeft als de personen die de litigieuze uitlatingen hebben gedaan".
Het hof van beroep dat aldus "[de eiseres] verbiedt om, op welke wijze ook,
waaronder in rechte, die gegevens te gebruiken" heeft geen beslissing genomen
die de bodemrechter bindt en heeft de grenzen van de uitspraak bij voorraad, die
het als rechter in kort geding in acht moet nemen, niet overschreden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: J. Oosterbosch en I. Heenen.

Nr. 404
1° KAMER - 16 juni 2011

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - PACHTWET - VORDERING TOT INDEPLAATSTELLING VAN DE PACHTER NOTARIS VEROORDEELD TOT KENNISGEVINGEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BASISBEDRAG NIET IN GELD WAARDEERBARE ZAKEN
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING VORDERING TOT INDEPLAATSTELLING VAN DE PACHTER - NOTARIS VEROORDEELD TOT
KENNISGEVINGEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BASISBEDRAG - NIET IN GELD WAARDEERBARE
ZAKEN

1º en 2° Zowel de door de pachter op grond van artikel 51 van de pachtwet ingestelde
vordering tot indeplaatstelling als de vordering die ertoe strekt de notaris te doen veroordelen om de in artikel 48 van die wet bedoelde kennisgevingen te doen, zijn niet in geld
waardeerbare vorderingen in de zin van artikel 3 van het Koninklijk besluit van 26 oktober
2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022
van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de
artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat1.
(M. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0154.F)
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 404.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Bergen van 2 oktober 2009.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het
tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13
van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de
kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt eerst het beroepen vonnis, dat om de op p. 3 tot 9
vermelde redenen de oorspronkelijke vordering van de eiser had verworpen en
veroordeelt vervolgens de eiser "tot betaling aan [de verweerders sub 1] van hun
uitgaven en kosten van het hoger beroep die begroot zijn op 5.000 euro, aan de
[verweerder sub 3] van zijn uitgaven en kosten van het hoger beroep en van zijn uitgaven
en kosten van de betekening die begroot zijn op 5.117,04 euro en aan de [verweerster sub
2] van haar uitgaven en kosten van het hoger beroep die begroot zijn op 5.000 euro".
Aldus veroordeelt het bestreden vonnis de eiser tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding van 5.000 euro aan elk van de verweerders sub 1, 2 en 3.
Wat dat punt betreft, bevat het geen andere redenen dan die welke het beroepen vonnis
bevestigen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 1022, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek stelt de Koning, "bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de basis-, minimum- en
maximumbedragen vast van de rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie van de
aard van de zaak en van de belangrijkheid van het geschil".
Artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek daarentegen bepaalt dat de rechter,
op verzoek van een van de partijen, bij een met bijzondere redenen omklede beslissing
ofwel de vergoeding kan verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning
bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden.
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de rechter slechts van de
basisbedragen van de rechtsplegingsvergoeding mag afwijken als hij zijn beslissing
daarover met bijzondere redenen omkleedt.
2. De basisrechtsplegingsvergoeding waarin artikel 3 van het koninklijk besluit van 26
oktober 2007 voorziet, bedraagt voor niet in geld waardeerbare zaken 1.200 euro.
3. Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden vonnis, indien het in die zin moet worden
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uitgelegd dat het oordeelt dat de vordering niet in geld waardeerbaar was - quod non een schending oplevert van
1° artikel 1022, inzonderheid derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, omdat het zijn
beslissing om af te wijken van het in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober
2007 vastgestelde basisbedrag van 1.200 euro niet met bijzondere redenen omkleedt;
2° althans artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007, doordat het oordeelt
dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor niet in geld waardeerbare
zaken 5.000 euro bedraagt terwijl het 1.200 euro bedraagt;
3° artikel 149 van de Grondwet omdat het niet antwoordt op eisers syntheseconclusie in
hoger beroep volgens welke het bedrag van 5.000 euro niet verantwoord was ten aanzien
van de verweerders sub 1 en 2 gelet op de omvang van het in hun conclusie gevorderde
bedrag, noch ten aanzien van de verweerder sub 3 die, door zijn houding, aan de
oorsprong van de rechtspleging lag, en omdat het bijgevolg zijn beslissing over de kosten
niet regelmatig met redenen omkleedt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Luidens artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling
van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid
van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat
bedraagt, voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare
vorderingen, het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 1.200 euro, het
minimumbedrag 75 euro en het maximumbedrag 10.000 euro.
Krachtens artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, op
verzoek van een van de partijen, bij een met bijzondere redenen omklede
beslissing, ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de
door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser een vordering heeft ingesteld om te
verkrijgen:
- dat de verweerders zeggen of er al dan niet een onderhandse koopovereenkomst
bestaat over de gronden die de eiser krachtens een pachtovereenkomst
exploiteert;
- dat, indien zou blijken dat er wel degelijk een onderhandse koopovereenkomst
is gesloten, de vordering tot indeplaatsstelling die de eiser op grond van artikel
51, derde lid, van de pachtwet heeft ingesteld, gegrond wordt verklaard;
- bijkomend, dat, indien de onderhandse koopovereenkomst gesloten zou zijn
onder de opschortende voorwaarde dat de eiser zijn recht van voorkoop niet
uitoefent, voor recht zou worden gezegd dat de notaris hem met inachtneming
van artikel 48 van de pachtwet, kennis moet geven van een aanbod van
voorkoop.
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Zowel de door de pachter op grond van artikel 51 van de pachtwet ingestelde
vordering tot indeplaatstelling als de vordering die ertoe strekt de notaris te doen
veroordelen om de in artikel 48 van die wet bedoelde kennisgevingen te doen,
zijn niet in geld waardeerbare vorderingen in de zin van artikel 3 van het
voornoemde koninklijk besluit.
Het bestreden vonnis dat de eiser veroordeelt tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding van 5.000 euro aan elk van de drie verweerders zonder
zijn beslissing daarover met bijzondere redenen te omkleden, schendt de
voornoemde wettelijke bepalingen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling
aan de verweerder van de "uitgaven en kosten van het hoger beroep".
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
Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
16 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: P. A. Foriers.

Nr. 405
1° KAMER - 16 juni 2011

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE BESLISSING SCHENDING VAN DE GRONDWET - OVERHEID - GEVOLGEN - RECHTBANKEN
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE BESLISSING - SCHENDING VAN DE GRONDWET OVERHEID - GEVOLGEN - RECHTBANKEN
1º en 2° Uit het stelsel van de prejudiciële vraag zoals het geregeld is in onder meer de artikelen 26 en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof volgt
weliswaar dat de rechter, in andere zaken met hetzelfde voorwerp als dat van een prejudiciële vraag waarop al is geantwoord, geen toepassing mag maken van de wettelijke bepaling die dat hof ongrondwettig heeft bevonden; hij mag echter de door het Grondwettelijk
Hof vastgestelde ongrondwettigheid van een wettelijke bepaling niet naar analogie
uitbreiden naar een andere wettelijke bepaling waarover dat hof nog geen uitspraak heeft
gedaan, ook al is de inhoud van die bepaling vergelijkbaar met die welke het Hof al
ongrondwettig heeft verklaard1.
(ALARM MUST nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 405.
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ARREST (vertaling)

(AR F.10.0067.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 4 november 2009 van het hof
van beroep te Luik.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 april 2011 conclusies neergelegd
ter griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André
Henkes werd gehoord in zijn conclusies.
II. CASSATIEMIDDELEN
In haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit
arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel dat betrekking heeft op de proportionele boetes houdt staande dat het
arrest dat vaststelt dat de litigieuze boete werd toegepast op grond van artikel 70,
§1bis, van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde, onwettig
zou zijn omdat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 157/2008 van 6 november
2008, gezegd heeft dat artikel 70, §1, eerste lid, van dat wetboek strijdig was met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Uit de regeling van de prejudiciële vraag die vervat is in onder meer de artikelen
26 en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
volgt weliswaar dat de rechter, in andere zaken met hetzelfde voorwerp als dat
van een prejudiciële vraag waarop al is geantwoord, geen toepassing mag maken
van de wettelijke bepaling die dat hof ongrondwettig heeft bevonden.
De rechter mag echter de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde
ongrondwettigheid van een wettelijke bepaling niet naar analogie uitbreiden naar
een andere wettelijke bepaling waarover dat hof nog geen uitspraak heeft
gedaan, ook al is de inhoud van die bepaling vergelijkbaar met die welke al
ongrondwettig is verklaard.
Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt in zoverre naar recht.
Voor het overige is het middel, dat het Hof zou nopen tot een onderzoek van
feiten, waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: J.-P. Douny, Luik.
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Nr. 406
1° KAMER - 17 juni 2011

1º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - BEGRIP ARTIKEL 1385BIS, VIERDE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID
2º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - RESPIJTTERMIJN - BEGRIP - ARTIKEL
1385BIS, VIERDE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID
3º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN RESPIJTTERMIJN - TAAK VAN DE RECHTER
4º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UIT TE VOEREN BINNEN BEPAALDE
TERMIJN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
5º DWANGSOM - VERBEURTE - AANVANG - HOOFDVEROORDELING - ENKEL
UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - VOORWAARDE
1º De uitvoeringstermijn geeft de schuldenaar de gelegenheid de veroordeling uit te voeren;
gedurende die termijn kan hij geen dwangsom verbeuren, daar de dwangsom slechts
verschuldigd is indien de hoofdveroordeling niet of niet tijdig is uitgevoerd; art. 1385bis,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet de voorwaarden voor het verlenen van
die uitvoeringstermijn1. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1,
derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
2º De respijttermijn geeft de schuldenaar nog enige tijd de veroordeling na te komen,
zonder dat de niet-nakoming de dwangsom verbeurt; voor die respijttermijn geldt art.
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek2. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk
Wetboek; Art. 1, derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
3º Het staat aan de rechter te bepalen of hij naast de uitvoeringstermijn ook een respijttermijn toekent3. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, derde en
vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
4º Wanneer de rechter enkel beslist dat de uitgesproken veroordeling moet uitgevoerd zijn
binnen een bepaalde termijn, dit onder verbeurte van een 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 betekening4. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Art.
1, derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
5º Wanneer de rechter 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 betekend5. (Art. 1385bis, derde en vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom)
(V. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE LIMBURG)

ARREST

1 Zie Beneluxhof, 11 feb. 2011 (6 arresten), nrs. A 2010/1 t.e.m. A 2010/6, www.courbeneluxhof.be,
met concl. van plv. advocaat-generaal DUBRULLE, en Cass. 15 maart 2011, AR P.10.1282.N, AC, 2011,
nr. 200.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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(AR C.06.0639.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 28 juli 2006.
Het Hof heeft op 24 december 2009 6 drie prejudiciële vragen gesteld aan het
Benelux-Gerechtshof.
Het Benelux-Gerechtshof heeft die vragen op 11 februari 2011 beantwoord.
De verweerder heeft na het arrest van het Benelux-Gerechtshof een nota

neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De derde kamer van het hof van beroep te Antwerpen hervormde in het arrest van 28 juli
2006 het beroepen vonnis op grond van de volgende overwegingen:
“Voor het doen ingaan van de uitvoeringstermijn is geen enkele betekening vereist, maar
begint het tijdvak waarbinnen de veroordeelde dient over te gaan tot uitvoering te lopen
vanaf het in kracht van gewijsde gaan ervan ... .
Voor het doen verbeuren van de dwangsom daarentegen is wel een betekening vereist, en
indien de rechter een termijn toestaat in de zin van artikel 1385bis, vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek kan dezen eerst ingaan vanaf de betekening, vermits die
respijttermijn gekoppeld is aan de accessoire (en niet verplichte) veroordeling tot
verbeurte van een dwangsom.
Ter beantwoording van de verwijzing door (de eiseres) naar het cassatiearrest van 28
maart 2003 (eindarrest), moet nog worden vermeld dat de casus die daar besproken werd
blijkens de uiteenzetting in het arrest van het Benelux Gerechtshof van 25 juni 2002
verschilt van de situatie die zich hier aanmeldt:
Het Benelux Gerechtshof verwees immers naar de overwegingen van het
verwijzingsarrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2000, waarin (dit) laatste zijn
twee vragen formuleerde nadat het overwogen had dat “het bestreden arrest (nl. dit van
het hof van beroep te Antwerpen van 1 april 1993) aanneemt dat de dwangsomrechter
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk
Wetboek, en beslist dat de aan de veroordeelde verleende termijn eerst ingaat vanaf de
betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld”.
Daaruit blijkt dat de appelrechter in feite had vastgesteld dat in die casus een
respijttermijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek was
verleend.
In het hier voorliggend geval heeft de dwangsomrechter wel een termijn verleend voor het
vrijwillig herstel, wat het weze herhaald – niet valt onder de bepaling van artikel 1385bis,
6 AC 2009, nrs. 785-786.
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vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, maar heeft hij geen respijttermijn in de zin van artikel
1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek verleend.
Volledigheidshalve, ook in een tweede arrest van 25 juni 2003 sprak het Benelux
Gerechtshof uit in dezelfde zin (zaak Vlaams Gewest t/ J.N.V.).
Besluit:
Door de verwerping van het cassatieberoep op 25 februari 2003 werd het arrest van het
hof van beroep van 19 april 2002 definitief en diende vanaf dan het herstel in de
oorspronkelijke staat uitgevoerd te zijn.
De termijn van vrijwillig herstel verstreken zijnde op 25 augustus 2003 werd de
dwangsom onmiddellijk verbeurd na de betekening van het veroordelend vonnis, het
appelarrest en van het cassatiearrest, op 14 oktober 2003”.
Grieven
Artikel 1385bis, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 1, derde
lid, van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, bepaalt dat de dwangsom niet kan
worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.
Artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 1, vierde
lid, van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, bepaalt dat de rechter kan bepalen
dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen
verbeuren.
De termijn die de rechter toekent voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, en de
termijn gedurende dewelke volgens de beslissing van de rechter de dwangsom niet is
verbeurd, zijn van verschillende juridische aard en strekking.
De eerstvermelde termijn is bedoeld om aan de schuldenaar de gelegenheid te geven de
tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen.
De termijn als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Eenvormige Wet, strekt ertoe de
schuldenaar nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de nietnakoming de verbeurte van een dwangsom tot gevolg heeft.
Zoals blijkt uit het arrest in de zaak A 2000/3 van 25 juni 2002 van het Benelux
Gerechtshof, heeft de betekening tot doel ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de
schuldeiser nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt en dat de schuldenaar op de
hoogte gesteld wordt van de omstandigheid dat de dwangsomrechter hem nog een
bepaalde termijn heeft gegund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom
wordt verbeurd.
Daaruit volgt dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4, Eenvormige Wet pas ingaat op
het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald.
Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, heeft deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking aan de
veroordeelde nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de
dwangsom verbeurd wordt.
Deze termijn dient, wat de dwangsom betreft, beschouwd te worden als een termijn als
bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek en gaat derhalve pas in op
het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald.
De appelrechters stelden in het bestreden arrest vast:
- dat de eiseres op 22 juni 1999 werd veroordeeld door de 13e kamer van de
correctionele rechtbank te Hasselt tot herstel van de plaats in de vorige staat binnen de
zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis onder verbeurte van
een dwangsom van 5.000 frank (lees: 123,95 euro) per dag vertraging bij niet uitvoering
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van dit vonnis binnen de gestelde termijn;
- dat dit vonnis in hoger beroep werd bevestigd door het arrest van 19 april 2002 van het
hof van beroep, zevende kamer, te Antwerpen;
- dat het cassatieberoep dat tegen alle beschikkingen van voormeld arrest ingesteld op 30
april 2002, werd verworpen bij arrest van 25 februari 2003;
- dat de verweerder op 14 oktober 2003 is overgegaan tot betekening van het vonnis van
22 juni 1999 en van het arrest van 19 april 2002, alsook het cassatiearrest van 25
februari 2003.
Uit de hierboven aangehaalde vaststellingen van de appelrechters in het bestreden arrest
blijkt dat de dwangsomrechter een termijn van zes maanden bepaalde voor de uitvoering
van de hoofdveroordeling en besliste dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd
zijn na verloop van die termijn.
Deze termijn geeft aan de veroordeelde nog enige tijd om de veroordeling na te komen
zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft en dient
derhalve beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek.
Deze termijn begint dan ook pas te lopen vanaf de betekening van de beslissing van de
dwangsomrechter, met name vanaf 14 oktober 2003, zodat de dwangsommen pas konden
verbeurd worden vanaf 15 april 2004.
Hieruit volgt dat de appelrechters in het bestreden arrest niet op wettige wijze hebben
kunnen beslissen dat de dwangsommen reeds verbeurd konden worden vanaf de datum
van de betekening van de beslissing van de dwangsomrechter, met name vanaf 14 oktober
2003 (schending van artikel 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
“De dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak
waarbij zij is vastgesteld.
De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere
termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.”
2. In zijn arrest A 2010/3 van 11 februari 2011 heeft het Benelux-Gerechtshof
geoordeeld dat:
- artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus
moet worden uitgelegd dat wanneer de rechter een hoofdveroordeling uitspreekt
en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf het in kracht van gewijsde gaan
van deze veroordeling met oplegging van een dwangsom zonder respijttermijn,
de dwangsom verbeurd is indien zowel de uitvoeringstermijn is verstreken als
betekening heeft plaatsgehad;
- uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn voor het verbeuren van de
dwangsom niet mag worden afgeleid dat de termijn die bepaald is voor de
uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint
te lopen vanaf de betekening;
- artikel 1, lid 4, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus moet
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worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de
hoofdveroordeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in
kracht van gewijsde is getreden, dit artikel niet verhindert dat de rechter een
langere termijn voor het verbeuren van de dwangsom toestaat, berekend vanaf de
betekening van de beslissing, dan de termijn toegestaan voor de uitvoering.
3. De uitvoeringstermijn geeft de schuldenaar de gelegenheid de veroordeling uit
te voeren. Gedurende die termijn kan hij geen dwangsom verbeuren, daar de
dwangsom slechts verschuldigd is indien de hoofdveroordeling niet of niet tijdig
is uitgevoerd. Artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet de
voorwaarden voor het verlenen van die uitvoeringstermijn.
De respijttermijn geeft de schuldenaar nog enige tijd de veroordeling na te
komen, zonder dat de niet-nakoming de dwangsom verbeurt. Voor die
respijttermijn geldt wel artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek.
4. Het staat aan de rechter te bepalen of hij naast de uitvoeringstermijn ook een
respijttermijn toekent.
5. Wanneer de rechter enkel beslist dat de uitgesproken veroordeling moet
uitgevoerd zijn binnen een bepaalde termijn, dit onder verbeurte van een
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
verbeurd worden vanaf het verstrijken van die termijn op voorwaarde dat de
uitspraak die de dwangsom bepaalt, aan de schuldenaar is betekend.
6. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
17 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Stassijns, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaten: B. Maes en H. Geinger.

Nr. 407
1° KAMER - 17 juni 2011

1º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - BEGRIP ARTIKEL 1385BIS, VIERDE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID
2º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - RESPIJTTERMIJN - BEGRIP - ARTIKEL
1385BIS, VIERDE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID
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3º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN RESPIJTTERMIJN - TAAK VAN DE RECHTER
4º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UIT TE VOEREN BINNEN BEPAALDE
TERMIJN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
5º DWANGSOM - VERBEURTE - AANVANG - HOOFDVEROORDELING - ENKEL
UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - VOORWAARDE
1º De uitvoeringstermijn geeft de schuldenaar de gelegenheid de veroordeling uit te voeren;
gedurende die termijn kan hij geen dwangsom verbeuren, daar de dwangsom slechts
verschuldigd is indien de hoofdveroordeling niet of niet tijdig is uitgevoerd; art. 1385bis,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet de voorwaarden voor het verlenen van
die uitvoeringstermijn1. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1,
derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
2º De respijttermijn geeft de schuldenaar nog enige tijd de veroordeling na te komen,
zonder dat de niet-nakoming de dwangsom verbeurt; voor die respijttermijn geldt art.
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek2. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk
Wetboek; Art. 1, derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
3º Het staat aan de rechter te bepalen of hij naast de uitvoeringstermijn ook een respijttermijn toekent3. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, derde en
vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
4º Wanneer de rechter enkel beslist dat de uitgesproken veroordeling moet uitgevoerd zijn
binnen een bepaalde termijn, dit onder verbeurte van een 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 betekening4. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Art.
1, derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
5º Wanneer de rechter 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 5. (Art. 1385bis, derde en vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom)
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABAN T. V.
e.a.)

ARREST

(AR C.08.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 18 oktober 2005.
Het Hof heeft op 24 december 2009 6 drie prejudiciële vragen gesteld aan het
1 Zie Beneluxhof, 11 feb. 2011 (6 arresten), nrs. A 2010/1 t.e.m. A 2010/6, www.courbeneluxhof.be,
met concl. van plv. advocaat-generaal D UBRULLE, en Cass. 15 maart 2011, AR P.10.1282.N, AC, 2011,
nr. 200.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 AC 2009, nrs. 785-786.
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Benelux-Gerechtshof.
Het Benelux-Gerechtshof heeft die vragen op 11 februari 2011 beantwoord.
De eiser heeft na het arrest van het Benelux-Gerechtshof een nota neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden bepalingen en algemeen rechtsbeginsel
- artikel 149 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 6, 23, 24, 25, 26, 1138, 4° en 1385bis Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;
- artikel 65, §1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw;
- artikel 68, §1, tweede lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de
ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor diens opheffing bij het decreet van 18 mei
1999;
- artikel 149, §1, laatste alinea, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor de inwerkingtreding van het
decreet van 4 juni 2003;
- algemeen rechtsbeginsel van het strafrechtelijk gezag van gewijsde.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 18 oktober 2005 verklaart het hof van beroep te Brussel
eisers hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigt het vonnis, dat het bevel
van 8 maart 2004 nietig verklaarde, zegde voor recht dat de termijn om tot uitvoering
over te gaan, zoals in het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 17 april
2000 werd bepaald op twaalf maanden en bevestigd in het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 oktober 2002, slechts inging bij de betekening van het arrest, te weten
op 8 maart 2004, zegde voor recht dat de dwangsom die aan de uitvoering werd
verbonden bij voormeld vonnis en bevestigd bij voormeld arrest slechts zou verbeuren na
verloop van de voorziene termijn van twaalf maanden die ingaat vanaf de betekening van
het arrest op 8 maart 2004, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur veroordeelde
om binnen 24 uren na uitspraak van het vonnis vrijwillige opheffing te verlenen, zegde
voor recht dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing binnen de gestelde termijn dit vonnis
als opheffing geldt en hem in de kosten veroordeelde, met deze preciseringen dat de
termijn om tot uitvoering over te gaan inging de dag dat het arrest kracht van gewijsde
verkreeg, de akte van 8 maart 2004 geldig is met betrekking tot de betekeningen van het
vonnis van 17 april 2000, het arrest van het hof van beroep van 28 oktober 2002 en het
arrest van het Hof van Cassatie van 8 april 2003 en dat de opheffing van de inschrijving
van de wettelijke hypotheek bevolen wordt en dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing
binnen de 24 uren na betekening van het arrest het als opheffing zal gelden. Deze
beslissing is gesteund op volgende overwegingen:
“De eerste rechter heeft om wel overwogen redenen die het hof herneemt en tot de zijne
maakt voor recht gezegd dat de dwangsom die aan de uitvoering van het vonnis van de
correctionele rechtbank te Leuven van 17 april 2000 werd verbonden bij arrest van het
hof van beroep te Brussel van 28 oktober 2002, slechts zal verbeuren na verloop van de
termijn van twaalf maanden die ingaat vanaf de betekening van het arrest op 8 maart
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2004.
De eerste rechter heeft daarentegen verkeerdelijk gesteld dat ook de termijn om tot
uitvoering over te gaan zoals bepaald bij voormeld arrest slechts inging bij de betekening
van het arrest, te weten op 8 maart 2004 terwijl het arrest uitdrukkelijk voorziet dat 'de
voor het herstel bepaalde termijn ingaat op de dag dat dit arrest kracht van gewijsde
verkrijgt’.
Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, heeft deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking aan de
veroordeelde nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de nietnakoming de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft. Deze termijn dient, wat de
dwangsom betreft, te worden beschouwd als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis,
vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van
de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald (Cass., 28 maart 2003, RW 2004-05, 137).
(De eiser) stelt tevergeefs dat het arrest van het hof van beroep slechts een termijn voor
de uitvoering heeft toegekend en wat de dwangsom betreft geen gewag maakt van de
termijn van twaalf maanden nadat het arrest kracht van gewijsde had verworven zodat de
uitvoeringstermijn van twaalf maanden niet aan de orde is bij het bepalen van de datum
waarop de dwangsom verbeurt in geval van niet uitvoering van de herstelmaatregel.
Het arrest van het hof van beroep dd. 28 oktober 2002 heeft de termijn van twaalf
maanden om de hoofdveroordeling uit te voeren bevestigd en heeft aan (de verweerders)
een dwangsom van 15 euro opgelegd ‘per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de
opgelegde herstelmaatregel’. De dwangsom kan bijgevolg slechts verbeuren vanaf de
vertraging in de tenuitvoerlegging die slechts een aanvang kan nemen na het verstrijken
van de termijn van twaalf maanden. (De verweerders) kunnen geen dwangsom verbeuren
gedurende de termijn van twaalf maanden vermits de dwangsom slechts kan worden
opgelegd voor het geval de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen.
Dit wordt trouwens door (de eiser) zelf bevestigd in de akte van betekening van 8 maart
2004 vermits hierin vermeld wordt dat het bevolen herstel uiterlijk op 8 april 2004 moet
uitgevoerd zijn en dat bij gebreke aan uitvoering voor deze datum (de verweerders)
solidair een dwangsom verschuldigd zijn van 15 euro per dag vertraging. De datum van 8
april 2004 komt overeen met twaalf maanden nadat het arrest kracht van gewijsde heeft
verkregen door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 8 april 2003 dat de voorziening
tegen het arrest van het hof van beroep heeft verworpen.
De dwangsom kan bijgevolg slechts worden verbeurd indien eenzelfde tijdspanne als de
uitvoeringstermijn is verstreken. De termijn van twaalf maanden is bijgevolg een termijn
in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het
moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald.
In tegenstelling met hetgeen (de eiser) voorhoudt is de termijn die een aanvang neemt bij
de betekening van de uitspraak die de dwangsom oplegt geen bijkomende sanctieloze
termijn voor de uitvoering. Niets belette immers (de eiser) over te gaan tot betekening van
het arrest van het hof van beroep eens het in kracht van gewijsde was getreden op 8 april
2003 in plaats van tot 8 maart 2004 te wachten”.
De eerste rechter overwoog ter zake: “In het door (de verweerders) neergelegde arrest
van 28 maart 2003 en in een ander arrest van dezelfde datum (RABG, 2003, 969, noot)
oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom
eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, deze termijn wat de dwangsom
betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog enige tijd te geven de veroordeling na
te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft;
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dat deze termijn, wat de dwangsom betreft, dient beschouwd te worden als een termijn als
bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Ook indien in deze het dictum van het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven
van 17 april 2000 luidt dat het herstel van de plaats in de vorige toestand dient
uitgevoerd “binnen de twaalf maanden nadat dit vonnis kracht van gewijsde verkregen
heeft”, en het dictum van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 28 oktober
2002 luidt dat “de voor het herstel bepaalde termijn ingaat de dag dat dit arrest kracht
van gewijsde verkrijgt'', werd bijgevolg aan (de verweerders) een termijn in de zin van
artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek toegekend.
Indien, in strafzaken, een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van
beroep dat een dwangsom oplegt, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de
betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt (Cass., 28
maart 2003, RABG, 2003, 980, noot).
Aangezien het verwerpingsarrest van 8 april 2003 aan (de verweerders) werd betekend
op 8 maart 2004, betogen zij terecht dat de termijn van twaalf maanden om tot uitvoering
over te gaan eerst inging op 8 maart 2004. De in het geding zijnde dwangsommen zijn
bijgevolg niet opeisbaar geworden.
(…)
Aangezien de dwangsom nog niet opeisbaar is, kon (de eiser) geen hypothecaire
inschrijving nemen op de onroerende goederen van (de verweerders).
De vordering tot opheffing van de inschrijving is gegrond”.
Grieven
Eerste onderdeel
Te dezen werd door de eiser hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de eerste
rechter die verweerders’ vordering gegrond verklaarde, het bevel van 8 maart 2004
nietig verklaarde, zegde voor recht dat de termijn om tot uitvoering over te gaan, zoals in
het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 17 april 2000 werd bepaald op
twaalf maanden en bevestigd in het arrest van het hof van beroep te Brussel van 28
oktober 2002, slechts inging bij de betekening van het arrest, te weten op 8 maart 2004,
zegde voor recht dat de dwangsom die aan de uitvoering werd verbonden bij voormeld
vonnis en bevestigd bij voormeld arrest slechts zal verbeuren na verloop van de voorziene
termijn van twaalf maanden die ingaat vanaf de betekening van het arrest op 8 maart
2004, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur veroordeelde om binnen de 24 uren
na uitspraak van het vonnis vrijwillige opheffing te verlenen, zegde voor recht dat bij
gebrek aan vrijwillige opheffing binnen de gestelde termijn dit vonnis als opheffing geldt
en hem in de kosten veroordeelde.
Het hof van beroep verklaart in het bestreden arrest het hoger beroep ontvankelijk, doch
ongegrond, waarna het evenwel verklaart dat het het vonnis bevestigt met deze
preciseringen dat de termijn om tot uitvoering over te gaan inging de dag dat het arrest
kracht van gewijsde verkreeg, de akte van 8 maart 2004 geldig is met betrekking tot de
betekeningen van het vonnis van 17 april 2000, het arrest van het hof van beroep van 28
oktober 2002 en het arrest van het Hof van Cassatie van 8 april 2003, dat de opheffing
van de inschrijving van de wettelijke hypotheek bevolen wordt en dat bij gebrek aan
vrijwillige opheffing binnen de 24 uren na betekening van het arrest het als opheffing zal
gelden.
Uit deze omschrijving volgt dat het hof van beroep minstens ten dele inging op het hoger
beroep van de eiser.
Besluit
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Waar het hof van beroep, enerzijds, het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart,
doch, anderzijds, het bestreden vonnis bevestigt met de hierboven aangehaalde
preciseringen en onder meer uitdrukkelijk verklaart dat de termijn om tot uitvoering over
te gaan inging de dag dat het arrest kracht van gewijsde kreeg en dat de akte van 8 maart
2004 wel degelijk geldig is met betrekking tot de betekeningen van het vonnis dd. 17 april
2000, het arrest van het hof van beroep van 28 oktober 2002 en het arrest van het Hof
van Cassatie van 8 april 2003, is het bestreden arrest door een tegenstrijdigheid in zijn
beschikkend gedeelte aangetast en derhalve niet naar recht verantwoord (schending van
artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek) en is het bestreden arrest evenmin regelmatig met
redenen omkleed (schending van artikel 149 gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994).
Tweede onderdeel
Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 17 april 2000 werden de
verweerders veroordeeld wegens een bouwmisdrijf tot het herstel van de plaatsen in de
vorige staat van de plaats gelegen te Tremelo, Werchtersebaan 2/11 door afbraak van de
daar wederrechtelijk opgerichte constructies, namelijk een weekendhuisje met
bergplaatsen en veranda, en dit binnen de twaalf maanden nadat dit vonnis kracht van
gewijsde verkregen heeft.
Het hof van beroep te Brussel bevestigde bij arrest van 28 oktober 2002 dit vonnis,
behalve dat, benevens de wijziging van de bewezen tenlasteleggingen en van de straffen,
geoordeeld werd dat de herstelmaatregel tevens de vijvers omvat, de voor het herstel
bepaalde termijn ingaat de dag dat dit arrest kracht van gewijsde verkrijgt en aan iedere
beklaagde een dwangsom wordt opgelegd van 15 euro per dag vertraging in de
tenuitvoerlegging van de opgelegde maatregel.
De dwangsom werd zodoende voor het eerst opgelegd in hoger beroep.
De beslissing tot het opleggen van een dwangsom werd gerechtvaardigd door de
overweging “dat het gepast voorkomt, teneinde de tenuitvoerlegging van het opgelegd
herstel te bewerkstelligen, een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag bepaald kan
worden op 15 euro per dag”.
Van enige respijttermijn, zijnde een termijn die dient te verstrijken alvorens de dwangsom
kan verbeuren, was er in dat arrest geen sprake.
Besluit
Waar het hof van beroep in het bestreden arrest het arrest van 28 oktober 2002 aldus
uitlegt dat hierin niet alleen een uitvoeringstermijn, maar ook een termijn in de zin van
artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek van dezelfde duur als de
uitvoeringstermijn werd bepaald, zijnde een termijn tijdens dewelke de dwangsom niet
kan verbeuren, en derhalve oordeelt dat er in het arrest van 28 oktober 2002 een dubbele
termijn werd bepaald, daar waar blijkens de tekst van het kwestieuze arrest er, enerzijds,
werd beslist dat de beslissing van de eerste rechter tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand binnen de aldaar bepaalde termijn van twaalf maanden nadat
het vonnis kracht van gewijsde verkregen heeft, wordt bevestigd, met dien verstande dat
het woord ‘arrest’ aan het woord ‘vonnis’ werd gesubstitueerd, en, anderzijds, voor het
eerst in hoger beroep een dwangsom van 15 euro per dag vertraging in de
tenuitvoerlegging van de opgelegde herstelmaatregel werd bepaald, zonder dat in dat
arrest werd gesteld dat de dwangsom eerst na het verstrijken van een zekere termijn zou
kunnen verbeuren, heeft het hof aan voornoemd arrest een uitlegging gegeven die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht van dit arrest miskend
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek) evenals het
rechterlijk gezag van gewijsde dat aan voornoemd arrest van 28 oktober 2002 kleeft
(schending van de artikelen 23, 24, 25 en 26 Gerechtelijk Wetboek, alsook van het
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algemeen rechtsbeginsel van het strafrechterlijk gezag van gewijsde) en kon het derhalve
niet wettig besluiten, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, dat de
dwangsom die aan de uitvoering werd verbonden bij voormeld arrest, slechts zal
verbeuren na verloop van de voorziene termijn van twaalf maanden die ingaat vanaf de
betekening van het arrest op 8 maart 2004 (schending van artikel 1385bis Gerechtelijk
Wetboek).
Derde onderdeel
Naar luid van artikel 6 Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken die aan hun
oordeel zijn onderworpen, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als regel
geldende beschikking.
Voornoemde regel verzet zich zodoende ertegen dat een rechter, aan wie de vraag wordt
voorgelegd of de dwangsomrechter aan de door hem opgelegde dwangsom een termijn in
de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, waarbinnen de dwangsom
niet zal kunnen verbeuren, te onderscheiden van een termijn verleend voor de uitvoering
van de hoofdveroordeling, heeft gekoppeld, tot een bevestigend antwoord komt om de
enkele reden dat in het verleden een andere rechter, in casu het Hof van Cassatie in een
arrest van 28 maart 2003, geoordeeld heeft dat wanneer de dwangsomrechter een termijn
bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde
dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn (onder te verstaan de
termijn die werd verleend voor de uitvoering van de hoofdveroordeling), deze termijn,
wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog enige tijd te geven
de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van de dwangsom
tot gevolg heeft en derhalve, wat de dwangsom betreft, dient te worden beschouwd als een
termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat
op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald.
De bepaling van een termijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk
Wetboek wordt immers overgelaten aan de appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter
die zelf vrij bepaalt om aan het verbeuren van de dwangsom al dan niet een termijn te
verbinden, hetgeen impliceert dat ter zake de bedoeling van de rechter dient te worden
nagegaan om uit te maken of er al dan niet van een dergelijke termijn sprake is.
Besluit
Waar het hof van beroep besluit tot het bestaan van een termijn in de zin van artikel
1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek omdat overeenkomstig de rechtspraak van het
Hof van Cassatie moet worden aangenomen dat er sprake is van een termijn, zoals
bedoeld in dat artikel, wanneer de dwangsomrechter een termijn voor de uitvoering van
de hoofdveroordeling heeft bepaald en voorts heeft gesteld dat de dwangsom eerst na het
verstrijken van die termijn zal verbeuren, zonder dat er in feite wordt nagegaan of het wel
de bedoeling van de feitenrechter was om ook een termijn waarbinnen de dwangsom niet
kan verbeuren, zoals bedoeld bij voornoemd artikel, te bepalen, verleent het aan deze
rechtspraak de waarde van een algemene en als regel geldende beschikking (schending
van artikel 6 Gerechtelijk Wetboek) en doet het uitspraak in miskenning van de
appreciatiebevoegdheid van de rechter die de dwangsom heeft opgelegd (schending van
artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek).
Vierde onderdeel
Blijkens artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek kan de rechter op vordering van één der
partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom voor het geval dat aan
de hoofdveroordeling, al dan niet na het verstrijken van een bepaalde termijn, niet wordt
voldaan.
Naar luid van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter tevens
bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom zal
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kunnen verbeuren. Hij is daartoe evenwel niet verplicht.
Blijkens laatstgenoemde bepaling zal er dan ook slechts van een respijttermijn in
voornoemde zin sprake kunnen zijn wanneer de rechter gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid die hem bij dit artikel wordt verleend om een termijn te bepalen waarbinnen
de dwangsom niet zal verbeuren.
De enkele omstandigheid dat de rechter bij toepassing van een andere bepaling voorziet
in een termijn waarbinnen de hoofdveroordeling moet worden uitgevoerd volstaat dan
ook geenszins om tot het bestaan van een dergelijke respijttermijn te kunnen besluiten.
Daartoe dient de bedoeling van de rechter te worden nagegaan.
Een dergelijke termijn dient meer bepaald te worden onderscheiden van de termijn,
waarvan sprake in artikel 65, §1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, nadien artikel 68, §1, van het op 22
oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening, vervolgens artikel 149,
§1, laatste alinea, van het decreet van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het decreet van 4
juni 2003.
Naar luid van deze bepalingen beveelt de rechtbank, rechtdoende in stedenbouwzaken,
ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen, ofwel bouwwerken of aanpassingswerken
uit te voeren. De rechtbank bepaalt daarvoor een termijn die een jaar niet mag
overschrijden.
De bepaling van een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel is zodoende bij
de wet opgelegd en komt voor in iedere beslissing waarbij een herstelmaatregel wordt
bevolen.
Het betreft hier bovendien een termijn waarbinnen dient te worden voldaan aan de
hoofdveroordeling, anders gezegd een uitvoeringstermijn, die als dusdanig is te
onderscheiden van een respijttermijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek.
Uit de enkele omstandigheid dat in een beslissing, gewezen inzake stedenbouw, een
termijn voor de uitvoering werd bepaald mag noch kan bijgevolg zonder meer worden
afgeleid dat de rechter ook een tweede, bijkomende termijn heeft willen bepalen
waarbinnen de dwangsom niet zal kunnen verbeuren.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de dwangsom slechts kan worden verbeurd indien
een zelfde tijdspanne als de uitvoeringstermijn is verstreken en aldus aanneemt dat uit de
enkele omstandigheid dat er in een termijn voor de uitvoering van de hoofdveroordeling
werd voorzien volgt dat er ook is voorzien in een termijn waarbinnen de dwangsom niet
kan verbeuren, zoals bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, en
aldus uit het oog verliest dat er van een respijttermijn in de zin van artikel 1385bis, vierde
lid, Gerechtelijk Wetboek slechts sprake kan zijn voor zover de dwangsomrechter met
toepassing van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek heeft beslist dat de
dwangsom niet zal kunnen verbeuren vooraleer een bepaalde termijn, genaamd de
respijttermijn, is verstreken doet het hof van beroep uitspraak, enerzijds, in miskenning
van het facultatief karakter van de bevoegdheid verleend aan de dwangsomrechter om
een termijn, zoals bedoeld in voornoemd artikel, te bepalen (schending van artikel
1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek), anderzijds van de specifieke aard van de
termijn, waarvan sprake in de stedenbouwwetgeving, waarvan de bepaling verplicht is
zodra een herstelmaatregel wordt bevolen (schending van artikelen 65, §1, van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw, 68, §1, tweede lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de
ruimtelijke ordening, zoals van toepassing vóór diens opheffing bij het decreet van 18 mei
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1999 en artikel 149, §1, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals van
toepassing vóór de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003). Minstens is het
bestreden arrest dat niet toelaat uit te maken waarop het hof van beroep steunt om te
stellen dat de dwangsom slechts kan worden verbeurd indien een zelfde tijdspanne als de
uitvoeringstermijn is verstreken, met dien verstande dat die laatste termijn slechts een
aanvang zal nemen op het ogenblik van het in kracht van gewijsde treden van de
beslissing, en aldus de wettigheidscontrole van het Hof op deze beslissing onmogelijk
maakt, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 gecoördineerde
Grondwet van 17 februari 1994).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde onderdeel
1. Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
“De dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak
waarbij zij is vastgesteld.
De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere
termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.”
2. In zijn arrest A 2010/5 van 11 februari 2011 heeft het Benelux-Gerechtshof
geoordeeld dat:
- artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus
moet worden uitgelegd dat wanneer de rechter een hoofdveroordeling uitspreekt
en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf het in kracht van gewijsde gaan
van deze veroordeling met oplegging van een dwangsom zonder respijttermijn,
de dwangsom verbeurd is indien zowel de uitvoeringstermijn is verstreken als
betekening heeft plaatsgehad;
- uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de termijn voor het verbeuren van de
dwangsom niet mag worden afgeleid dat de termijn die bepaald is voor de
uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die wordt toegestaan
voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint
te lopen vanaf de betekening;
- artikel 1, lid 4, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus moet
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt om de
hoofdveroordeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in
kracht van gewijsde is getreden, dit artikel niet verhindert dat de rechter een
langere termijn voor het verbeuren van de dwangsom toestaat, berekend vanaf de
betekening van de beslissing, dan de termijn toegestaan voor de uitvoering.
3. De uitvoeringstermijn geeft de schuldenaar de gelegenheid de veroordeling uit
te voeren. Gedurende die termijn kan hij geen dwangsom verbeuren, daar de
dwangsom slechts verschuldigd is indien de hoofdveroordeling niet of niet tijdig
is uitgevoerd. Artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet de
voorwaarden voor het verlenen van die uitvoeringstermijn.
De respijttermijn geeft de schuldenaar nog enige tijd de veroordeling na te
komen, zonder dat de niet-nakoming de dwangsom verbeurt. Voor die
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respijttermijn geldt wel artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek.
4. Het staat aan de rechter te bepalen of hij naast de uitvoeringstermijn ook een
respijttermijn toekent.
5. Wanneer de rechter enkel beslist dat de uitgesproken veroordeling moet
uitgevoerd zijn binnen een bepaalde termijn, dit onder verbeurte van een
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
verbeurd worden vanaf het verstrijken van die termijn op voorwaarde dat de
uitspraak die de dwangsom bepaalt, aan de schuldenaar is betekend.
6. Het bestreden arrest dat anders beslist, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige onderdelen
7. De drie overige onderdelen zijn reeds beantwoord bij arrest van het Hof van
24 december 2009.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de periode waarin de
dwangsommen niet zijn verbeurd, uitspraak doet over de opheffing van de
hypothecaire inschrijving en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
17 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Stassijns, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaat: H. Geinger.

Nr. 408
1° KAMER - 17 juni 2011

DWANGSOM - VERBEURTE - RECHTER IN HOGER BEROEP - DWANGSOMRECHTER - BETEKENING
- BESLISSINGEN - IN EERSTE AANLEG - IN HOGER BEROEP - TUSSENPERIODE - VOORWAARDE
Indien de rechter in hoger beroep de in eerste aanleg uitgesproken hoofdveroordeling
gedeeltelijk bekrachtigt en de in eerste aanleg opgelegde dwangsom wijzigt en aldus heeft
te gelden als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, kan een dwangsom worden
verbeurd in de periode tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de rechter
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in eerste aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep, mits onmiskenbaar
duidelijk is dat de rechter in hoger beroep een dwangsom in stand heeft gehouden voor dit
gedeelte van de in eerste aanleg uitgesproken hoofdveroordeling 1. (Artt. 1385bis en 1385quater, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 1 en 3, Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom)
(BOUSSE-GOVAERTS nv e.a. T. COLORA BOELAAR cvba)

ARREST

(AR C.07.0423.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 9 mei 2007.
Het Hof heeft op 6 maart 20092 een prejudiciële vraag gesteld aan het BeneluxGerechtshof.
Het Benelux-Gerechtshof heeft die vraag op 20 april 2010 beantwoord.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, tweede lid, 1385bis, derde lid en 1385quater Gerechtelijk Wetboek;
-het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het verzet van de verweerster tegen het bevel tot betalen van
7 juni 2005 grotendeels gegrond en verklaren de tenuitvoerlegging door de eiseressen
aangevat met het bevel tot betalen van 7 juni 2005 onrechtmatig behoudens in zoverre het
betrekking heeft op de gerechtskosten ten bedrage van 218,15 euro en een tiende van de
kosten van voornoemd bevelexploot, op grond van volgende overwegingen:
“De litigieuze tenuitvoerlegging gebeurt, luidens het bevel van 7 juni 2005, krachtens
vonnissen van 23 februari 2001, 10 april 2001 en 4 december 2001 van de Voorzitter van
de rechtbank van koophandel te Tongeren en krachtens een arrest van 27maart 2003 van
dit Hof.
Zoals terecht gesteld in de bestreden beschikking werd het vonnis van 23 februari 2001
hervormd bij arrest (2001/AR/803) van 04 oktober 2001 van dit (hof van beroep) en het
vonnis van 10 april 2001 bij arrest (2001/AR/1260) eveneens van 4 oktober 2001 van dit
(hof van beroep), derwijze dat (de verweerster) op grond van deze titels geen
dwangsommen noch gerechtskosten aan (de eiseressen) verschuldigd is.
Bij het derde vonnis van 4 december 2001 van de Voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Tongeren werd een stakingsbevel opgelegd aan (de verweerster). Dit
vonnis werd in hoger beroep eveneens hervormd, m.n. bij arrest van 27 maart 2003
waarbij gesteld werd:
1 Beneluxhof, 20 april 2010, nr. A 2009/1, www.courbeneluxhof.be, met concl. van plv. advocaat-generaal DUBRULLE.
2 AC 2009, nr. 177.
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“Wijzigt het bestreden vonnis;
Zegt rechtens dat de eerste rechter en thans het hof niet bevoegd zijn om kennis te nemen
van de vordering tot loutere vaststelling van een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken,
in hoofde van appellante, bestaande in de niet inschrijving in het handelsregister.
Bevestigt het bestreden vonnis in zover rechtens gezegd werd dat appellante zich schuldig
heeft gemaakt aan een inbreuk op artikel 23 W.H.P.C. door verwarring te doen ontstaan
door het onrechtmatig gebruik van de benaming/slogan “Verf + Advies” bij de uitbating
van haar winkel te Genk.
Legt aan appellante verbod op deze benaming “Verf + Advies” of enige variant hiervan
te gebruiken in verband met de exploitatie van deze winkel te Genk en dit op straffe van
verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag na betekening van het bestreden
vonnis met een maximum van 50.000 euro.
Bevestigt het bestreden vonnis in zover de rest van de vordering van geïntimeerden,
ongegrond werd verklaard.
Zegt rechtens dat de eerste rechter en thans dit hof niet bevoegd zijn om
derdemedeplichtigheid aan contractbreuk vast te stellen welke niet kan leiden tot een
bevel tot staking”.
In dit arrest werd (de verweerster) tevens verwezen in de kosten van eerste aanleg, in
hoofde van (de eiseressen) samen begroot op 218,15 euro en werden de kosten van het
hoger beroep gecompenseerd.
Het vonnis van 4 december 2001 van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Tongeren werd hervormd en werd slechts bevestigd “in zover rechtens gezegd werd dat
appellante zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op artikel 23 W.H.P.C. door
verwarring te doen ontstaan door het onrechtmatig gebruik van de benaming/slogan
“Verf + Advies” bij de uitbating van haar winkel te Genk” en “in zover de rest van de
vordering van geïntimeerden, ongegrond werd verklaard”.
Het bij dit vonnis opgelegde verbod, en de tot sanctionering daarvan uitgesproken
veroordeling tot een dwangsom, werden niet bevestigd en er werd een anders omschreven
verbod opgelegd op sanctie van verbeuring van dwangsommen met andere modaliteiten.
Uit artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek, zoals het moet worden begrepen
overeenkomstig het arrest van 15 april 1992 van het Benelux-Gerechtshof volgt dat:
- in geval de rechter in eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd en zijn vonnis op dit
punt in hoger beroep wordt bevestigd, de rechter in eerste aanleg geldt als de rechter die
de dwangsom heeft opgelegd;
- de rechter in hoger beroep evenwel als rechter die de dwangsom heeft opgelegd dient
beschouwd, wanneer uit het dictum van de beslissing in hoger beroep onmiskenbaar blijkt
dat de appelrechter de uitspraak van de rechter in eerste aanleg betreffende de
hoofdveroordeling waaraan de veroordeling tot betaling van een dwangsom was
verbonden, dan wel veroordeling tot de dwangsom, geheel of ten dele, heeft vernietigd en
op één van deze punten een van de uitspraak in eerste aanleg afwijkende beslissing heeft
genomen. (zie o.m. Cass. 7.11.2005; Wagner, K, Dwangsom, APR, 2003, nr. 97, p. 9496).
In casu dient vastgesteld dat in het arrest van dit (hof van beroep), zowel de in het vonnis
van 4 december 2001 uitgesproken hoofdveroordeling als de eraan gekoppelde
dwangsom werden gewijzigd. Dienvolgens dient het arrest van 27 maart 2003 van dit (hof
van beroep) en niet het vonnis van 4 december 2001 van de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Tongeren beschouwd als de uitspraak waarbij de dwangsom is
vastgesteld in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek, zodat slechts
dwangsommen konden vervallen na de betekening van dit arrest.
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De voorgehouden verbeuring van de dwangsommen dient dan ook uitsluitend getoetst aan
het dispositief van dit arrest, en de dwangsommen konden ten vroegste verbeuren na de
betekening van dit arrest op 23 april 2003.
De voorgehouden overtredingen vermeld in het litigieuze bevel van 7 juni 2005 onder de
letters A en B, die alle dateren van voor 23 april 2003 kunnen dan ook geen aanleiding
geven tot verbeuring van dwangsommen.
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek en het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging moet de rechter de
heropening van de debatten bevelen indien hij zijn beslissing steunt op een verweermiddel
dat door de partijen niet was aangevoerd.
De appelrechters beslissen in randnummer 6 van het bestreden arrest dat niet het vonnis
van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 4 december 2001
doch wel het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2003 dient te
worden aangezien als de uitspraak waarbij de dwangsom werd vastgesteld in de zin van
artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek en dat, bijgevolg, geen dwangsommen kunnen
worden verbeurd voor 23 april 2003, datum van betekening van het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen van 27 maart 2003.
De appelrechters beslissen vervolgens in randnummer 7 van het bestreden arrest dat de
beweerde overtredingen vermeld in het bevel tot betalen van 7 juni 2005 onder de letters
A en B, die allen dateren van voor 23 april 2003, geen aanleiding kunnen geven tot de
verbeurte van dwangsommen.
De verweerster voerde in conclusie echter niet aan dat het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 27 maart 2003 dient te worden aangezien als de uitspraak waarbij de
dwangsom werd vastgesteld in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek, zodanig
dat geen dwangsommen konden worden verbeurd vóór 23 april 2003, datum van
betekening van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2003. De
conclusie in hoger beroep van de verweerster van 12 januari 2007 maakt inderdaad geen
gewag van deze argumentatie.
De appelrechters schenden dan ook het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het
recht van verdediging en artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek door ambtshalve
op grond van voormelde overwegingen te beslissen dat het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 27 maart 2003 dient te worden aangezien als de uitspraak waarbij de
dwangsom werd vastgesteld in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek zodanig
dat geen dwangsommen kunnen worden verbeurd voor 23 april 2003, zonder de debatten
te heropenen en zonder de eiseressen uit te nodigen om hieromtrent hun standpunt uiteen
te zetten.
Tweede onderdeel
Artikel 1385bis, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de dwangsom niet kan
worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
Artikel 1385quater bepaalt dat de dwangsom, eenmaal verbeurd, ten volle toekomt aan de
partij die de veroordeling heeft verkregen en dat deze partij de dwangsom ten uitvoer kan
leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
Bij bevel tot betalen van 7 juni 2005 vatten de eiseressen de tenuitvoerlegging aan voor
de betaling van dwangsommen verbeurd op grond van, en na de betekening van, het
vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 4 december
2001, zoals hervormd bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2003.
De verbeurte van dwangsommen betrof - onder meer - feiten die plaatsvonden na de
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betekening van het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Tongeren van 4 december 2001 doch voor de uitspraak van het hof van beroep te
Antwerpen.
Ten onrechte oordelen de appelrechters dat de verbeurte van dwangsommen op grond
van het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 4
december 2001, zoals hervormd bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27
maart 2003, niet kon plaatsvinden voor de betekening van het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen van 27 maart 2003, d.i. voor 23 april 2003.
Voor de verbeurte van dwangsommen in de periode tussen de betekening van het vonnis
gewezen in eerste aanleg en de uitspraak in hoger beroep dienden de appelrechters geen
rekening te houden met de datum van betekening van de uitspraak in hoger beroep (het
arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2003), doch slechts met de
betekening van de uitspraak in eerste aanleg (het vonnis van de Voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Tongeren van 4 december 2001).
Wanneer een gedingvoerende partij met toepassing van artikel 1385quater Gerechtelijk
Wetboek (overeenstemmende met artikel 3 Dwangsomwet) gerechtigd was een verbeurde
dwangsom ten uitvoer te leggen en de uitspraak waarbij de dwangsom is opgelegd (de
titel) gedeeltelijk teniet is gedaan in de loop van, maar voor de beëindiging van de
tenuitvoerlegging, dient immers, wat de tenuitvoerlegging betreft, ten aanzien van de
verbeurde dwangsom niet anders te worden geoordeeld dan ten aanzien van andere
rechtsgevolgen van een tenietgedane rechterlijke uitspraak.
In casu dienden de appelrechters, voor het beoordelen van de verbeurte van
dwangsommen in de periode tussen de betekening van de uitspraak in eerste aanleg en de
uitspraak in hoger beroep, na te gaan of de verweerster in de periode tussen de
betekening van de uitspraak in eerste aanleg en de uitspraak in hoger beroep inbreuken
heeft gepleegd op het vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Tongeren van 4 december 2001 zoals hervormd door het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 27 maart 2003.
Door te oordelen dat de verbeurte van dwangsommen op grond van het vonnis van de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 4 december 2001, zoals
hervormd bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2003, niet kon
plaatsvinden voor de betekening van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van
27 maart 2003 (d.i. voor 23 april 2003), schenden de appelrechters de artikelen 1385bis,
derde lid en artikel 1385quater Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 1385bis, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de dwangsom
niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is
vastgesteld.
Artikel 1385quater van hetzelfde wetboek bepaalt dat, de dwangsom, eenmaal
verbeurd, ten volle toekomt aan de partij die veroordeling heeft verkregen. Deze
partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is
vastgesteld.
2. Voornoemde artikelen stemmen overeen met de artikelen 1 en 3 van de
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.
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3. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het dictum van zijn arrest van 20 april 2010
verklaard voor recht dat: “Indien de rechter in hoger beroep de in eerste aanleg
uitgesproken hoofdveroordeling gedeeltelijk bekrachtigt en de in eerste aanleg
opgelegde dwangsom wijzigt en aldus heeft te gelden als de rechter die de
dwangsom heeft opgelegd, kan een dwangsom worden verbeurd in de periode
tussen de betekening van de uitvoerbare beslissing van de rechter in eerste
aanleg en de betekening van de beslissing in hoger beroep, mits onmiskenbaar
duidelijk is dat de rechter in hoger beroep een dwangsom in stand heeft
gehouden voor dit gedeelte van de in eerste aanleg uitgesproken
hoofdveroordeling”.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren in een, bij voorraad
uitvoerbare, beschikking van 4 december 2001, een stakingsbevel oplegt ten
laste van de verweerster onder verbeurte van een dwangsom;
- dit stakingsbevel in hoger beroep wordt bevestigd door het hof van beroep te
Antwerpen bij arrest van 27 maart 2003, maar enkel in zoverre dit stakingsbevel
betrekking heeft op het doen ontstaan van verwarring in de uitbating van de
verweerster te Genk;
- voormeld arrest aan de verweerster wordt betekend op 23 april 2003;
- de eiseressen op 7 juni 2005 een bevel tot betalen betekenen aan de verweerster
voor de invordering van verbeurde dwangsommen krachtens o.m. de beschikking
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 4 december
2001 en het arrest van 27 maart 2003 voor beweerde inbreuken vanaf de betekening van de genoemde beschikking;
- het verzet van de verweerster wordt afgewezen door de beslagrechter te
Antwerpen van 28 juni 2006;
- de verweerster tegen de voormelde beschikking in hoger beroep komt.
5. De appelrechters oordelen dat, aangezien het arrest van 27 maart 2003 zowel
de hoofdveroordeling als de eraan verbonden dwangsom heeft gewijzigd, het hof
van beroep te Antwerpen geldt als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd,
zodat de dwangsom enkel kon worden verbeurd vanaf de betekening van dit
arrest, hetzij op 23 april 2003. Op grond hiervan beslissen zij dat de in het bevel
van 7 juni 2005 vermelde inbreuken die dateren van vóór 23 april 2003 geen
aanleiding kunnen geven tot het verbeuren van dwangsommen.
6. Door aldus te oordelen dat de dwangsom niet is verbeurd, zonder na te gaan of
het arrest van 27 maart 2003 niet onmiskenbaar de strekking had om de
dwangsom in stand te houden voor het in hoger beroep bekrachtigde gedeelte
van de in eerste aanleg uitgesproken hoofdveroordeling, schenden de appelrechters de artikelen 1385bis, derde lid en 1385quater, Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de rechtmatigheid van
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de tenuitvoerlegging van de dwangsommen verbeurd vóór 23 april 2003 en
oordeelt over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
17 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Deconinck – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: J.
Verbist en C. De Baets.

Nr. 409
1° KAMER - 17 juni 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDERS - FEDERALE RADEN VAN LANDMETERSEXPERTEN - BESLISSING - BETEKENING - VEREISTE
2º LANDMETER - FEDERALE RADEN VAN LANDMETERS-EXPERTEN - BESLISSING CASSATIEBEROEP - VERWEERDER - BETEKENING - VEREISTE
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - FEDERALE RADEN VAN LANDMETERS-EXPERTEN - TUCHTSTRAF AARD
4º LANDMETER - FEDERALE RADEN VAN LANDMETERS-EXPERTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ARTIKEL 6.1 - TUCHTSTRAF - AARD
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK FEDERALE RAAD VAN BEROEP VAN LANDMETERS-EXPERTEN - UITSPRAAK - OPENBARE
TERECHTZITTING - VEREISTE
6º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - FEDERALE
RAAD VAN BEROEP VAN LANDMETERS-EXPERTEN - UITSPRAAK - OPENBARE TERECHTZITTING VEREISTE
7º LANDMETER - FEDERALE RAAD VAN BEROEP VAN LANDMETERS-EXPERTEN - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - UITSPRAAK - OPENBARE TERECHTZITTING - VEREISTE
1º en 2° Artikel 5, vijfde en zesde lid, van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van fede rale raden van landmeters-experten preciseert niet of het cassatieberoep tegen een
beslissing van de federale raad van beroep van landmeters-experten een tegenpartij veronderstelt, noch desgevallend aan wie het cassatieberoep moet worden betekend; ze vereist
derhalve niet dat het cassatieberoep aan een welbepaalde partij moet worden betekend,
maar belet evenmin dat het cassatieberoep, in analogie met de cassatieprocedure bij
andere beroepen, aan een orde of instituut of aan de instanties die een aantal bevoegdheden van dergelijke orde of instituut uitoefenen, wordt betekend; het aan die raden bete-
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kend cassatieberoep is ontvankelijk1. (Art. 5, vijfde en zesde lid, Wet 11 mei 2003)
3º en 4° De federale raad van beroep van landmeters-experten doet, ingeval hij een tuchtstraf uitspreekt, uitspraak over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in
de zin van artikel 6.1 EVRM2. (Artt. 4, §1, 5 en 8, §2, Wet 11 mei 2003)
5º , 6° en 7° Van de regel van de openbaarheid van de behandeling van zijn zaak en van
de uitspraak zoals die is vastgesteld bij art. 6.1 EVRM kan slechts worden afgeweken
indien de betrokkene daarvan vrijwillig en op ondubbelzinnige en met het nationale recht
verenigbare wijze afstand doet; dat geval doet zich voor wanneer de verdachte landmeterexpert verschijnt voor de federale raad van beroep van landmeters-experten 3. (Art. 6.1,
EVRM; Artt. 4, §1, 5 en 8, §2, Wet 11 mei 2003)
(C. T. FEDERALE RAAD VAN LANDMETERS-EXPERTEN e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. De bestreden beslissing legt de eiser de tuchtstraf van schorsing voor de duur van drie
maanden op.
2. De verweerders werpen een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op
in zoverre dit betekend is aan de eerste en tweede verweerders, op grond dat beide geen
rechtspersoonlijkheid hebben of partij waren bij de aangevochten beslissing.
Wat de eerste verweerder (de Federale Raad) betreft lijkt me dit te moeten worden aange nomen, voor zover hij voorhoudt geen partij te zijn geweest.
Artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmetersexperten bepaalt dat de Federale Raad van landmeters-experten het tableau bijhoudt van
de beoefenaars van het beroep die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 2, 1°,
van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en die als zelfstandige het beroep van landmeter-expert willen uitoefenen of de
beroepstitel willen voeren.
Het artikel 4, §1 van die wet bepaalt dat de Kamers tot taak hebben:
uitspraak te doen over de aanvragen tot inschrijving op dat tableau en het bij te houden,
ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wet worden nageleefd, elke inbreuk aan te
geven bij de gerechtelijke overheid en te waken over de toepassing van de voorschriften
van de plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen.
3. De wetgever heeft dus aan de kamers van de federale raden en raden van beroep, naast
de hoedanigheid van tuchtrechtelijke instantie, ook die ruimere bevoegdheden toegekend,
die bij andere beroepen aan een orde of een instituut toekomen.
Waar de landmeter-expert, die in een tuchtzaak werd veroordeeld en meent dat de procedure onregelmatig was, ongetwijfeld de beslissing van de Kamer van de Federale Raad
van beroep voor het Hof kan brengen - zoals art. 5, vijfde lid, van de wet van 11 mei 2003
dit overigens uitdrukkelijk bepaalt - valt het evenwel niet in te zien waarom de federale
raad, waarvan alleen een kamer in eerste aanleg de in hoger beroep voor de Federale Raad
van beroep bestreden beslissing nam, ook in de cassatieprocedure dient betrokken te
worden.
4. Wat de tweede verweerder (de Federale Raad van beroep) betreft, bepaalt het voormelde artikel 5, vijfde lid, niets méér.
Het Hof heeft zeer recentelijk, namelijk bij arrest van 25 maart 2011 4, geoordeeld dat art.
107, eerste lid, van de Organieke Wet Notariaat, niet vereist dat de veroordeelde notaris
1 Zie de (strijdige) concl. van het OM.
2 Zie de concl. van het OM.
3 Ibid.
4 AR D.10.0010.N, www.cassonline.be, met strijdige concl.van het OM.
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zijn beroep moet betekenen hetzij aan de Kamer van Notarissen, hetzij aan het genoot schap van notarissen, hoewel het genootschap wel en de Kamer geen rechtspersoonlijkheid werd verleend en aan de Kamer procesbevoegdheid.
Als de wet dit hier ook niet bepaalt lijkt er dus evenmin reden te zijn om deze tuchtin stantie, de Federale Raad van beroep (waarvan een kamer de bestreden beslissing nam) in
de cassatieprocedure te betrekken. Het cassatieberoep wordt overigens, krachtens het art.
1079, al. 2 Ger.W. slechts "in voorkomend geval" betekend aan de partij tegen wie de
voorziening is gericht. Het Hof stelde, bij arrest van 15 jan. 1998 5, dat het cassatieberoep
wordt ingesteld door de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie, niet door de beteke ning.
5. Wat de derde verweerder betreft: deze werpt geen niet-ontvankelijkheid op, waaruit af
te leiden is dat hij daartoe geen belang heeft (nu hij "nog minder" partij was). Het Hof zal
willen oordelen of het niettemin ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid wenst
te onderzoeken.
6. De voorziening komt dus niet ontvankelijk voor t.a.v. de verweerders, wat niet belet dat
ze op zich, krachtens het voormelde artikel 5, vijfde lid van de wet van 11 mei 2003,
ontvankelijk is.
7. Het eerste cassatiemiddel verwijt de bestreden beslissing niet te vermelden dat de
uitspraak op een openbare terechtzitting gebeurde.
Het middel komt gegrond voor in zoverre het een schending van artikel 6.1 EVRM
aanvoert.
Krachtens deze bepaling heeft eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen recht op, onder meer, een openbare behandeling van zijn zaak.
Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan
hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen,
met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is,
wordt voor de toepassing van artikel 6.1 EVRM, beschouwd als een procedure met als
voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die bepaling6.
Dit is het geval wat betreft de behandeling van een tuchtvervolging door de federale raad
van beroep van landmeters-experten, ingesteld bij artikel 5 van de wet van 11 mei 2003
tot oprichting van federale raden van landmeters-experten, waarvan de kamers, volgens
artikel 2 van deze wet, de appelinstantie zijn van de kamers van de federale raad van landmeters-experten, die ingevolge artikel 4, §1 van de wet onder meer tot taak heeft te waken
over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te
doen.
Het artikel 8, §2 van de wet bepaalt dat de tuchtstraffen betreffen: a) de waarschuwing; b)
de berisping; c) de schorsing voor een maximumtermijn van twee jaar; d) de schrapping.
Het recht om zijn beroep uit te oefenen kan dus aan de betrokkene (tijdelijk) ontnomen
worden.
De artikelen 148 en 149 van de Grondwet zijn enkel op andere rechtscolleges toepasselijk
als een bijzondere bepaling zulks voorschrijft 7.
Bij arrest van 16 februari 19958 oordeelde het Hof:
5 AR C.95.0367.N, AC, 1998, nr. 27.
6 Cass. 14 nov. 1986, AR 5488, AC, 1986-1987, nr. 165 (geneesheer); Cass. 13 maart 2008, AR
D.07.0002.N, AC, 2008, nr. 177 (architect); Cass. 13 maart 2008, AR D.07.0004.N, AC, 2008, nr.
178 (architect).
7 Cass. 10 april 2008, AR D.07.0006.N, AC, 2008, nr. 220 (accountant).
8 AR D.94.0024.F, 16 feb. 1995, AC, 1995, nr. 95 (geneesheer).
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Van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak zoals die is
vastgesteld bij art. 6.1 EVRM kan worden afgeweken, als zulks de wil is van de betrok kene en wanneer deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks
verenigbaar is met het nationale recht; dat geval doet zich voor wanneer de verdachte
geneesheer verschijnt voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren.
Het arrest van 21 september 19959 stelt het als volgt:
"indien dit de wil is van de betrokkene en wanneer deze vrijwillig van die openbaarheid
afziet en zulks verenigbaar is met het nationale recht, maar op voorwaarde dat de afstand
vaststaat, dat wil zeggen op ondubbelzinnige wijze wordt gedaan; (...) dat de regel van de
openbaarheid moet wijken voor de belangen van de arts die, zoals te dezen, ondubbelzinnig afstand doet van het recht op de openbaarheid van de uitspraak".
Het arrest van 20 oktober 199710 oordeelt in dezelfde zin.
En het arrest van 13 juni 2008 11 vernietigde de tuchtrechtelijke beslissing die de straf
schrapping uitsprak en de betrokkene aldus het recht ontnam het beroep uit te oefenen, op
grond dat noch uit die beslissing, noch uit enig ander stuk van de rechtspleging bleek dat
de zaak van de eiser, die geen afstand deed van de openbaarheid van de debatten, in openbare zitting is behandeld.
Er is geen reden om anderszins te oordelen wat de bestreden uitspraak betreft.
8. Noch uit de bestreden beslissing, noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de zaak in openbare terechtzitting is uitgesproken.
De overige grieven leiden niet tot ruimere cassatie.
9. Conclusie: vernietiging.
ARREST

(AR C.10.0241.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige kamer
van de federale raad van beroep van landmeters-experten van 22 maart 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 26 juni 2011 een conclusie
neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, zes middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
9 AR D.94.0020.N, 21 sept. 1995, AC, 1995, nr. 396 (geneesheer).
10 AR D.96.0003.N, 20 okt. 1997, AC, 1997, nr. 417 (vastgoedmakelaar).
11 AR D.07.0018.F, AC, 2008, nr. 370 (vastgoedmakelaar).
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1. De eerste en de tweede verweerders werpen een middel van nietontvankelijkheid van het cassatieberoep op: zij hebben beiden geen
rechtspersoonlijkheid of waren geen partij bij de aangevochten beslissing.
2. Krachtens artikel 5, vijfde en zesde lid, van de wet van 11 mei 2003 tot
oprichting van federale raden van landmeters-experten, kunnen de beslissingen
van de federale raad van beroep van landmeters-experten voor het Hof van
Cassatie worden gebracht en wordt de rechtspleging van het cassatieberoep
geregeld zoals in burgerlijke zaken.
Die wetsbepaling preciseert niet of het cassatieberoep een tegenpartij
veronderstelt, noch desgevallend aan wie het cassatieberoep moet worden
betekend. Ze vereist derhalve niet dat het cassatieberoep aan een welbepaalde
partij moet worden betekend, maar belet evenmin dat het cassatieberoep, in
analogie met de cassatieprocedure bij andere beroepen, aan een orde of instituut
of aan de instanties die een aantal bevoegdheden van dergelijke orde of instituut
uitoefenen, wordt betekend.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste middel
3. De federale raad van beroep van landmeters-experten, ingesteld bij artikel 5
van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmetersexperten is ingevolge artikel 2 van voormelde wet de appelinstantie van de
federale raad van landmeters-experten, die ingevolge artikel 4, §1, van
voormelde wet onder meer tot taak heeft te waken over de toepassing van de
voorschriften van de plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen.
De wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van
landmeter-expert bepaalt in artikel 8, §2, de tuchtstraffen, namelijk: de
waarschuwing, de berisping, de schorsing voor een maximumtermijn van twee
jaar en de schrapping. De federale raad van beroep van landmeters-experten doet
in dergelijk geval uitspraak over de vaststelling van burgerlijke rechten en
verplichtingen in de zin van het voormelde artikel 6.1, EVRM.
4. Krachtens artikel 6.1, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen recht op de verschillende, in dat artikel
vastgestelde waarborgen en onder meer op een openbare behandeling van zijn
zaak. Van deze regel van openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak
kan slechts worden afgeweken indien de betrokkene daarvan vrijwillig en op
ondubbelzinnige en met het nationale recht verenigbare wijze afstand doet.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de
bestreden beslissing in openbare rechtszitting is uitgesproken.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt de bestreden beslissing, behoudens in zoverre deze het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Nederlandstalige
kamer van de federale raad van beroep van landmeters-experten.
17 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Deconinck – Gedeeltelijk strijdige conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: J. Verbist en H. Geinger.

Nr. 410
1° KAMER - 17 juni 2011

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - SCHULDEISERS - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING BIJKOMENDE VERKLARING - TERMIJN
In de faillissementen die op de datum van de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005
tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en houdende diverse bepalingen, d.i. 7 augustus 2005, nog niet waren afgesloten, hadden de schuldeisers die
genoten van een persoonlijke zekerheidstelling tot 7 november 2005 de mogelijkheid de
bijkomende verklaring, waarvan sprake in artikel 10, eerste lid, 1°, van die wet, ter griffie
van de rechtbank van koophandel in te dienen. (Art. 63, Faillissementswet 1997)
(V. T. KBC BANK nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0439.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 16 maart 2010.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste en tweede onderdeel
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1. Krachtens artikel 4 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen,
wordt in artikel 63 Faillissementswet 1997, gewijzigd bij de wet van 4 september
2002, tussen het eerste en het tweede lid, het volgende lid ingevoegd: "Elke
schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn
aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum
van het vonnis van faillietverklaring, tenzij het faillissement eerder werd
afgesloten, en vermeldt naam, voornaam en adres van de natuurlijke persoon die
zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld voor de gefailleerde, bij gebrek
waaraan deze bevrijd is."
Krachtens artikel 10, eerste lid, 1°, van dezelfde wet van 20 juli 2005 gelden
voor de lopende faillissementen die nog niet afgesloten zijn op het moment dat
deze wet in werking treedt, de volgende overgangsbepalingen: "de schuldeiser
die geniet van een persoonlijke zekerstelling dient binnen drie maanden na de
inwerkingtreding van deze wet bij de griffie van de rechtbank van koophandel
een bijkomende verklaring in met vermelding van de naam, voornaam en het
adres van de persoonlijke zekersteller. Bij gebrek hieraan is die zekersteller
bevrijd."
2. Krachtens artikel 4, tweede lid, Afkondigingswet zijn de wetten verbindend in
het gehele Rijk de tiende dag na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad,
tenzij de wet een andere termijn heeft bepaald.
3. De wet van 20 juli 2005 is op 28 juli 2005 bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. Deze wet voorziet niet in een bijzondere termijn voor de
inwerkingtreding. Die wet is dus in werking getreden op 7 augustus 2005.
In de faillissementen die op die datum nog niet waren afgesloten, hadden de
schuldeisers die genoten van een persoonlijke zekerheidstelling tot 7 november
2005 de mogelijkheid de bijkomende verklaring, waarvan sprake in artikel 10,
eerste lid, 1°, van die wet, ter griffie van de rechtbank van koophandel in te
dienen.
4. De appelrechter stelt vast dat:
- de brouwerij Perneel op bekentenis failliet werd verklaard bij vonnis van 30
januari 2002;
- de verweerster op 6 februari 2002 aangifte van schuldvordering deed in het
faillissement van de Brouwerij Perneel;
- de verweerster op 8 september 2005 de verklaring aflegde overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 20 juli 2005.
5. De niet-betwiste vaststelling dat de verweerster de verklaring waarvan sprake
in artikel 10, eerste lid, 1°, van de wet van 20 juli 2005 op 8 september 2005
aflegde, hetzij binnen de door de wet bepaalde termijn, schraagt de beslissing
van de appelrechter om de eiseres als kosteloze borg hoofdelijk te veroordelen.
6. De onderdelen die, ook al zouden zij gegrond zijn, niet tot cassatie kunnen
leiden, zijn, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
Vordering tot bindendverklaring.
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7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering
tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
17 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: C. De
Baets en H. Geinger.

Nr. 411
1° KAMER - 17 juni 2011

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - WIJZE - TERMIJN AANVANGSDATUM - GEVOLG
De aanvangsdatum van de termijn die begint te lopen vanaf een kennisgeving wordt berekend naargelang van de wijze waarop de kennisgeving daadwerkelijk is gebeurd en ongeacht de voorgeschreven wijze van kennisgeving; de vaststelling dat de kennisgeving bij een
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs is gebeurd, dan wanneer enkel een
kennisgeving met aangetekende brief is voorgeschreven, doet hieraan niet af. (Art. 53bis,
Gerechtelijk Wetboek)
(D. T. INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN)

ARREST

(AR D.10.0013.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Nederlandstalige
commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 27
september 2010, na verwijzing door een arrest van dit hof van 29 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, twee middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede middel
4. Krachtens artikel 53bis Gerechtelijk Wetboek worden, ten aanzien van de
geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaald, de termijnen die beginnen te
lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend:
- wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop
de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;
- wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief,
vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten
overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
5. Uit deze bepaling volgt dat de aanvangsdatum van de termijn berekend wordt
naargelang van de wijze waarop de kennisgeving daadwerkelijk is gebeurd en
ongeacht de voorgeschreven wijze van kennisgeving.
De vaststelling dat de kennisgeving bij een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs is gebeurd, dan wanneer enkel een kennisgeving met
aangetekende brief is voorgeschreven, doet hieraan niet af.
6. Het middel dat aanvoert dat de bestreden beslissing onwettig de
berekeningswijze van artikel 53, 1°, Gerechtelijk Wetboek toepast, omdat een
kennisgeving met gewone brief was voorgeschreven, maar met een aangetekende
brief met ontvangstbewijs werd uitgevoerd, kan in zoverre niet worden
aangenomen.
7. Anders dan waarvan de eiser uitgaat verleent de kennisgeving van een
aangetekende brief met ontvangstbewijs meer zekerheid omtrent de datum van
de mogelijke ontvangst, hetgeen de betrokken partijen ten goede komt.
In zoverre het middel uitgaat van een schending van het recht van verdediging,
kan het niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Deconinck – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: P.
Wouters en P. van Ommeslaghe.

Nr. 412
3° KAMER - 20 juni 2011

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - MEERDERE PARTIJEN - ONDERSCHEIDEN VORDERINGEN TEGEN ÉÉN PARTIJ -
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RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - OMVANG
Uit de artikelen 1017, eerste lid, 1018, 6°, en 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek volgt
dat de partij tegen wie meerdere partijen onderscheiden vorderingen hebben ingesteld,
gerechtigd is op een rechtsplegingsvergoeding vanwege elk van de in het ongelijk gestelde
partijen afzonderlijk. (Artt. 1017, eerste lid, 1018, 6° en 1022, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)
(ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, vennootschap naar Iers recht T. FEDERATIE VAN DE BELGISCHE
TEXTIEL VERZORGING vzw e.a.; ten aanzien van V.)

ARREST

(AR C.10.0134.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 23 juni 2008.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 april 2011 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
13. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat tenzij bijzondere
wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk
gestelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen
partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Krachtens artikel 1018, 6°, Gerechtelijk Wetboek, omvatten de kosten de
rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Krachtens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, is de
rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
14. Uit deze bepalingen volgt dat de partij tegen wie meerdere partijen
onderscheiden vorderingen hebben ingesteld, gerechtigd is op een
rechtsplegings-vergoeding vanwege elk van de in het ongelijk gestelde partijen
afzonderlijk.
15. De appelrechters stellen vast dat:

1596

HOF VAN CASSATIE

20.6.11 - Nr. 412

- de eerste en de tweede verweerster tijdens de beroepsprocedure elk de
veroordeling vorderden van de eiseres tot betaling van een schadevergoeding van
86.123,01 euro, meer intrest sinds 26 mei 2005 en de gedingkosten;
- de eiseres de veroordeling vorderde van de eerste en de tweede verweerster tot
de gedingkosten.
De appelrechters hebben de vorderingen van de eerste en de tweede verweerster
tegen de eiseres tot betaling van een schadevergoeding afgewezen en hebben
enkel de eerste verweerster veroordeeld tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding aan de eiseres.
Door aldus te oordelen, schenden zij artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten van
de eiseres.
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 de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
20 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: R. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: M. Mahieu en W.
van Eeckhoutte.

Nr. 413
3° KAMER - 20 juni 2011

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT-PERSONEELSAFGEVAARDIGDE ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN - ONTSLAGBESCHERMING - VOORAFGAANDE
VOORLEGGING TER ERKENNING AAN HET BEVOEGD PARITAIR COMITÉ - RATIO LEGIS
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) FAILLISSEMENTSVONNIS - AARD - ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - GEVOLG
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) VEREFFENING - TIJDELIJK IN DIENST HOUDEN VAN BEPAALDE WERKNEMERS - ONTSLAG VAN
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- PROCEDURE

4º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT-PERSONEELSAFGEVAARDIGDE FAILLISSEMENT - VEREFFENING - TIJDELIJK IN DIENST HOUDEN VAN BEPAALDE WERKNEMERS ONTSLAG VAN BESCHERMDE WERKNEMERS - PROCEDURE
5º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT-PERSONEELSAFGEVAARDIGDE ONTSLAG WEGENS TECHNISCHE OF ECONOMISCHE REDENEN - WERKGEVER - BEWIJSLAST FAILLISSEMENT - ONTSLAG DOOR DE CURATOR - VORDERING VAN DE WERKNEMER - BEWIJSLAST TOEPASSING
1º Met de vereiste erkenning van de ingeroepen economische of technische reden tot
ontslag, streeft de wetgever ernaar, zonder een voordelige discriminatie voor de
beschermde werknemers tot stand te willen brengen, het werkelijk bestaan van de ingeroepen reden te laten controleren en te voorkomen dat zo een reden in het bijzonder ten
aanzien van de beschermde werknemers zou worden ingeroepen omwille van hun functie
van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde, wat een nadelige
discriminatie ten opzichte van de andere werknemers zou inhouden 1. (Art. 3, §1, Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
2º Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van
elke handelsactiviteit oplegt, met als gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet
beëindigen; de uitzonderingsregel, dat in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij
artikel 47 Faillissementswet 1997, de handelsverrichtingen weliswaar toch tijdelijk kunnen
worden voortgezet, ontneemt aan het faillissementsvonnis evenwel niet zijn wezenlijke aard
van rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt 2. (Art. 47,
Faillissementswet 1997)
3º en 4° Uit het faillissementsvonnis volgt eensdeels dat de economische reden tot het
ontslaan van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers, vaststaat, en, anderdeels, dat het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge van het faillissement, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk naargelang de vereisten van
de vereffening, in de regel niet discriminatoir is, zodat de omstandigheid dat de vereffening
van het faillissement het noodzakelijk maakt dat bepaalde werknemers nog in dienst
worden gehouden niet impliceert dat de erkenning van de technische of economische reden
nog aan het paritair comité moet worden gevraagd vooraleer tot ontslag van de
beschermde werknemer te kunnen overgaan; dit geldt, onverminderd het recht van de
beschermde werknemer om tegen zijn ontslag op te komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden3. (Art. 3, §1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
5º Artikel 3, §3, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, die het bewijs regelt dat
door de werkgever moet worden geleverd in de in artikel 3, §1, vastgestelde procedure tot
erkenning van de economische of technische redenen tot ontslag, is niet van toepassing
wanneer de beschermde werknemer die ten gevolge van het faillissement van de werkgever door de curator is ontslagen, tegen zijn ontslag opkomt omdat de curator discrimine rend zou zijn opgetreden4. (Art. 3, §3, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
(M. t/ D'IETEREN Alain, VAN BUGGENHOUT Christian en VAN DE MIEROP Ilse, in T. hoedanigheid van curatoren van
het faillissement van SABENA nv)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier:

1 Zie de conclusies van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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1. Bij arrest van 19 april 20045 heeft uw Hof geoordeeld dat:
- Krachtens artikel 3, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende de bijzondere ontslag regeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat- personeelsafgevaardigden, de werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandi daat- personeelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen kan
ontslaan, wanneer die redenen vooraf door het bevoegde paritair comité zijn erkend;
- Dat het doel van de wetgever, met de vereiste erkenning van de ingeroepen economische
of technische reden tot ontslag, erin bestaat, zonder een voordelige discriminatie voor de
beschermde werknemers tot stand te willen brengen, het werkelijk bestaan van de ingeroepen reden te laten controleren en te voorkomen dat zulke reden in het bijzonder ten
aanzien van de beschermde werknemers om reden van hun functie van personeelsafge vaardigde of kandidaat- personeelsafgevaardigde zou worden ingeroepen, wat een nadelige discriminatie ten opzichte van de andere werknemers zou inhouden;
- Dat het faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die in de regel de stopzetting
van elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten
moet beëindigen;
- Dat weliswaar in bijzondere omstandigheden de handelsverrichtingen toch tijdelijk
kunnen worden voortgezet maar dat die uitzonderingsregel evenwel aan het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard van rechterlijke beslissing die de stopzetting van de
handelsactiviteiten oplegt, niet ontneemt;
- Dat uit het faillissementsvonnis volgt, eensdeels, dat de economische reden tot het
ontslaan van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers, vaststaat, en, anderdeels, dat het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge van het faillisse ment, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk aan naargelang de
vereisten van de vereffening, in de regel niet discriminatoir is;
- Dat de omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt
dat bepaalde werknemers nog in dienst worden gehouden dienvolgens niet impliceert dat
de erkenning van de technische of economische reden nog aan het paritair comité moet
gevraagd worden vooraleer tot ontslag van de beschermde werknemer te kunnen overgaan;
- Dat dit geldt, onverminderd het recht van de beschermde werknemer om tegen zijn
ontslag op te komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden;
2. De appelrechters sluiten zich in het thans bestreden arrest aan bij deze zienswijze door
te oordelen dat de curator ingeval van faillissement van de werkgever de in artikel 3§1
van de Wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bepaalde procedure tot voorafgaande erkenning van de economische of technische reden niet dient na te leven maar de
beschermde werknemer het recht behoudt om tegen zijn ontslag op te komen indien de
curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden.
3. Eiser bekritiseert in het enig middel deze beoordeling niet maar bekritiseert wel de
beslissing van de appelrechters in zoverre zij de bewijslast bij de werknemer leggen
ingeval deze opkomt tegen het ontslag omdat de curator daarbij discriminerend zou zijn
tussengekomen.
4. Artikel 3 van de Wet Ontslagregeling personeelsafgevaardigden omschrijft de voor waarden en de procedure die van toepassing zijn op een lid dat het personeel vertegen woordigt, en dat ontslagen wordt om economische of technische redenen 6.
Waar §1 van dit artikel voorziet dat het ontslag pas kan gegeven worden nadat de econo 5 Cass. 19 april 2004, AR S.03.0078.N, AC, 2004, nr. 205.
6 Senaat, Memorie van Toelichting, 1990-1991, 1105-1, 8.
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mische of technische redenen erkend zijn door het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert, bepaalt §3 dat het de werkgever is die het bewijs moet leveren van de
voor het ontslag ingeroepen technische en economische redenen, evenals van het feit dat
het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in §2, namelijk dat zijn beslissing om de
beschermde werknemer te ontslaan, niet is beïnvloed door het feit dat de werknemer een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat- personeelsafgevaardigde is of dat zijn kandidatuur ingediend is door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie.
Uit de opbouw van artikel 3 volgt dus duidelijk dat §3 de bewijsregeling bevat die van
toepassing is ingeval de procedure in §1 moet gevolgd worden.
Wanneer, zoals eiser trouwens niet betwist, deze procedure niet dient gevolgd te worden
indien de beschermde werknemer ingevolge een faillissementsvonnis door de curator
wordt ontslagen, is ook de op deze procedure betrekking hebbende bewijsregeling niet
van toepassing.
5. De mogelijkheid voor de werknemer om alsnog op te komen tegen het ontslag, impliceert dat de werknemer een vergoeding wegens onregelmatig ontslag kan bekomen indien
hij aantoont dat hij om reden van zijn functie bij het ontslag werd gediscrimineerd. Dit
komt neer op een omkering van de bewijslast zoals die in de wet ontslag personeelsafge vaardigde is geregeld7.
6. De appelrechters die oordelen dat de omkering van de bewijslast in artikel 3§3 van de
wet niet kan los gezien worden van de noodzaak van voorafgaandelijke erkenning van het
ontslagmotief en stellen dat wanneer eiser aanvoert dat hij voor en bij zijn ontslag werd
gediscrimineerd hij van deze bewering het bewijs dient te leveren op grond van de
normale regelen van de bewijslevering, meer bepaald artikel 870 Ger.W., verantwoorden
hun beslissing naar recht.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
Conclusie: VERWERPING
ARREST

(AR S.10.0159.N)

I RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 7
juli 2010.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 24 mei 2011 een conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 2, inzonderheid de paragrafen 1 t.e.m. 4, en de artikelen 3, 14, 16 en 17 van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
7 I. BOONE, Beschermde werknemers behoeven geen bescherming bij faillissement, noot onder Cass.
19 april 2004, RW, 2004-2005, 262.
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artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
voor zoveel als nodig, de artikelen 16, 46, eerste lid, zoals dat bestond voor de wijziging
van dat artikel bij wet van 15 juli 2005, en 47 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiser
ongegrond en bevestigt het het vonnis van de arbeidsrechtbank in alle beschikkingen. Het
arbeidshof beslist dat de vordering van de eiser tot het verkrijgen van een
beschermingsvergoeding ongegrond is. Die beslissing is gesteund op de volgende
vaststellingen en motieven:
Beoordeling
1. De oorspronkelijke hoofdvordering
a.Artikel 3, §1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden
bepaalt
dat
de
werkgever
die
een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan om
economische of technische redenen, vooraf de zaak bij een ter aan post aangetekende
brief aanhangig moet maken bij het bevoegd paritair comité, of bij ontstentenis van een
paritair comité of zo het paritair comité niet werkt, bij de Nationale Arbeidsraad.
Zoals hierna zal worden aangegeven, is het doel dat de wetgever nastreeft door het
invoeren van een voorafgaande erkenning van een ontslag om economische of technische
redenen te vermijden dat de beschermde werknemer omwille van zijn hoedanigheid zou
worden bevoordeeld of benadeeld.
Dit wordt overigens bevestigd door artikel 3, §2, van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en
de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden bepaalt inderdaad dat het feit dat de werknemer
een personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn
kandidatuur ingediend is door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie
in geen geval de beslissing van de werkgever om hem te ontslaan mag beïnvloeden.
Het doel van de wetgever met de beperking van de ontslagmogelijkheden om economische
of technische redenen bestaat er vooreerst in een voor de beschermde werknemer
nadelige discriminatie te voorkomen. Dergelijke discriminatie is echter uitgesloten
wanneer de stopzetting van de activiteiten of de sluiting van de onderneming, die gepaard
gaat met het ontslag van de werknemers op dat ogenblik of op een iets later tijdstip, de
uitvoering is van een rechterlijke beslissing.
[...]
Met de vereiste voorafgaande erkenning wil de wetgever ook een voor de beschermde
werknemer voordelige discriminatie vermijden. Met de voorafgaandelijke erkenning van
de ingeroepen economische of technische reden laat toe het werkelijk bestaan van
ingeroepen reden te laten controleren en te voorkomen dat dergelijke reden in het
bijzonder ten aanzien van de beschermde werknemers om redenen van hun functie van
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde zou worden ingeroepen,
wat een nadelige discriminatie ten opzichte van de andere werknemers zou inhouden.
[...]
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Samengevat betekent dit dat de voorafgaande controle door het paritair comité als doel
heeft de werkelijkheid van de ingeroepen motieven door een extern orgaan te laten
nagaan, en aldus te vermijden dat de beschermde werknemers omwille van hun functie
worden ontslagen of dat zij omwille van hun bescherming niet zou worden ontslagen.
b.De aldus omschreven bedoeling van de wetgever en de daaraan verbonden noodzaak tot
externe en voorafgaande controle van de ingeroepen economische of technische redenen
verliest haar betekenis wanneer het ontslag van de beschermde werknemers gebeurt in
het kader van het faillissement van de werkgever.
Ten gevolge van het faillissement wordt de ontslagbeslissing niet genomen door de
werkgever doch door de curator, en is het ontslag het gevolg van het faillissement op
zich.
Hoewel een faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die de stopzetting van elke
activiteit oplegt, kunnen in bijzondere omstandigheden bepaald in artikel 475
Faillissementswet de handelsverrichtingen toch worden voortgezet. Hieruit mag evenwel
niet worden afgeleid dat het faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van
rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteit oplegt.
[...]
Uit het faillissementsvonnis volgt eensdeels, dat de economische reden tot het ontslaan
van alle werknemers, met inbegrip van de beschermde werknemers, vaststaat, en
anderdeels, dat het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge van het
faillissement, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk aan naargelang
van de vereisten van de vereffening, in de regel niet discriminatoir is.
De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt dat een
aantal werknemers nog in dienst worden gehouden, impliceert niet dat de curator de
erkenning van de technische of economische reden nog aan het paritair comité moet
vragen vooraleer tot ontslag van de beschermde werknemers te kunnen overgaan.
[...]
Samengevat betekent dit dat de procedure tot voorafgaandelijke erkenning door het
paritair comité van de economische of technische reden in de zin van artikel 3, §1, van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, niet geldt wanneer de stopzetting van de activiteiten het
gevolg is van een rechterlijke beslissing, ook niet wanneer een aantal werknemers verder
in dienst worden gehouden om te voldoen aan de vereisten van de vereffening van de
gefailleerde vennootschap.
c. [...]
d. Zoals terecht opgemerkt door [de eiser] sluit wat voorafgaat niet uit dat de beschermde
werknemer zich toch kan beroepen op discriminatie bij zijn ontslag.
Inderdaad sluit wat onder a.- werd vastgesteld niet uit dat de beschermde werknemer het
recht behoudt om tegen zijn ontslag op te komen, indien de curator hierbij discriminerend
zou zijn opgetreden.
[...]
Van belang is hierbij het probleem van het bewijs, en partijen zijn het er niet over eens
wie ter zake van het bewijs van dergelijke discriminatie de bewijslast draagt.
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[De eiser] is van mening dat rekening moet worden gehouden met artikel 3, §3, van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden.
[De verweerders] van hun kant zijn van oordeel dat er geen omkering van de bewijslast
is, en dat de normale regels van de bewijsverdeling gelden.
Artikel 3, §3, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden bepaalt inderdaad dat het aan de werkgever is om aan te tonen
dat de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde
de beslissing om de werknemer te ontslaan in geen geval heeft beïnvloed, en er bijgevolg
geen discriminatie is van de beschermde werknemers ten aanzien van wie de erkenning
van economische of technische redenen wordt gevraagd.
Naar het oordeel van het arbeidshof betekent het feit dat in geval van faillissement de
curator niet gehouden is de procedure van artikel 3, §1, van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden na te leven, en aldus
geen voorafgaande erkenning moet vragen aan het paritair comité van de economische of
technische redenen, dat evenmin rekening moet worden gehouden met de omkering van
de bewijslast zoals voorzien in artikel 3, §3, van dezelfde wet (vgl. in dezelfde zin op
grond van de libellering van het cassatiearrest van 19 april 2004: I. Boone, Beschermde
werknemers behoeven geen bescherming bij faillissement, noot onder Cass. 19 april
2004, RW 2004-2005, 260, nr. 8 in fine).
De omkering van de bewijslast in artikel 3, §3, van de wet kan inderdaad niet los worden
gelezen van de noodzaak van voorafgaandelijke erkenning van het ontslagmotief.
De discussie tussen partijen over de vraag of de curator al dan niet beschouwd moet
worden als werkgever in de zin van deze bepaling is dan ook niet relevant.
Bij ontstentenis van omkering van de bewijslast gelden bijgevolg de normale regels van
de bewijslevering, meer bepaald artikel 870 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat iedere
partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert.
e. Wanneer [de eiser] aanvoert dat hij door [de verweerders] werd gediscrimineerd voor en
bij zijn ontslag, dient hij van deze bewering het bewijs te leveren.
In essentie argumenteert [de eiser] dat de curatoren zijn overgegaan tot zijn ontslag op
grond van een scenario dat hen werd opgedrongen door het management van de
gefailleerde. Hij beroept zich hierbij op het bestaan van draaiboeken voorafgaand aan
het faillissement, die duidelijk moeten maken dat de enige bedoeling van het faillissement
van Sabena erin bestond een doorstart te maken en een nieuwe luchtvaartmaatschappij te
creëren die verlost zou zijn van het sociaal passief van de oude maatschappij. Uit de
voorgebrachte - en niet of alleszins niet ernstig betwiste - documenten blijkt ongetwijfeld
dat de verantwoordelijken van Sabena inderdaad een scenario hebben uitgewerkt dat een
dergelijke doorstart mogelijk maakte, waarbij zowel [de eiser] als het arbeidshof zich
mogen ergeren aan het feit dat zij bij het uitwerken van een doorstartscenario hun eigen
belangen alleszins niet uit het oog verloren hebben, en hierbij manifest misbruik hebben
gemaakt van de op dat ogenblik geldende Wet Gerechtelijk Akkoord.
Aan het arbeidshof wordt echter enkel gevraagd of [de verweerders] in hun hoedanigheid
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van curatoren zich bij het ontslag van [de eiser] schuldig hebben gemaakt aan
discriminatie op grond van het feit dat [de eiser] bij de gefailleerde
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde was.
Naar het oordeel van het arbeidshof levert [de eiser] niet het bewijs van het feit dat hij
door de curatoren werd ontslagen omwille van het feit dat hij personeelsafgevaardigde of
kandidaat-personeelsafgevaardigde was of omwille van het feit dat zijn kandidatuur werd
ingediend door een welbepaalde representatieve organisatie.
Dit bewijs wordt niet geleverd door de voorgebrachte draaiboeken, waarin integendeel
steeds wordt benadrukt dat de keuze van de te ontslagen werknemers bij de curatoren ligt.
Dergelijk bewijs zou evenmin worden geleverd indien zou worden aangetoond dat
voorafgaandelijk aan het faillissement lijsten zouden zijn opgesteld van personeelsleden
die niet meer in aanmerking zouden komen voor verdere tewerkstelling, zelfs niet indien
hieruit zou blijken dat uit deze lijsten zou blijken dat, zoals [de eiser] voorhoudt, als niet
meer gewenst werden aangeduid, 'de overgrote meerderheid van de syndicaal actieve
werknemers voorgedragen door het ACV en het ACLVB'.
Ook hier geldt dat de uiteindelijke keuze van de personeelsleden die al dan niet met het
oog op de vereffening van het faillissement tijdelijk in dienst werden gehouden of opnieuw
in dienst werden genomen berustte bij de curatoren.
Het is dan ook niet nodig om in te gaan op het door [de eiser] geformuleerde
bewijsaanbod of op zijn vraag om met toepassing van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek
de overlegging van bepaalde documenten te bevelen.
Tenslotte moet worden vastgesteld dat de stelling van [de eiser] wordt tegengesproken
door de gegevens die door de curatoren worden verstrekt en die minstens aangeven dat
bij de personeelsleden, die werden in dienst gehouden of opnieuw in dienst werden
genomen met het oog op de vereffening van het faillissement, er een verhouding met de
andere werknemers was die gelijkwaardig was aan de verhouding tussen beschermde en
niet beschermde werknemers voorafgaand aan het faillissement.
Nu [de eiser] niet het bewijs levert van enige discriminatie is zijn vordering tot het
bekomen van een beschermingsvergoeding ongegrond.
Het vonnis van de eerste rechter dient dan ook te worden bevestigd."
Grieven
1.1.1. Krachtens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden, hieronder afgekort als de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden en de kandidaatpersoneelsafgevaardigden slechts worden ontslagen om een dringende reden die vooraf
door het arbeidsgerecht aangenomen werd, of om economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. Voor de toepassing van die
bepaling geldt als ontslag: elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
werkgever, gedaan met of zonder vergoeding, al dan niet met naleving van een
opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de periode bedoeld in de paragrafen
2 of 3 van artikel 2 van dezelfde wet.
Krachtens artikel 3, §1, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kan de
werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde
slechts om economische of technische redenen ontslaan, wanneer die redenen vooraf
door het bevoegd paritair comité zijn erkend. In die wet zijn geen uitzonderingen op die
verplichting bepaald.
Het doel van de wetgever met de vereiste erkenning van de ingeroepen economische of
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technische reden tot ontslag bestaat erin, zonder een voordelige discriminatie voor de
beschermde werknemers tot stand te willen brengen, het werkelijk bestaan van de
ingeroepen reden te laten controleren en te voorkomen dat zulke reden in het bijzonder
ten aanzien van de beschermde werknemers om reden van hun functie van
personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde zou worden ingeroepen,
wat een nadelige discriminatie ten opzichte van de andere werknemers zou inhouden.
1.1.2. Krachtens artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 verliest de
gefailleerde te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring van rechtswege
het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl
hij zich in staat van faillissement bevindt. Krachtens artikel 46, eerste lid, van die wet
beslist de curator na zijn ambtsaanvaarding onverwijld of hij de overeenkomsten die
gesloten zijn voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat
vonnis geen einde wordt gemaakt, zoals de arbeidsovereenkomsten met de werknemers
van de gefailleerde, al dan niet verder uitvoert. In geval van faillissement van de
werkgever dient de curator dan ook m.b.t. die arbeidsovereenkomsten als werkgever te
worden beschouwd.
Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van
elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet
beeïndigen.
De uitzonderingsregel volgens welk in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij
artikel 47 van de Faillissementswet, de handelsverrichtingen toch tijdelijk kunnen worden
voortgezet, ontneemt aan het faillissementsvonnis niet zijn wezenlijke aard van
rechterlijke beslissing die de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt.
Uit het faillissementsvonnis volgt, eensdeels, dat de economische reden tot het ontslaan
van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers, vaststaat, en, anderdeels, dat
het ontslag door de curator(en) van alle werknemers ten gevolge van het faillissement,
hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk aan naargelang de vereisten van
de vereffening, in de regel niet discriminatoir is.
De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt dat
bepaalde werknemers nog in dienst worden gehouden, impliceert dienvolgens niet dat de
erkenning van de economische of technische reden nog aan het paritair comité moet
gevraagd worden vooraleer tot ontslag van de beschermde werknemer te kunnen
overgaan.
1.2. Krachtens artikel 2, §4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden mag
het mandaat van de personeelsafgevaardigden of de hoedanigheid van kandidaatpersoneelsafgevaardigde voor de betrokkene evenwel geen nadelen (noch bijzondere
voordelen) tot gevolg hebben. Artikel 3, §2, van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden preciseert dat het feit dat de werknemer een
personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde is of dat zijn
kandidatuur ingediend is door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie
in geen geval de beslissing van de werkgever om hem te ontslaan mag beïnvloeden.
De omstandigheid dat de curator in geval van faillissement van de werkgever de in artikel
3, §1, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde procedure tot
voorafgaande erkenning van de economische of technische reden niet dient te volgen
vooraleer tot ontslag van een beschermde werknemer te kunnen overgaan, verhindert niet
dat aan de beschermde werknemer het recht toekomt om tegen zijn ontslag op te komen
indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden.
Het arbeidshof neemt zelf in het bestreden arrest aan dat de beschermde werknemer het
recht behoudt om tegen zijn ontslag op te komen indien de curator hierbij discriminerend
zou zijn opgetreden.
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De beschermde werknemer die opkomt tegen zijn ontslag voorhoudende dat de curator
hierbij discriminerend is opgetreden en dus dat het feit dat hij een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn
kandidatuur is ingediend door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie,
de beslissing van de curator hem te ontslaan heeft beïnvloed, beroept zich aldus op een
miskenning van het voornoemde artikel 3, §2, van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden, evenals van het voornoemde artikel 2, §4, van diezelfde wet
en voert aldus aan dat zijn ontslag indruist tegen die bepalingen.
1.2.1. Artikel 14 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat,
wanneer de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij de
artikelen 2 tot 11 bedoelde voorwaarden en procedures na te leven, de werknemer of de
organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie in de onderneming
kan aanvragen onder dezelfde voorwaarden als die welke hij voor de beëindiging van de
overeenkomst genoot.
Krachtens artikel 16 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet de
werkgever, wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft
voorgedragen, zijn reïntegratie niet heeft aangevraagd binnen de bij artikel 14
vastgestelde termijnen, hem een vergoeding betalen gelijk aan het lopende loon dat
overeenstemt met de duur van twee, drie of vier jaar naargelang hij minder dan tien, tien
maar minder dan twintig of twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt,
uitgezonderd in een welbepaald, in deze zaak niet toepasselijk geval.
Krachtens artikel 17, §1, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet,
wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, zijn
reïntegratie heeft aangevraagd en deze door de werkgever niet werd aanvaard binnen
dertig dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd
gezonden, deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde vergoeding,
anciënniteitsvergoeding genoemd, betalen, evenals het loon voor het nog resterende
gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel
vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest,
mandaatsvergoeding genoemd. De anciënniteitsvergoeding en de mandaatsvergoeding
worden hieronder aangeduid als vormende samen de beschermingsvergoeding.
Krachtens de voornoemde artikelen 14, 16 en 17 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kan de beschermde werknemer of de organisatie die zijn kandidatuur
heeft voorgedragen, zijn reïntegratie in de onderneming aanvragen en kan eerstgenoemde
aanspraak maken op een beschermingsvergoeding, wanneer de werkgever een einde
maakt aan de arbeidsovereenkomst "zonder de bij de artikelen 2 tot 11 bedoelde
voorwaarden en procedures na te leven" en niet overgaat tot reïntegratie van de
werknemer.
In geval van faillissement van de werkgever dient de curator als "werkgever" in de zin
van de voornoemde artikelen 14, 16 en 17 van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden te worden beschouwd.
De in artikel 3, §2, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde regel
dat het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde is of dat zijn kandidatuur is ingediend door een welbepaalde
representatieve werknemersorganisatie, in geen geval de beslissing van de werkgever
hem te ontslaan mag beïnvloeden, maakt deel uit van "de bij de artikelen 2 tot 11
bedoelde voorwaarden". Dat geldt eveneens voor de in artikel 2, §4, van diezelfde wet
bepaalde regel dat het mandaat van de personeelsafgevaardigden of de hoedanigheid van
kandidaat-personeelsafgevaardigde voor de betrokkene geen nadelen (noch bijzondere
voordelen) tot gevolg mag hebben.
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Ingeval de curator dus bij het ontslag van een beschermde werknemer discriminerend is
opgetreden en meer bepaald het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of
een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn kandidatuur is ingediend door een
welbepaalde representatieve werknemersorganisatie, de beslissing van de curator die
werknemer te ontslaan, heeft beïnvloed, heeft die curator (de "werkgever") dan ook een
einde gemaakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij artikel 3, §2, en de bij artikel 2,
§4, bedoelde voorwaarden na te leven, en kan die onregelmatig ontslagen werknemer die
opkomt tegen zijn ontslag, op grond van artikel 14 van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden zijn reïntegratie in de onderneming aanvragen en dienvolgens,
indien de curator ("de werkgever") de reïntegratieaanvraag niet heeft aanvaard,
aanspraak maken op de in de artikelen 16 en 17 van die wet bepaalde
beschermingsvergoeding.
1.2.2. De gemeenrechtelijke bewijslastregels liggen vervat in de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. Krachtens artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan
daarvan bewijzen, terwijl, omgekeerd, hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet
leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft
teweeggebracht. Die principes worden herhaald in artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat in het algemeen bepaalt dat iedere partij het bewijs moet leveren van de
feiten die zij aanvoert.
In afwijking van de hierboven aangehaalde gemeenrechtelijke bewijslastregels, bepaalt
artikel 3, §3, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden dat de werkgever het
bewijs behoort te leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische en economische
redenen evenals van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in §2.
Volgens die §2 mag het feit dat de werknemer een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn kandidatuur ingediend is door een
welbepaalde representatieve werknemersorganisatie, in geen geval de beslissing van de
werkgever om hem te ontslaan beïnvloeden.
Krachtens artikel 3, §3, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden dient de
werkgever dan ook het bewijs te leveren van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het
bepaalde in §2 en dus van het feit dat de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of
kandidaat-personeelsafgevaardigde of de indiening van de kandidatuur door een
welbepaalde representatieve werknemersorganisatie, in geen geval zijn beslissing tot
ontslag heeft beïnvloed.
In geval van faillissement van de werkgever dient de curator als "werkgever" in de zin
van het voornoemde artikel 3, §3, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
te worden beschouwd.
De omstandigheid dat de curator in geval van faillissement niet gehouden is de in artikel
3, §1, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde procedure tot
voorafgaande erkenning van de economische of technische reden na te leven en dus geen
voorafgaande erkenning van de economische of technische reden aan het paritair comité
moet vragen, impliceert niet dat ook de in §3 van dat artikel 3 bepaalde
bewijslastregeling niet van toepassing is ingeval de beschermde werknemer opkomt tegen
zijn ontslag voorhoudende dat de curator hierbij discriminerend is opgetreden. De in §3
van artikel 3 bepaalde bewijslastregeling is immers niet enkel gekoppeld aan §1 van dat
artikel, maar ook, zelfs expliciet, aan §2 daarvan.
Aangezien de beschermde werknemer die opkomt tegen zijn ontslag voorhoudende dat de
curator hierbij discriminerend is opgetreden en dus dat het feit dat hij een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn
kandidatuur is ingediend door een welbepaalde representatieve werknemersorganisatie,
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de beslissing van de curator hem te ontslaan heeft beïnvloed, zich beroept op een
miskenning van §2 van artikel 3 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
en aldus aanvoert dat zijn ontslag indruist tegen het bepaalde in die §2 van artikel 3, is
de curator (de "werkgever") op grond van §3 van dat artikel 3 gehouden het bewijs te
leveren van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in die §2 en dus van
het feit dat de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde of de indiening van de kandidatuur door een welbepaalde
representatieve werknemersorganisatie in geen geval de beslissing tot ontslag heeft
beïnvloed. Dat de curator (de "werkgever") de in §1 van dat artikel 3 bepaalde procedure
tot voorafgaande erkenning van de economische of technische reden niet diende na te
leven, doet daaraan geen afbreuk. Het komt in dat geval m.a.w. niet aan de beschermde
werknemer toe op grond van de gemeenrechtelijke bewijslastregels, vastgelegd in de
artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, te
bewijzen dat hij bij zijn ontslag door de curator werd gediscrimineerd omwille van het
feit dat hij personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde was of dat zijn
kandidatuur
werd
ingediend
door
een
welbepaalde
representatieve
werknemersorganisatie.
2.1. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat:
- de eiser in dienst was van de nv Sabena;
- de eiser bij de nv Sabena de hoedanigheid had van beschermde werknemer in de zin van
de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden;
- de nv Sabena op 7 november 2001 door de rechtbank van koophandel te Brussel failliet
werd verklaard en de verweerders werden aangesteld als curatoren;
- de eiser naar aanleiding van het faillissement door het college van curatoren werd
ontslagen.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof en de stukken van de rechtspleging waarop uw
Hof vermag acht te slaan, blijkt tevens dat de eiser voor het arbeidshof een vordering
stelde tot het verkrijgen van een "beschermingsvergoeding en mandaatsvergoeding"
voorhoudende dat hij bij zijn ontslag door de verweerders werd gediscrimineerd.
2.2. Na aangenomen te hebben dat de beschermde werknemer het recht behoudt om tegen
zijn ontslag op te komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden,
stelt het arbeidshof vast dat partijen het er niet over eens zijn wie dan wat het bewijs van
dergelijke discriminatie betreft de bewijslast draagt en beoordeelt het die vraag.
Na overwogen te hebben dat artikel 3, §3, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat het aan de werkgever is om aan te tonen dat de hoedanigheid
van personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde de beslissing om de
werknemer te ontslaan in geen geval heeft beïnvloed, en bijgevolg dat er geen
discriminatie is van de beschermde werknemers ten aanzien van wie de erkenning van
economische of technische redenen wordt gevraagd, oordeelt het arbeidshof dat "het feit
dat in geval van faillissement de curator niet gehouden is de procedure van artikel 3, §1,
van de [Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden] na te leven, en aldus geen
voorafgaande erkenning moet vragen aan het paritair comité van de economische of
technische redenen, betekent dat evenmin rekening moet worden gehouden met de
omkering van de bewijslast zoals voorzien in artikel 3, §3, van dezelfde wet". Volgens het
arbeidshof kan "de omkering van de bewijslast in artikel 3, §3, van de [Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden] niet los worden gelezen van de noodzaak van
voorafgaandelijke erkenning van het ontslagmotief" en is de discussie tussen partijen
over de vraag of de curator al dan niet beschouwd moet worden als werkgever in de zin
van deze bepaling, dan ook niet relevant.
Aangezien, zoals hierboven uiteengezet werd onder randnummer 1.2.2, de in §3 van
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artikel 3 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde omkering van
de bewijslast niet enkel gekoppeld is aan de eerste paragraaf van dat artikel, maar ook,
zelfs expliciet, aan de tweede paragraaf ervan, en dienvolgens de omstandigheid dat de
curator in geval van faillissement niet gehouden is de in artikel 3, §1, van de Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde procedure tot voorafgaande
erkenning van de economische of technische reden na te leven en dus geen voorafgaande
erkenning van de economische of technische reden aan het paritair comité moet vragen
zoals voorgeschreven door artikel 2 van die wet, niet verhindert dat de in §3 van dat
artikel 3 bepaalde omkering van de bewijslast ook van toepassing is ingeval de
beschermde werknemer opkomt tegen zijn ontslag voorhoudende dat de curator daarbij
discriminerend is opgetreden, schendt het arbeidshof die bepalingen door te beslissen dat
"het feit dat in geval van faillissement de curator niet gehouden is de procedure van
artikel 3, §1, van de [Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden] na te leven, en
aldus geen voorafgaande erkenning moet vragen aan het paritair comité van de
economische of technische redenen, betekent dat evenmin rekening moet worden
gehouden met de omkering van de bewijslast zoals voorzien in artikel 3, §3, van dezelfde
wet" en dat "de omkering van de bewijslast in artikel 3, §3, van de [Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden] niet los kan worden gelezen van de noodzaak van
voorafgaandelijke erkenning van het ontslagmotief".
Aangezien in geval van faillissement van de werkgever de curator als "werkgever" in de
zin van artikel 3, §3, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet worden
beschouwd, schendt het arbeidshof die bepaling en de artikelen 16, 46, eerste lid, en 47
van de Faillissementswet door te beslissen dat de discussie tussen partijen over de vraag
of de curator al dan niet beschouwd moet worden als werkgever in de zin van deze
bepaling niet relevant is.
Aangezien, zoals hierboven uiteengezet werd onder randnummer 1.2.2, ingeval de
beschermde werknemer opkomt tegen zijn ontslag en een beschermingsvergoeding op
grond van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden vordert voorhoudende dat
de curator bij dat ontslag discriminerend is opgetreden, zich aldus beroepende op een
miskenning van §2 van artikel 3 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden,
en aanvoerende dat zijn ontslag indruist tegen het bepaalde in die paragraaf,
(1) de curator ("de werkgever") op grond van §3 van dat artikel 3 gehouden is het bewijs
te leveren van het feit dat het ontslag niet indruist tegen het bepaalde in die tweede
paragraaf en dus van het feit dat de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde of
kandidaat-personeelsafgevaardigde of de indiening van de kandidatuur door een
welbepaalde representatieve werknemersorganisatie in geen geval de beslissing tot
ontslag heeft beïnvloed, en
(2) het aldus niet aan de beschermde werknemer toekomt op grond van de
gemeenrechtelijke bewijslastregels, vastgelegd in de artikelen 870 van het Gerechtelijk
Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, te bewijzen dat hij bij zijn ontslag door de
curator werd gediscrimineerd omwille van het feit dat hij personeelsafgevaardigde of
kandidaat-personeelsafgevaardigde was,
schendt het arbeidshof die bepalingen door te beslissen dat "bij ontstentenis van
omkering van de bewijslast de normale regels van de bewijslevering, meer bepaald
artikel 870 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat iedere partij het bewijs moet leveren
van de feiten die zij aanvoert, gelden" en dat "wanneer [de eiser] aanvoert dat hij door
[de verweerders] werd gediscrimineerd voor en bij zijn ontslag, hij van deze bewering het
bewijs dient te leveren".
Door op het motief dat de eiser niet het bewijs levert van het feit dat hij door de curatoren
werd ontslagen omwille van het feit dat hij personeelsafgevaardigde of kandidaat-
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personeelsafgevaardigde was of omwille van het feit dat zijn kandidatuur werd ingediend
door een welbepaalde representatieve organisatie en aldus niet het bewijs levert van
enige discriminatie, de vordering van de eiser tot het verkrijgen van de
beschermingsvergoeding waarin de artikelen 14, 16 en 17 van de Wet Ontslagregeling
Personeelsafgevaardigden voorzien, ongegrond te verklaren, schendt het arbeidshof dan
ook die bepalingen.
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de vordering van de eiser tot het verkrijgen van een
beschermingsvergoeding ongegrond is en verklaart het hoger beroep van de eiser niet
wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 3, §1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kan de
werkgever
een
personeelsafgevaardigde
of
een
kandidaatpersoneelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen
ontslaan, wanneer die redenen vooraf aan het bevoegde paritair comité ter
erkenning zijn voorgelegd.
Met de vereiste erkenning van de ingeroepen economische of technische reden
tot ontslag, streeft de wetgever ernaar, zonder een voordelige discriminatie voor
de beschermde werknemers tot stand te willen brengen, het werkelijk bestaan
van de ingeroepen reden te laten controleren en te voorkomen dat zo een reden in
het bijzonder ten aanzien van de beschermde werknemers zou worden
ingeroepen omwille van hun functie van personeelsafgevaardigde of kandidaatpersoneelsafgevaardigde, wat een nadelige discriminatie ten opzichte van de
andere werknemers zou inhouden.
2. Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de
stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt, met als gevolg dat de curator de
arbeidsovereenkomsten moet beëindigen.
In bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij artikel 47 Faillissementswet
1997, kunnen de handelsverrichtingen weliswaar toch tijdelijk worden
voortgezet. Die uitzonderingsregel ontneemt aan het faillissementsvonnis
evenwel niet zijn wezenlijke aard van rechterlijke beslissing die de stopzetting
van de handelsactiviteiten oplegt.
Uit het faillissementsvonnis volgt eensdeels dat de economische reden tot het
ontslaan van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers, vaststaat, en,
anderdeels, dat het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge van
het faillissement, hetzij onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk
naargelang de vereisten van de vereffening, in de regel niet discriminatoir is.
De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk
maakt dat bepaalde werknemers nog in dienst worden gehouden impliceert
dientengevolge niet dat de erkenning van de technische of economische reden
nog aan het paritair comité moet worden gevraagd vooraleer tot ontslag van de
beschermde werknemer te kunnen overgaan.
Dit geldt, onverminderd het recht van de beschermde werknemer om tegen zijn
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ontslag op te komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn
opgetreden.
3. Krachtens artikel 3, §3, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet
de werkgever het bewijs leveren van de voor het ontslag ingeroepen technische
en economische redenen, evenals van het feit dat zijn beslissing om de
beschermde werknemer te ontslaan niet is beïnvloed door het feit dat deze een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde is of dat zijn
kandidatuur ingediend
is door een welbepaalde representatieve
werknemersorganisatie.
Die bepaling die het bewijs regelt dat door de werkgever moet worden geleverd
in de in artikel 3, §1, vastgestelde procedure tot erkenning van de economische
of technische redenen tot ontslag, is niet van toepassing wanneer de beschermde
werknemer die ten gevolge van het faillissement van de werkgever door de
curator is ontslagen, tegen zijn ontslag opkomt omdat de curator discriminerend
zou zijn opgetreden.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: K.
Mestdagh – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: W. van
Eeckhoutte en B. Maes.

Nr. 414
2° KAMER - 21 juni 2011

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERVANGINGSVOERTUIG OF TOEVALLIG
BESTUURD VOERTUIG - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
Het besturen van een vervangingsvoertuig of het toevallig besturen van een voertuig staat
er niet aan in de weg dat de bestuurder van dat voertuig een motorrijtuig bestuurt waarvan
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, niet gedekt is
overeenkomstig WAM (1989)1. (Art. 22, WAM 1989; Art. 4, KB 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
(M.)

ARREST

1 Het is niet omdat de bestuurder ten overstaan van de benadeelde een beroep kan doen op de WAMverzekering van zijn eigen voertuig, hij geen voertuig zonder verzekering zou kunnen besturen; in het
kader van artikel 22 WAM moet nagegaan worden of voor het vervangingsvoertuig zelf een verzekering werd afgesloten.
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(AR P.11.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Leuven, van 25 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Beide onderdelen
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 1134 Burgerlijk
Wetboek, artikel 1 KB 14 december 1992 en artikel 4, 1°, a)
modelovereenkomst, evenals miskenning van het recht van verdediging, het
vermoeden van onschuld, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van strikte
toepassing van de strafwet: de appelrechters leggen onterecht aan de eiser de
bewijslast op om aan te tonen dat het voertuig een vervangingswagen was.
2. Het middel gaat ervan uit dat de eiser geen inbreuk beging op artikel 22 WAM
(1989) omdat het door hem bestuurde voertuig een vervangingswagen in de zin
van artikel 4, 1°, a) Modelovereenkomst was.
3. Artikel 22 WAM (1989) bepaalt dat de bestuurder van een motorrijtuig dat in
het verkeer is gebracht of toegelaten werd dat het in het verkeer werd gebracht
op een van de in artikel 2, §1, van deze wet bedoelde plaatsen zonder dat de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is
overeenkomstig deze wet, strafbaar is als hij kennis heeft van de afwezigheid van
deze dekking.
Artikel 4 Modelovereenkomst breidt de waarborg van de voor het omschreven
voertuig uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een
vervangingsvoertuig of toevallig bestuurd voertuig volgens de in deze bepaling
voorziene modaliteiten.
Het besturen van een vervangingsvoertuig of het toevallig besturen van een
voertuig staat er evenwel niet aan in de weg dat de bestuurder van dat voertuig
een motorrijtuig bestuurt waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
het aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig WAM (1989).
De onderdelen ook al zijn ze gegrond, kunnen niet tot cassatie leiden.
De onderdelen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
D. Bosmans, Leuven.

Nr. 415
2° KAMER - 21 juni 2011

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESLISSING TOT VERVREEMDING VAN
INBESLAGGENOMEN VERMOGENSBESTANDDELEN - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLISSING TOT VERVREEMDING VAN
INBESLAGGENOMEN VERMOGENSVOORDELEN - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over de
hogere beroepen tegen de beschikking van de federale procureur die met toepassing van
artikel 28octies Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van inbeslaggenomen vermogensbestanddelen, bevat geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering en het doet evenmin uitspraak in een der gevallen bedoeld
in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; het tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep is niet ontvankelijk 1.
(V. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0911.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nr. 1924 van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 mei 2011.
De eisers voeren geen middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass. 26 nov. 2008, AR P.08.0538.F, AC, 2008, nr. 669.
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Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Het arrest doet uitspraak over de hogere beroepen tegen de beschikking van de
federale procureur die met toepassing van artikel 28octies Wetboek van
Strafvordering beslist tot de vervreemding van inbeslaggenomen
vermogensbestanddelen.
Het arrest bevat geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering en het doet evenmin uitspraak in een der gevallen bedoeld in
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
21 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 416
2° KAMER - 21 juni 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENISWET
- VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN DE RAADSMAN - AANWEZIGHEID
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN
DE INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN DE RAADSMAN - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEVOLG
3º ONDERZOEKSRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENISWET - VERHOOR VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN DE RAADSMAN - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEVOLG
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENISWET ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN DE
RAADSMAN - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
1º, 2°, 3° en 4° De omstandigheid dat het verhoor van de inverdenkinggestelde door de
onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 16, §2, Voorlopige Hechteniswet niet enkel
geschiedt in aanwezigheid van de raadsman van de inverdenkinggestelde, maar ook in
aanwezigheid van de procureur des Konings houdt geen schending in van het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces van de inverdenkinggestelde en brengt niet
de nietigheid mee van dit verhoor en de daarop volgende akten1.
1 Zie D. VANDERMEERSCH, Le mandat d'arrêt nr. 35, in: La détention préventive, Larcier, Bruxelles,
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(B.)

ARREST

(AR P.11.1075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem 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 6 EVRM, artikel 149 Grondwet, artikel
56 Wetboek van Strafvordering en artikel 16, §2, Voorlopige Hechteniswet,
evenals miskenning van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk
proces: het arrest heeft ten onrechte geweigerd het proces-verbaal van verhoor
van 20 mei 2011 en het bevel tot aanhouding van 21 mei 2011 wegens schending
van de voormelde rechten nietig te verklaren en heeft ten onrechte de
beschikking van de raadkamer tot handhaving van voorlopige hechtenis
bevestigd; door de fysieke aanwezigheid van de procureur des Konings bij het
verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter bij toepassing
van artikel 16, §2, Voorlopige Hechteniswet kan deze de facto niet meer vrijuit
spreken; de inverdenkinggstelde en de onderzoeksrechter kunnen daardoor niet
meer alle feitelijkheden à charge en à décharge ten volle en in alle
onafhankelijkheid in overweging nemen; de loutere fysieke aanwezigheid van de
procureur des Konings bij dit verhoor schendt dan ook het recht van verdediging
en het recht op een eerlijk proces van de inverdenkinggestelde; de advocaat van
de eiser die bij het verhoor door de onderzoeksrechter aanwezig was "zat er
alleen maar bij en keek ernaar", kreeg niet de mogelijkheid om argumenten te
doen gelden met betrekking tot het verlenen van een aanhoudingsmandaat en
kreeg de facto het verbod inhoudelijke opmerkingen te maken.
2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
moeten oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.
Het middel dat schending van die bepaling aanvoert, faalt in zoverre naar recht.
3. Artikel 16, §2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de
onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de
inverdenkinggestelde die niet voortvluchtig is of die zich niet verbergt, moet
ondervragen over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die
aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding, en de
1992.
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inverdenkinggestelde in zijn opmerkingen moet horen.
Artikel 16, §2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de
onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde moet meedelen dat tegen hem een
aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hij hem in zijn opmerkingen ter
zake moet horen.
4. De omstandigheid dat dit verhoor niet enkel geschiedt in aanwezigheid van de
raadsman van de inverdenkinggestelde, maar ook in aanwezigheid van de
procureur des Konings houdt geen schending in van het recht van verdediging en
het recht op een eerlijk proces van de inverdenkinggestelde en brengt niet de
nietigheid mee van dit verhoor en de daarop volgende akten.
De fysieke aanwezigheid van de procureur des Konings laat immers de
mogelijkheid voor de inverdenkinggestelde om zijn opmerkingen bedoeld door
artikel 16, §2, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet te laten gelden,
onverkort bestaan. Zij doet evenmin afbreuk aan de op de onderzoeksrechter
rustende verplichting om overeenkomstig artikel 56, §1, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering, het gerechtelijk onderzoek zowel à charge als à décharge te
voeren.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar
recht.
5. In zoverre het middel aanvoert dat de raadsman van de inverdenkinggestelde
"er bij zat en ernaar keek", hij in casu geenszins de mogelijkheid kreeg om
argumenten te laten gelden met betrekking tot het verlenen van een
aanhoudingsmandaat en hem de facto het verbod werd opgelegd ook maar enige
inhoudelijke opmerking te maken, verplicht dit het Hof tot een onderzoek van
feiten, waarvoor het niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F.
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: T. Halsberghe, Brugge.
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MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING NATUURLIJKE PERSOON - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON WILLENS EN WETENS BEGANE FOUT - STRAFUITSLUITINGSGROND - VOORWAARDE - TEGELIJKERTIJD
INGESTELDE VERVOLGINGEN

Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk wordt gesteld uitsluitend wegens het optreden
van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft
begaan worden veroordeeld; indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens
en willens heeft gepleegd, kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden
veroordeeld; voor de toepassing van de strafuitsluitingsgrond is niet vereist dat de geïdentificeerde natuurlijke persoon en de rechtspersoon tezelfdertijd worden vervolgd 1. (Art. 5,
tweede lid, Strafwetboek)
(L. e.a. T. GEMEENTE MONTIGNY-LE-TILLEUL e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1289.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 juni 2010.
De eiser H. L. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van H. L.
Middel
De eiser voert aan dat bij ontstentenis van vervolging die tegelijkertijd is
ingesteld tegen de rechtspersoon waarvan hij de bestuurder was, hij niet de
mogelijkheid heeft gekregen om de in artikel 5, tweede lid, Strafwetboek
bepaalde strafuitsluitingsgrond in te roepen en aldus het recht van verdediging en
het recht op een eerlijke behandeling van de zaak zijn miskend.
Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat wanneer de rechtspersoon
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een
geïdentificeerde natuurlijke persoon, enkel degene die de zwaarste fout heeft
begaan kan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon
1 Zie Cass. 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, AC, 2004, nr. 539; F. ROGGEN, "La responsabilité pénale
des personnes morales (II)", in DPPP, 15 feb. 2008, p. 20 ; F. L UGENZ en O. KLEES, "Le point sur la
responsabilité pénale des personnes morales", RDPC, 2008, p. 200 en 201; J. OVERATH, M. GERON en
T. MATRAY, "Projet de réforme de la responsabilité pénale des personnes morales (le projet de loi
modifiant la loi du 4 mai 1999)", JLMB, Opus 5, 2007, p. 49 en 50; A. M ASSET, La responsabilité
pénale des personnes morales, Revue Droit pénal de l'entreprise, 2011, p. 13 ; F. T ULKENS, M. van de
KERCHOVE, Y. CARTUYVELS en C. GUILLAIN, Introduction au droit pénal, Aspects juridiques et criminologiques, 9de uitg., Kluwer, 2010, p. 461 en 462.
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de fout wetens en willens heeft gepleegd, kan hij samen met de
verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld.
Voor de toepassing van de strafuitsluitingsgrond vereist die bepaling niet dat de
geïdentificeerde natuurlijke persoon en de rechtspersoon tezelfdertijd worden
vervolgd.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van L. C.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
22 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: P. Cornelis – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: M. Fadeur, Charleroi.

Nr. 418
2° KAMER - 22 juni 2011

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - SUCCESSIERECHTEN EN NOTARISKOSTEN
Aangezien de successierechten en de notariskosten verbonden zijn met een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, kunnen zij niet als schade worden
beschouwd in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn zij alleen de
fiscale en burgerlijke tegenwaarde van de door de erfgenaam ontvangen erfenis 1. (Artt.
1382 en 1383, BW)
(CBC ASSURANCES nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0407.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Bergen, van 1 februari 2011.
1 Zie Cass. 25 feb. 2009, AR P.08.1619.F, AC, 2009, nr. 155.
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Beide onderdelen samen
Nadat de tweede eiser als enige aansprakelijk is gesteld voor het ongeval dat het
leven heeft gekost aan de echtgenote van de verweerder, heeft de correctionele
rechtbank laatstgenoemde, ter vergoeding van de schade die door het ongeval is
veroorzaakt, de successierechten en notariskosten toegewezen die hij in de
hoedanigheid van erfgenaam van het slachtoffer heeft moeten betalen.
Het middel voert aan dat die beslissing de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek schendt.
Het vonnis grondt zijn beslissing op twee redenen. Enerzijds oordeelt het dat de
verweerder niet met de litigieuze kosten zou zijn geconfronteerd zo het ongeval
zich niet had voorgedaan, aangezien hij, vermits hij ouder is dan zijn echtgenote,
haar waarschijnlijk niet zou hebben overleefd. Anderzijds vermeldt het dat het
niet vaststaat dat op de dag van het natuurlijk overlijden van de echtgenote van
de verweerder, nog steeds dezelfde successierechten zouden gelden.
Geen van beide redenen verantwoordt de beslissing naar recht.
Aangezien de successierechten en de notariskosten nu eenmaal verbonden zijn
met een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, kunnen
zij niet als schade worden beschouwd in de zin van artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek, maar zijn zij alleen de fiscale en burgerlijke tegenwaarde van de door
de erfgenaam ontvangen erfenis.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers veroordeelt om de
verweerder het bedrag van 14.115,81 euro te betalen, vermeerderd met de
interest, ter terugbetaling van het ereloon van de notaris en van de
successierechten.
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 eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en de
verweerder in de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Doornik,
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zitting houdend in hoger beroep.
22 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
J. Verbist en M. Mahieu.

Nr. 419
2° KAMER - 22 juni 2011

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - VOORBEREIDEND ONDERZOEK - OP ONREGELMATIGE WIJZE
VERTAALDE VERKLARING - NIETIGHEID - GEVOLG
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - DOOR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING NIETIG VERKLAARD STUK - GEVOLG - BODEMRECHTER
1º De nietigheid die voortvloeit uit een schending van het artikel 31 Taalwet Gerechtszaken,
beperkt zich tot de op onregelmatige wijze vertaalde verklaring en tast de overige stukken
van de rechtspleging niet aan ; daaruit volgt dat die sanctie niet toepasselijk is op de
geschriften die de verhoorde partij heeft neergelegd en die bij het proces-verbaal werden
gevoegd1. (Art. 31, Taalwet Gerechtszaken; Art. 47bis, 5°, Wetboek van Strafvordering)
2º Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling om, wanneer zij een stuk nietig
verklaart, te bevelen dat het uit het dossier wordt verwijderd en op de griffie wordt neergelegd ; aangezien dat stuk geen uitwerking meer heeft, vermag de bodemrechter geen acht
te slaan op de inhoud van het aldus nietigverklaarde stuk2. (Art. 235bis, §6, Wetboek van
Strafvordering)
(R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0770.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 april 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
1 Zie Cass. 9 nov. 2005, AR P.05.1176.F, AC, 2005, nr. 582.
2 Ibid.
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acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van de eiseres
Middel
Eerste onderdeel
Het middel voert schending aan van de artikelen 31, tweede lid, en 40 Taalwet
Gerechtszaken, en verwijt de appelrechters dat zij de nietigheid van de door de
burgerlijke partij aan de politie afgelegde verklaring, die als bijlage gevoegd is
bij het proces-verbaal van 27 april 2008, niet hebben uitgebreid tot de bij die
gelegenheid overhandigde stukken.
De nietigheid die voortvloeit uit een schending van het voormelde artikel 31,
beperkt zich tot de verklaring, waarvan de vertaling op onregelmatige wijze is
gebeurd, en tast de overige stukken van de rechtspleging niet aan. Daaruit volgt
dat die sanctie niet toepasselijk is op de geschriften die de verhoorde partij heeft
neergelegd en die bij het proces-verbaal werden gevoegd.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De eiseres voert aan dat het arrest, door zijn beslissing om de verklaring die het
nietig verklaart niet uit het dossier te verwijderen, artikel 235bis, §6, Wetboek
van Strafvordering schendt.
Met toepassing van de voormelde wetsbepaling staat het aan de kamer van
inbeschuldigingstelling om, wanneer zij een stuk nietig verklaart, te bevelen dat
het uit het dossier zou worden verwijderd en op de griffie zou worden
neergelegd.
Aangezien de voormelde verklaring geen uitwerking meer heeft, vermag de
bodemrechter daarop geen acht te slaan.
Aangezien de aanwezigheid ervan in het dossier de eiseres geen nadeel
berokkent, is het onderdeel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
22 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: B. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: A. Masset, Verviers.
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Nr. 420
2° KAMER - 22 juni 2011

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING UITLOKKING - ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN - BEGRIP
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN - BEGRIP
3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING UITLOKKING - ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN - BEOORDELING
4º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN - BEOORDELING
5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING UITLOKKING - ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - GRENZEN
6º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - GRENZEN
7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN
8º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ
- HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - AANNEMING VAN DE VERSCHONINGSGROND
UITLOKKING - ONWETTIGHEID - UITSPRAAK OVER DE STRAF
9º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY AANNEMING VAN DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - ONWETTIGHEID - VERNIETIGING - OMVANG UITSPRAAK OVER DE STRAF
1º en 2° De wet meet de ernst van de gewelddaden waarvoor een verschoningsgrond is
aangenomen, ongeacht of dat geweld fysiek of moreel is, niet alleen af aan de hevigheid
van de reactie die de gewelddaden hebben veroorzaakt, maar ook aan de zwaarte van de
concrete feiten, in verhouding tot de ernst van het uitgelokte misdrijf. (Art. 411, Strafwetboek)
3º en 4° De ernst van de uitlokking kan niet uitsluitend beoordeeld worden in het licht van
de persoonlijkheid van de uitgelokte dader ; de bij artikel 411 van het Strafwetboek vereiste
zware gewelddaden zijn die welke de vrije wil van een normaal en redelijk persoon in het
gedrang brengen en niet die welke alleen maar dat gevolg hadden wegens de bijzondere
gevoeligheid van de uitgelokte dader1. (Art. 411, Strafwetboek)
1 Zie J. PRADEL, Droit pénal, dl. I, Introduction générale, 7de uitg., Parijs, 1989, p. 598, nr. 600 ; A.
DELANNAY, Les homicides et lésions corporelles volontaires, in "Les infractions", band 2, "Les infractions contre les personnes", Larcier, 2010, p. 349 ; O. BASTYNS, La provocation: évaluation jurisprudentielle et doctrinale d'une cause d'excuse, in "Actualités du droit pénal", Brussel, Bruylant, 2009,
nr. 19, p. 89.
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5º, 6° en 7° De bodemrechter beoordeelt in feite of de gewelddaden het bij artikel 411 van
het Strafwetboek vereiste ernstig karakter hebben ; het staat evenwel aan het Hof om na te
gaan of de rechter uit zijn feitelijke vaststellingen de verschoningsgrond naar recht heeft
kunnen afleiden. (Art. 411, Strafwetboek)
8º en 9° De onwettigheid van de verschoningsgrond brengt de nietigheid mee van de
beslissing die, op grond daarvan, uitspraak doet over de straf.
(DE PROCUREUR-GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0988.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het motiverend en het strafrechtelijk
veroordelend arrest, op 6 mei 2011, met de nummers 1526 en 1527 van het
zittingsblad, gewezen door het hof van assisen van de provincie Luik.
De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de verweerder wegens bezit van verdovende middelen
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de verweerder wegens doodslag
1. De eiser verwijt het hof van assisen dat het de misdaad heeft verschoond op
grond van een redengeving die artikel 411 Strafwetboek schendt.
2. De wet meet de ernst van de gewelddaden waarvoor een verschoningsgrond
wordt aangenomen, ongeacht of dat geweld fysiek of verbaal is, niet alleen af
aan de hevigheid van de reactie die de gewelddaden hebben veroorzaakt, maar
ook aan de zwaarte van de concrete feiten, in verhouding tot de ernst van het
uitgelokte misdrijf.
Wanneer artikel 411 Strafwetboek vermeldt dat doodslag, verwondingen en
slagen in afnemende graad van ernst "verschoonbaar" zijn doch niet
"verschoond" worden, voert het eigenlijk een verhouding van evenredigheid in
tussen de ernst van de uitgelokte misdaad of het uitgelokte wanbedrijf en de ernst
van het geweld dat daardoor wordt uitgelokt. Met andere woorden, de daad die
een slag verschoont, zal niet noodzakelijk de moord verschonen.
3. De ernst van de uitlokking kan evenmin uitsluitend beoordeeld worden in het
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licht van de gemoedsgesteldheid van de uitgelokte dader, zoniet ontstaat er
ongelijkheid tussen de burgers voor de strafwet. De bij artikel 411 vereiste zware
gewelddaden zijn die welke de vrije wil van een normaal en redelijk persoon in
het gedrang brengen en niet die welke dat alleen maar tot gevolg hadden wegens
de bijzondere gevoeligheid van de uitgelokte dader.
4. De bodemrechter beoordeelt in feite of de gewelddaden het bij artikel 411
Strafwetboek vereiste ernstig karakter hebben. Het staat evenwel aan het Hof om
na te gaan of de rechter uit zijn feitelijke vaststellingen de verschoningsgrond
naar recht heeft kunnen afleiden.
5. De verweerder werd schuldig verklaard aan doodslag. Het veroordelend arrest
wijst hierbij op de barbaarsheid waarmee die is gepleegd vermits een kwetsbaar
slachtoffer, de moeder van zijn kind, talrijke messteken werden toegebracht.
Het hof van assisen zegt dat die doodslag verschoonbaar is wegens de
beledigingen die het slachtoffer haar partner tijdens een twist naar het hoofd
heeft geslingerd, beledigingen die eventueel bij hem een hevige emotie hebben
losgemaakt wegens zijn onvolwassen persoonlijkheid, het feit dat hij erg
opgewonden was en erg aan zijn moeder was gehecht.
Het hof van assisen dat alleen verwijst naar de intensiteit van de reactie die de
beledigingen bij de moordenaar hebben uitgelokt, wegens de aard van zijn
persoonlijkheid, zonder dat het acht slaat op de objectieve ernst van het morele
geweld dat het slachtoffer van de doodslag ten laste wordt gelegd of de ernst
ervan vergeleken met die van de gepleegde feiten, en evenmin op de uitwerking
die de beledigende uitlatingen op een normaal en redelijk persoon hadden
kunnen hebben, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
6. De onwettigheid van de verschoningsgrond brengt de nietigheid mee van de
beslissing die, op grond daarvan, uitspraak doet over de straf.
Dictum
Het Hof,
Verklaart het debat en de verklaring van de jury over de beschuldiging van
doodslag nietig.
Vernietigt de bestreden arresten die het hof van assisen van de provincie Luik op
6 mei 2011 met de nummers 1526 en 1527 heeft gewezen, behalve in zoverre
laatstgenoemd arrest de strafvordering wegens bezit van verdovende middelen
verjaard verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof van
assisen van de provincie Luik en dat melding van dit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde arresten.
Veroordeelt de verweerder in drie vierde van de kosten van het cassatieberoep en
laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie
Luxemburg.
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22 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
J.-L. Gilissen, Luik, A. Wilmotte, Hoei en N. Kumps, Brussel.

Nr. 421
2° KAMER - 22 juni 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING I.V.M. DIEFSTALLEN - WETTIGHEID VOORWAARDE - BEVEL VAN EEN ONDERZOEKSRECHTER
2º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS, DRUGSWET - VASTSTELLING VAN
MISDRIJVEN - RUIMTEN BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN VERDOVENDE MIDDELEN HUISZOEKING ZONDER BEVEL - VOORWAARDE
3º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - VOORBEREIDEND ONDERZOEK HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS,
DRUGSWET - RUIMTEN BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN VERDOVENDE MIDDELEN HUISZOEKING ZONDER BEVEL - VOORWAARDE
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN OVERTREDING VERDOVENDE MIDDELEN - ARTIKEL 6BIS, DRUGSWET - RUIMTEN BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING
VAN VERDOVENDE MIDDELEN - HUISZOEKING ZONDER BEVEL - VOORWAARDE
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERPLICHTING
TOT TOETSING VAN DE WETTIGHEID VAN DE ONDERZOEKSHANDELINGEN - GEVOLG
1º De wet hecht aan een huiszoeking in verband met diefstallen geen wettigheidsvermoeden waardoor het bevel van een onderzoeksrechter overtollig zou worden.
2º, 3° en 4° Ofschoon artikel 6bis van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van verdovende middelen, de officieren van gerechtelijke politie toestaat te allen tijde
zonder bevel de lokalen te bezoeken welke dienen voor het vervaardigen van verdovende
middelen, blijft het vereist dat zij van tevoren over een ernstige aanwijzing beschikken dat
daar dergelijke stoffen kunnen aanwezig zijn1.
5º Uit het feit dat een bewijs dat op onregelmatige wijze is verkregen niet noodzakelijk moet
worden geweerd, volgt niet dat de rechter een onderzoekshandeling wettig kan verklaren
die, eventueel, onwettig zou zijn. (Artt. 131 en 235bis, Wetboek van Strafvordering)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
1 Zie Cass. 4 jan. 2006, AR P.05.1417.F, AC, 2006, nr. 6, met concl. adv-gen. VANDERMEERSCH.

Nr. 421 - 22.6.11

HOF VAN CASSATIE

1625

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat het feit dat het
eventuele bevel tot huiszoeking niet in het dossier stak, hem verhinderde de
wettigheid van de rechtspleging na te gaan en de uitoefening van het recht van
verdediging belette.
2. Het arrest vermeldt, enerzijds, dat de aanwijzingen voor het bezit van
verdovende middelen, met name cannabisplanten, die ten laste van de eiser in
aanmerking zijn genomen, werden ontdekt bij een huiszoeking in verband met
diefstallen, anderzijds, dat de politieagenten meedelen dat zij op wettige wijze
het pand zijn binnengetreden, dat die huiszoeking geacht wordt op wettige wijze
te zijn verricht en dat een beschikking tot huiszoeking overtollig is, en ten slotte,
dat artikel 7, §2, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen
van verdovende middelen de speurders in staat stelt om zonder bevel de plaatsen
binnen te dringen waar met name verdovende middelen worden vervaardigd.
3. De wet hecht aan een huiszoeking in verband met diefstallen geen
wettigheidsvermoeden waardoor het bevel van een onderzoeksrechter overtollig
zou worden.
Ofschoon artikel 6bis van de wet van 24 februari 1921 de officieren van
gerechtelijke politie toestaat te allen tijde zonder bevel de lokalen te bezoeken
welke dienen voor het vervaardigen van verdovende middelen, blijft het vereist
dat zij van tevoren over een ernstige aanwijzing beschikken dat daar dergelijke
stoffen kunnen aanwezig zijn, wat het arrest niet vaststelt.
Uit het feit dat een bewijs dat op onregelmatige wijze is verkregen niet
noodzakelijk moet worden geweerd, volgt niet dat de rechter een
onderzoekshandeling wettig kan verklaren die, eventueel, onwettig zou zijn.
De door de eiser bekritiseerde redengeving verantwoordt de beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
22 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
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L. Balaes, Luik.

Nr. 422
1° KAMER - 23 juni 2011

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALGEMEEN BELEGGINGSADVIESOVEREENKOMST - VOORAFGAANDE VOORWAARDE - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
- DOELSTELLINGEN VAN DE CLIËNT - AANVAARD FINANCIEEL RISICO - BEGRIP
Het arrest dat oordeelt dat de doelstelling van de cliënt bestaat in de keuze van het finan ciële risico dat hij wil dragen, dat de doelstelling inzake het beleggingsadvies, zoals die in
de overeenkomst is vermeld, bestaat in het verkrijgen van advies met betrekking tot een
voor honderd percent uit aandelen samengestelde portefeuille, wat een zeer hoog risico
oplevert, en dat de cliënt, door de keuze van de samenstelling van de portefeuille, een
adviesdoelstelling heeft omschreven in het kader van erg risicovolle beleggingen, zonder
dat enige bijzondere wens betreffende het soort beheer of bewarende maatregelen werd
geuit, verwart het begrip doelstellingen van de cliënt inzake het advies met dat van de
beleggingsinstrumenten die hij kiest en het financiële risico dat hij wil dragen 1. (Art. 8, §2,
tweede lid, 2°, KB 5 aug. 1991 tot uitvoering van art. 127bis van de Programmawet 30 dec.
1988)
(D. T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0468.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 26 maart 2009.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 8, §2, 2°, en 19 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals ze van toepassing waren vóór de
opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 besluit tot bepaling van nadere
regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt de beslissing van de eerste rechter die de rechtsvordering van de
eiser niet-gegrond verklaart. Die rechtsvordering strekt ertoe de met de verweerster
gesloten beleggingsadviesovereenkomst van 13 januari 1999 nietig te verklaren, in
zoverre die overeenkomst de doelstellingen van de eiser inzake beleggingen niet
omschreef zoals vereist bij artikel 8, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 5 augustus
1 Zie Cass. 24 feb. 2011, AR C.09.0092.F, AC, 2011, nr. 165.
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1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Zij strekt tevens tot teruggave
van de ter uitvoering van die overeenkomsten betaalde commissielonen en tot betaling
van schadevergoeding. Het baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"Het begrip doelstellingen van de cliënt wordt in de wet niet omschreven.
Overeenkomstig de regels voor de uitlegging van de wet geldt dus de gangbare betekenis.
De doelstelling van de cliënt bestaat in de keuze van het risico dat hij wil nemen (...).
De beleggingsadviesovereenkomst vermeldt wel degelijk de doelstellingen [van de eiser]
inzake het advies.
Volgens artikel 1 van die overeenkomst zal [de verweerster] 'de oorspronkelijke
samenstelling onderzoeken' van de bezittingen in effecten, in liquiditeiten en in goud, 'en
aan de cliënt een algemeen investeringsprogramma voorstellen waarbij rekening zal
worden gehouden met diens bijzondere wensen en met vijf aangeboden basisoriëntaties
die in punt 2 hieronder nader worden omschreven'.
Artikel 2 vermeldt de vijf oriëntaties waaruit [de eiser] gekozen heeft voor de 'uit honderd
percent aandelen bestaande aandelenportefeuille, dus met een zeer hoog risico'. Het
vermeldt vervolgens dat 'de cliënt de bank uitdrukkelijk opdraagt hem advies te geven
voor het beheer van de bezittingen die vallen onder deze overeenkomst volgens de
oriëntatie aandelenportefeuille'.
De doelstelling inzake beleggingsadvies staat aldus duidelijk vermeld in de overeenkomst.
Die doelstelling bestaat in het verkrijgen van advies met betrekking tot een voor honderd
percent uit aandelen samengestelde portefeuille, wat een zeer hoog risico oplevert.
[De eiser] heeft door de keuze van samenstelling van de portefeuille een doelstelling
inzake advies met betrekking tot erg risicovolle betrekkingen gedefinieerd, wat
onverenigbaar is met de doelstelling die in de conclusie is verwoord, namelijk dat hij zijn
bezittingen wil behouden.
Door te kiezen voor de aandelenportefeuille wist [de eiser], zoals de overeenkomst
trouwens preciseert, dat hij zich blootstelde aan ernstige risico's, zowel qua winst als qua
verlies.
De wens om advies te krijgen in het kader van een actief en dynamisch beheer dat
bewarende maatregelen omvat, wordt in de overeenkomst niet vermeld en is geen
doelstelling die achteraf kan worden geclaimd.
De adviezen maken deel uit van het algemeen investeringsprogramma dat rekening houdt
met de gekozen basisoriëntatie, namelijk de portefeuille, maar niet met bijzondere
wensen, zoals die van een dynamisch beheer of het nemen van bewarende maatregelen,
aangezien [de eiser] ze niet had vermeld in artikel 10 betreffende bijzondere bepalingen
dienaangaande..
De beleggingsadviesovereenkomst omschrijft wel degelijk de doelstellingen [van de eiser]
inzake het advies, die passen in de context van erg risicovolle beleggingen en
voortvloeien uit de keuze die werd gemaakt voor een aandelenportefeuille, zonder dat
enige bijzondere wens betreffende het soort beheer of bewarende maatregelen werd geuit,
hoewel de artikelen 1 en 10 daarvoor wel de mogelijkheid bieden".
Grieven
Zoals de eiser staande hield in zijn appelconclusie moest de overeenkomst, krachtens
artikel 8, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies, op straffe van nietigheid "de doelstelling van de cliënt inzake het
advies overeenkomstig artikel 19" vermelden in een geschreven document.
Artikel 19 van dat besluit luidt als volgt: "Vooraleer een overeenkomst van
vermogensbeheer of beleggingsadvies te sluiten dienen de vennootschappen voor
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vermogensbeheer en de vennootschappen voor beleggingsadvies aan hun cliënten de
nodige toelichting te vragen over hun ervaring inzake beleggingen en hun doelstellingen
wat betreft de gevraagde diensten".
De Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen heeft in haar circulaire van
14 augustus 1982 (circulaire nr. BA/1/92, artikel 2.2.2) gewezen op het belang van dat
vereiste, volgens hetwelk de overeenkomst de doelstellingen van de cliënt moest
preciseren ("In elk individueel contract dienen de doelstellingen van de cliënt op
duidelijke wijze te worden vastgelegd. Ook latere wijzigingen in de doelstellingen van de
cliënt dienen schriftelijk tussen beide partijen te worden vastgelegd").
Een doelstelling, volgens de gangbare taal, die van toepassing is wanneer er geen
specifieke wettelijke definitie bestaat, is een, "gesteld doel, syn. doeleinde, doelwit (van
Dale, 20) [Un objectif (...) est "un but à atteindre" (Le Petit Robert, 2004), "un but vers
lequel tend l'action de quelqu'un" (Larousse, www.larousse.fr/dictionnaire/français)].
Volgens de bewoordingen zelf van artikel 19 van het koninklijk besluit van 5 augustus
1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies zijn de doelstellingen van de
cliënt verwant met "doelstellingen wat betreft de gevraagde diensten".
In dit geval echter bevatte de overeenkomst, zoals de eiser in zijn conclusie aanvoerde,
geen enkele vermelding over zijn beleggingsdoelstellingen met betrekking tot de diensten
die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakten:
- de vermelding in het contract volgens welke hij wenst advies te verkrijgen over het
beheer van zijn bezittingen volgens de oriëntatie "aandelenportefeuille" is beperkt tot een
omschrijving van de gekozen beleggingsinstrumenten maar vermeldt niet welke
doelstelling in het kader van die keuze wordt nagestreefd.
- de vermelding "erg hoog risico" is evenmin de omschrijving van een
beleggingsdoelstelling maar een algemene indicatie over het risico dat de belegger wil
dragen. Daarbij spreekt het vanzelf dat genoemd risico geen "gesteld doel" is.
Het arrest oordeelt niettemin dat de beleggingsadviesovereenkomst de doelstelling van de
eiser omschreef in zoverre zij zijn keuze voor een belegging in aandelen vermeldde en
preciseerde dat deze een erg hoog risico bevatte.
Aldus verwart het arrest, enerzijds, de begrippen door de cliënt gekozen
beleggingsinstrumenten en het door hem aanvaarde financiële risico, welke begrippen
eigen zijn aan een vermogensbeheerovereenkomst en, anderzijds, de in de regelgeving
bedoelde doelstellingen van de cliënt inzake de beleggingsadviesovereenkomst.
Zoals de eiser in zijn conclusie aanvoerde, zijn de vermelding van de keuze van de
beleggingsinstrumenten en van het aanvaarde financiële risico immers specifieke
vermeldingen die opgelegd zijn door de regelgeving inzake vermogensbeheer
(respectievelijk artikelen 8, §1, 3°, en 8, §1, 4°, van het koninklijk besluit van 5 augustus
1991) en hebben ze niets te maken met de beleggingsadviesovereenkomst.
De keuze om een aandelenportefeuille aan te houden, ook al wordt toegegeven dat die
keuze een hoog risico kan inhouden, vormt duidelijk niet de doelstelling van de cliënt
m.b.t. tot in de toekomst aan te bevelen beleggingen. Het is immers ondenkbaar dat de
doelstelling van de belegger er als zodanig zou in bestaan "een erg hoog risico" te
nemen.
In werkelijkheid bepaalt het soort beleggingsbeheer (conservatief of actief) grotendeels
de doelstelling van de belegger in de zin van artikel 8, §2, 2°, van het koninklijk besluit
van 5 augustus 1991.
Die doelstelling moet echter, zoals hierboven vermeld, krachtens de artikelen 8, §2, 2°, en
19 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies in de beleggingsadviesovereenkomst worden vermeld, ook al heeft de
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cliënt niet de wens geuit ze in de overeenkomst te vermelden.
Het arrest dat op grond van de in het middel weergegeven redenen oordeelt dat de
beleggingsadviesovereenkomst geldig was omdat de vermelding volgens welke de eiser
had gekozen voor beleggingen in aandelen en dat daaraan een erg hoog risico was
verbonden, overeenstemde met het begrip doelstelling in de zin van de in het middel
aangewezen artikelen 8, §2, 2°, en 19 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991,
schendt die bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies dienen de vennootschappen voor
vermogensbeheer en de vennootschappen voor beleggingsadvies, vooraleer ze
een overeenkomst van vermogensbeheer of beleggingsadvies sluiten, aan hun
cliënten de nodige toelichting te vragen over hun ervaring inzake beleggingen en
hun doelstellingen wat betreft de gevraagde diensten.
Artikel 8, §2, eerste lid, 2°, van dat koninklijk besluit bepaalt dat
vennootschappen voor beleggingsadvies geen diensten van beleggingsadvies aan
een cliënt mogen verlenen alvorens met hem een schriftelijke overeenkomst te
hebben gesloten, over de doelstelling van de cliënt inzake het advies
overeenkomstig artikel 19.
Het arrest stelt vast dat "[de eiser] een dagvaarding heeft uitgebracht [...] opdat
voor recht zou worden gezegd dat de beleggingsadviesovereenkomst en het
bijvoegsel ervan nietig zou worden verklaard en opdat [de verweerster] bijgevolg
veroordeeld zou worden om hem de door haar ontvangen commissielonen van
13.144 euro terug te geven en hem het voorlopige bedrag van 304.153,49 euro
vermeerderd met gerechtelijke interest te betalen", "wat overeenstemt met de
waardevermindering [van zijn portefeuille]".
Het arrest wijst erop dat "de beleggingsadviesovereenkomst van 13 januari 1999,
volgens [de eiser], de in artikel 8, §2, van het koninklijk besluit van 5 augustus
1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies vervatte verplichting
om de doelstelling van de cliënt te preciseren, niet nakomt" en dat "de
overeenkomst [...] geen enkele [...] beleggingsdoelstelling vermeldt".
Het arrest stelt vast dat " [de verweerster], volgens artikel 1 van die
overeenkomst, 'de oorspronkelijke samenstelling zal onderzoeken' van de
bezittingen in effecten, in liquiditeiten en in goud, 'en aan de cliënt een algemeen
investeringsprogramma zal voorstellen waarbij rekening zal worden gehouden
met diens bijzondere wensen en met vijf aangeboden basisoriëntaties die in punt
2 hieronder nader worden omschreven'".
Het arrest stelt vast dat "artikel 2 de vijf oriëntaties vermeldt waaruit [de eiser]
gekozen heeft voor de 'uit honderd percent aandelen bestaande
aandelenportefeuille, dus met een zeer hoog risico'", en dat "het vervolgens
vermeldt dat 'de cliënt de bank uitdrukkelijk opdraagt hem advies te geven voor
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het beheer van de bezittingen die vallen onder [...] de overeenkomst volgens de
oriëntatie aandelenportefeuille'".
Het arrest overweegt dat " de doelstelling van de cliënt bestaat in de keuze van
de risico's [die hij] wil dragen".
Het arrest leidt uit die vermeldingen af dat "de doelstelling inzake advies en
beleggingen aldus duidelijk vermeld staat in de overeenkomst", dat "die
doelstelling bestaat in het verkrijgen van advies met betrekking tot een voor
honderd percent uit aandelen samengestelde portefeuille, wat een zeer hoog
risico oplevert" en dat de eiser "door de keuze van samenstelling van de
portefeuille, een adviesdoelstelling heeft omschreven in het kader van erg
risicovolle beleggingen", "zonder dat enige bijzondere wens betreffende het soort
beheer of bewarende maatregelen werd geuit, hoewel de artikelen 1 en 10 van de
overeenkomst daarvoor wel de mogelijkheid bieden".
Het arrest verwart aldus het begrip doelstelling van de cliënt inzake het advies
met dat van de beleggingsinstrumenten die hij kiest en het financiële risico dat
hij wil dragen, schendt bijgevolg artikel 8, §2, van het voornoemde koninklijk
besluit en verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de vorderingen van de
eiser niet-gegrond te verklaren.
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 Bergen.
23 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: C. Matray –
Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: I. Heenen en P.
Van Ommeslaghe.

Nr. 423
1° KAMER - 24 juni 2011

1º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN ONBEKWAAMVERKLAARDE - VERBINTENIS - BETALING - VOORDEEL - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - WIJZE
2º VERBINTENIS - ONBEKWAAMVERKLAARDE - BETALING - VOORDEEL - BEOORDELING DOOR
DE RECHTER - WIJZE
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN BURGERLIJKE ZAKEN - ONBEKWAAMVERKLAARDE - VERBINTENIS - BETALING - VOORDEEL BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WIJZE
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1º, 2° en 3° De rechter oordeelt onaantastbaar of de minderjarige of onbekwaamverklaarde
voordeel heeft getrokken uit de betaling; het Hof gaat alleen 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. 1241 en 1312, BW)
(VANDEBROEK , in hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder ad hoc en met zeer beperkte opdracht over V. t/ TIFGA
nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem:
I. SITUERING
De betwisting betreft de geldigheid en de gevolgen van bepaalde rechtshandelingen met
financiële impact gesteld door een (handelingsonbekwame) persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder was toegewezen.
Het bestreden arrest (Brussel, 1 september 2009) verklaarde de overeenkomsten nietig,
maar eiser dient zekere bedragen terug te betalen bij wijze van restitutie op basis van het
"voordeel" dat hij uit de leningen gehaald heeft.
Tegen deze beslissing voert eiser twee middelen tot cassatie aan.
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
A.1. Het eerste onderdeel van het eerste middel heeft betrekking op de vordering van eiser
tegen eerste verweerster, meer bepaald op de beslissing betreffende zijn vordering tot
terugbetaling van de door hem betaalde bedragen.
In die context oordeelt het bestreden arrest (p. 20, in fine) m.i. dat eiser aan eerste
verweerster bepaalde bedragen betaalde en dat hij die, bij wijze van compensatie, in
mindering mag brengen van het bedrag dat door hem aan eerste verweerster verschuldigd
is. In zoverre het onderdeel er aldus vanuit gaat dat het arrest zijn vordering van alle aan
eerste verweerster betaalde sommen afwijst, mist het m.i. feitelijke grondslag.
2. In de mate dat het eerste onderdeel kan begrepen worden dat eiser opkomt tegen de
beslissing waarbij de vordering van eerste verweerster tot terugbetaling van het hem ter
beschikking gestelde bedrag wordt ingewilligd, stel ik vast dat de beoogde rechtshandelingen werden gesteld in strijd met de handelingsbekwaamheid van de beschermde
persoon.
De vermogensrechtelijke handelingen die de beschermde persoon stelt in strijd met zijn
handelingsonbekwaamheid zijn nietig. Het betreft een relatieve 2 nietigheid die enkel kan
worden gevorderd door de beschermde persoon of de voorlopige bewindvoerder 3.
De vernietiging van een overeenkomst verplicht in de regel elk van de partijen ertoe de
prestaties terug te geven die krachtens die vernietigde overeenkomst zijn ontvangen 4.
Artikel 1312 BW bepaalt evenwel dat wanneer onbekwaamverklaarden als zodanig
worden toegelaten tot herstel in hun recht tegen hun verbintenissen, hetgeen tengevolge
daarvan is betaald tijdens de onbekwaamverklaring van hen niet kan worden worden
teruggevorderd, tenzij bewezen is dat het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft.
Deze bepaling, die door de rechtsleer - gelet op de ratio van de bescherming van de
handelingsonbekwame - naar analogie van toepassing wordt geacht op het voorlopig
bewind, beoogt de persoon die onder voorlopig bewind is geplaatst daadwerkelijk
bescherming te bieden. Immers, indien de betrokkene ingevolge de nietigverklaring tot
restitutie verplicht is, ook als de prestatie van de medecontractant hem (om welke reden
ook) niet tot voordeel heeft gestrekt, kan men zich afvragen waarin de bescherming van
1 Zie de concl. van het OM.
2 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St.Senaat, 1990-91, nr. 1102/3, 117.
3 Art. 488bis, i), eerste lid, BW.
4 Cass. 21 mei 2004, AR C.03.0501.F, AC, 2004, nr. 274.
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de betrokkene zou gelegen zijn en of zijn belang als dusdanig wel door de nietigverklaring
gediend zou worden 5.
Het risico van het juridisch handelen met een handelingsonbekwaam persoon komt bijgevolg volkomen bij de medecontractant te liggen. In principe is slechts deze tot restitutie
verplicht, tenzij hij aantoont dat de beschermde persoon voordeel heeft getrokken uit het
betaalde. De bewijslast ligt aldus bij de persoon die contracteert met een handelingsonbe kwame.
3. De rechtsleer benadrukt uiteenlopende aspecten die voor de beoordeling van het begrip
"voordeel" in aanmerking kunnen worden genomen 6. Zo wordt beklemtoond dat de medecontractant t.a.v. de wilsonbekwame aanspraak kan maken op herstel, wanneer hij kan
aantonen dat de betrokkene van het betaalde een nuttig gebruik heeft gemaakt ... 7. Ook
dient te worden nagegaan of en in hoeverre de onbekwame door het contract daadwerkelijk is verrijkt en die verrijking nog terug te vinden is in het vermogen van de onbekwame8. Tevens kan het voordeel bestaan uit een toename van het actief van de onbekwame of uit een vermindering van het passief, maar moet het hoe dan ook zijn vermo genstoestand gunstig hebben beïnvloed9.
4. De loutere omstandigheid dat een door een onbekwame aangegane lening gediend heeft
voor de terugbetaling van een vorige en eveneens vernietigbare lening, impliceert volgens
een arrest van uw Hof 10 echter niet noodzakelijk het bewijs dat de lening tot voordeel
heeft gestrekt van de onbekwame.
5. Waar eiser in casu met de gelden die hij van eerste verweerster bekwam aldus enerzijds
de schulden die hij ten opzichte van tweede verweerster had volledig heeft voldaan en
anderzijds het saldo besteedde aan verbouwingswerken aan zijn woning, komt het mij dan
ook voor dat het bestreden arrest in deze wettig kon oordelen dat zowel het een als het
ander een voordeel opleverde voor eiser, nu dit voordeel m.i. vooreerst bestond in het
verdwijnen van een schuld uit het patrimonium en vervolgens in de verbeteringswerken
aan de woning, die nog in het patrimonium aanwezig zijn.
In zoverre ben ik dan ook de mening toegedaan dat het eerste onderdeel van het eerste
middel in die mate eveneens niet kan worden aangenomen in hoofde van eerste verweerster.
6. Het tweede onderdeel van het eerste middel komt op tegen het oordeel van de appelrechters dat de door tweede verweerster aan eiser betaalde bedragen hem tot voordeel
hebben gestrekt en dienen terugbetaald te worden bij wijze van restitutie. Waar niets
toelaat eraan te twijfelen dat de kapitalen afkomstig van de twee hypothecaire leningen
van tweede verweerster door eiser integraal aan zijn kinderen waren overgemaakt,
oordeelt het bestreden arrest dat het bevoordelen van de wettelijke erfgenamen een voordeel inhoudt in de zin van artikel 1312 van het BW. (p. 18/28, nr. 24).
7. Nu het onderdeel ervan uitgaat dat een betaling slechts op een wel bepaalde specifiek
beperkende wijze tot voordeel van de handelingsonbekwame zou kunnen strekken 11, komt
5 T. WUYTS, De retroactieve werking van de handelingsonbekwaamheid van de persoon geplaatst
onder voorlopig bewind: zegen of vloek?, TBBR, 2008, (82) 87, nr. 23.
6 Vgl. naast art. 1312 BW eveneens de art. 1239, tweede lid, en 1241 BW i.v.m. het tenietgaan van
verbintenissen door betaling.
7 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwame en wilsgestoorden, Recht en praktijk, nr. 41, Mechelen, Kluwer, 2005, 227, nr. 517; Les Novelles, Droit civil, T. IV, Brussel, Larcier,
1957, 739, nr. 2562.
8 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, II, 1964, 793, nr. 823.
9 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Intersentia, Antwerpen - Groningen, 496.
10 Cass. 5 sept. 1968, AC, 1969, 15.
11 Door aanwending ervan ter voldoening van een op geldige wijze eertijds aangegane persoonlijke
schuld of voor de verwerving van een zaak die zich nog in natura of bij wege van haar tegenwaarde
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het mij voor dat deze beperkende interpretatie geenszins steun vindt in de wet die enkel
stelt dat moet bewezen worden "dat het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft". Waar
het in zoverre een beperking aan de wet toevoegt die deze niet bevat, faalt het onderdeel
m.i. naar recht.
8. Vermits de wetgever het begrip voordeel in artikel 1312 BW niet omschrijft, behoort
het m.i. aan de feitenrechter om op basis van een soevereine feitelijke beoordeling 12, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak die de daadwerkelijke
bescherming van de handelingsonbekwame voor ogen houden, te oordelen of het gebruik
dat van het betaalde/geleende bedrag werd gemaakt de beschermde persoon tot voordeel
heeft gestrekt en als dusdanig geen daad van verkwisting of verspilling uitmaakt.
In zoverre het onderdeel aldus opkomt tegen de onaantastbaar feitelijke beoordeling van
de appelrechters is het m.i. niet ontvankelijk.
9. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een overmaking van de geleende gelden aan
zijn kinderen in geen geval eiser tot voordeel kan strekken, verplicht het uw Hof tot een
onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is en is het mitsdien niet ontvankelijk.
(...)
III. CONCLUSIE: VERWERPING.
ARREST

(AR C.10.0294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 1 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 wettelijke bepalingen
De artikelen 488 bis f en i, 1241 en 1312 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Veroordeelt (tweede verweerster) tot het betalen aan (eiser) van
interesten aan de wettelijke rentevoet op het bedrag van 12.611,76 euro vanaf 29
augustus 1994;Veroordeelt (eiser) tot het betalen aan (eerste verweerster) van 49.720,95
euro plus interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf 6 november 1996; Zegt dat (eiser),
(eerste verweerster), (tweede verweerster) (...) hun eigen gerechtskosten dragen, deze in
hoger beroep vereffend op (...)"
waarmee het bestreden arrest het principaal hoger beroep van eiser verwerpt voor zover
dat er toe strekte de volledige restitutie te bekomen van al de sommen die H. V. betaald
had aan eerste en tweede verweerster in uitvoering van de vernietigde
leningsovereenkomsten;
op grond van de motieven op p. 16 - 17:
in het patrimonium van de betrokkene bevindt (Voorziening in cassatie, Toelichting, p. 12).
12 Zie in die zin Cass. 5 sept. 1968, AC, 1969, (15) 17.
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"De nietigheid van de handelingen van de beschermde persoon - De retroactiviteit - De
gevolgen - Algemeen.
20.- Alle handelingen die door de beschermde persoon zijn verricht in strijd met de
beschermingsmaatregelen getroffen door de vrederechter bij het plaatsen onder
voorlopig bewind, zijn (relatief) nietig (art. 488bis,i), eerste lid B.W. en 488bis,j), derde,
vijfde lid B.W.
Eens de nietigheid wordt gevorderd, moet de rechter ze uitspreken. Zij is dus 'rechtens'
(...).
Deze nietigheid treft de handelingen die zijn verricht na de indiening van het
verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (art. 488bis,i), tweede lid
B.W.). De handelingsonbekwaamheid van de beschermde persoon werkt bijgevolg terug
tot op het tijdstip waarop de beslissing tot aanstelling van een bewindvoerder nog niet
kon worden bekendgemaakt. Hoewel de wet in een aantal bekendmakingmaatregelen
voorziet om derden die wensen te contracteren met de beschermde persoon op de hoogte
te brengen van diens handelingsonbekwaamheid (zie art. 488bis,e) B.W.) heeft de
wetgever bijgevolg, voor wat de penode betreft tussen de indiening van het verzoekschrift
tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder en de bekendmaking, voorrang gegeven
aan het belang van de onbekwame boven dat van de derde, zelfs al is die te goeder trouw
(...).
De nietigverklaring van een rechtshandeling betekent in de regel dat die rechtshandeling
geen enkel rechtsgevolg mag teweegbrengen. De partijen moeten teruggeplaatst worden
in de situatie alsof er nooit een geldige rechtshandeling werd gesteld.
In principe zouden dus ook de beschermde persoon en de contracterende derde moeten
worden teruggeplaatst in de oorspronkelijke situatie, maar in het belang van de
beschermde persoon gelden de uitzonderingsregels van de artikelen 1312 en 1241 van het
Burgerlijk Wetboek omdat, indien de betrokkene ingevolge de nietigverklaring tot
restitutie verplicht zou zijn, ook als de prestatie van de medecontractant hem - om welke
reden dan ook -niet tot voordeel gestrekt heeft, zich immers de vraag stelt naar het nut
van de beschermingsmaatregel.
Artikel 1312 van het Burgerlijk Wetboek houdt een algemene regel in die van toepassing
is op alle onbekwaamheden, en derhalve ook de onbekwaamheid van de ander voorlopig
bewind gestelde persoon (...). De juiste aard van de geestesstoornis van H. V. is
irrelevant. Artikel 1241 van het Burgerlijk Wetboek vormt in wezen slechts een toepassing
van het meer algemene 1312 B.W.
Art. 1312 B.W. bepaalt: "Wanneer onbekwaamverklaarden als zodanig worden
toegelaten tot herstel in hun recht tegen hun verbintenissen, kan hetgeen ten gevolge van
die verbintenissen is betaald tijdens de onbekwaamverklaring van hen niet worden
teruggevorderd, tenzij bewezen is dat het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft.
Art. 1241 B.W. bepaalt: De betaling aan de schuldeiser gedaan is niet geldig, indien hij
onbekwaam was om de betaling te ontvangen, tenzij de schuldenaar bewijst dat de
schuldeiser uit die betaling voordeel getrokken heeft.
Uit de bovenstaande bepalingen volgt dat de bewijslast ligt bij de persoon die
contracteert met een handelingsonbekwame, in casu de (tweede verweerster, eerste
verweerster) en FORTIS INSURANCE (...)."
op p. 18-19:
"24. Op 14 december 1995 en op 25 januari 1996 verklaarde H. V. aan de vrederechter
dat de kapitalen afkomstig van de hypothecaire leningen gesloten bij (tweede
verweerster) integraal waren overgemaakt aan zijn kinderen (...). Niets laat toe aan deze
verklaring te twijfelen.
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Het beschermingsstatuut van het voorlopige bewind betreft de vermogensrechtelijke
handelingen van de beschermde persoon, wat de erfgenamen van deze laatste tot voordeel
strekt. Wat de kinderen op voorhand ontvangen uit het vermogen van hun vader moeten
en kunnen zij uiteraard niet meer ontvangen bij diens overlijden. Het hof is van oordeel
dat het bevoordelen van de wettelijke erfgenamen een voordeel inhoudt in de zin van
artikel 1312 van het Burgerlijk Wetboek.
De door (tweede verweerster) betaalde kapitalen hebben H. V. in deze tot voordeel
gestrekt en behoren te worden terugbetaald aan (tweede verweerster). In totaal ontving
V. van (tweede verweerster) (1.550,000 + 560.000=) 2.110.000,-frank. Dit bedrag werd
reeds integraal terugbetaald aan (tweede verweerster).
In de mate H. V. meer heeft terugbetaald dan 2.110.000,-frank heeft hem dit niet tot
voordeel gestrekt en brengt de nietigheid van de leningakten mee dat (tweede
verweerster) dit meer betaalde moet terugbetalen. In totaal betaalde H. V. aan (tweede
verweerster):
- op het tijdstip van de derde lening
1.712.384,-frank
- daarvoor betaalde mensualiteiten
255.280,-frank
- opheffing hypothecaire inschrijving
16.000,-frank
- op het tijdstip van de derde lening
601.781,-frank
- daarvoor betaalde mensualiteiten
33.312,-frank
- totaal
2.618.757,-frank
(Tweede verweerster) moet bijgevolg terugbetalen (2.618.757 - 2.110.000 =) 508.757,frank of 12.611,76 euro.
Dit bedrag moet worden verhoogd met vergoedende interesten vanaf 29 augustus 1994,
datum van de afrekening en de betaling naar aanleiding van de derde hypothecaire
leningakte (eerste verweerster)."
en op p. 20-21:
"28.- Het staat vast dat de schuld die bestond bij (tweede verweerster) volledig werd
aangezuiverd door de gelden afkomstig van de hypothecaire lening bij (eerste
verweerster). In de mate hiermee de voordien geleende kapitalen, die moeten worden
terugbetaald (...),werden aangezuiverd, heeft H. V. hierdoor een voordeel genoten in de
zin van artikel 1312 van het Burgerlijk Wetboek. Uit het bovenstaande blijkt dat dit
voordeel 2.110.000,-frank beloopt.
De beschermde V. verklaarde aan de vrederechter op 14 december 1995 en 25 januari
1996 dat een bedrag van 700.000,- frank besteed werd aan de uitvoering van
verbouwingswerken aan zijn pand, wat overeenstemt met wat in de bijzondere
voorwaarden van de kredietopening werd overeengekomen.
Uit de objectieve stukken van de voorgelegde dossiers blijkt evenwel dat het niet mogelijk
is dat het volledige bedrag van 700.000,-frank werd besteed aan de verbeteringswerken
van de woning van H. V.. Deze bekwam immers slechts een geldsom van (100.000 + 790
+ 98.000 + 112.000 + 70.000 + 50.000 + 6.313 =) 437.103,-frank die nuttig kon worden
aangewend voor de beoogde verbeteringswerken (...). De andere uitbetaalde bedragen
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kregen de volgende bestemmingen: dossierkosten, premies levensverzekering,
aanzuivering schuld (tweede verweerster), aanzuivering debetstand rekening. Niets laat
toe aan de verklaring van H. V. te twijfelen, weliswaar, wat de grote van het bestede
bedrag betreft, gecorrigeerd naar het bedrag van 437.103,-frank.
In de mate dat het geleende bedrag besteed werd aan de verbetering van de eigen woning
strekt dit de beschermde V. tot zijn voordeel in de zin van de artikelen 1312 en 1241 van
het Burgerlijk Wetboek.
V. genoot bijgevolg in totaal een voordeel van (2.110.000 + 437.103=) 2.547.103,-frank
dat moet worden terugbetaald aan (eerste verweerster).
In totaal betaalde H. V. aan (eerste verweerster) - zie brief van 6 mei 1996 van (eerste
verweerster) aan de voorlopige bewindvoerder ad hoc, dossier (eiser), stuk 14:
• aan kapitaal (3.000.000 - 2.816.648 =) 183.352,-frank
• aan interesten 352.788,-frank
• als dossierkosten 5.225,-frank
• totaal 541.365,-frank
V. moet bijgevolg terugbetalen aan (eerste verweerster): (2.547.103 - 541.365=)
2.005.738,-frank [en niet 2.650.790,-frank zoals door de eerste rechter berekend] of
49.720,95 euro.
Dit bedrag moet worden verhoogd met vergoedende int resten vanaf 6 november 1996,
datum van het stellen van de tegenvordering door (eerste verweerster)."
Grieven
1. Artikel 1312 van het Burgerlijk Wetboek regelt op een afwijkende wijze de gevolgen
van de nietigheid, uitgesproken op grond van artikel 488 bis f en i van hetzelfde wetboek,
van verbintenissen aangegaan door de beschermde persoon, door te bepalen ter zijner
bescherming: "Wanneer minderjarigen of onbekwaamverklaarden, als zodanig, worden
toegelaten tot herstel in hun recht tegen hun verbintenissen, kan hetgeen ten gevolge van
die verbintenissen is betaald tijdens de onbekwaamverklaring, van hen niet worden
teruggevorderd, tenzij bewezen is dat het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft."
Artikel 1241 van het Burgerlijk Wetboek drukt dezelfde doelstelling uit aangaande de
geldigheid van de betaling door te bepalen: "De betaling aan de schuldeiser gedaan is
niet geldig (is), indien hij onbekwaam was om de betaling te ontvangen, tenzij de
schuldenaar bewijst dat de schuldeiser uit die betaling voordeel getrokken heeft."
Dit betekent dat de medecontractant maar aanspraak kan maken op herstel ten aanzien
van de beschermde persoon, wanneer hij kan aantonen dat de betrokkene van het
betaalde een nuttig gebruik gemaakt heeft door het aan te wenden, hetzij ter voldoening
van een persoonlijke schuld die eertijds op geldige wijze aangegaan werd, hetzij voor de
verwerving van een zaak die zich nog in natura of bij wege van haar tegenwaarde in het
patrimonium van de betrokkene bevindt.
Gelden die aan de onbekwame niet ter beschikking mochten worden gesteld ingevolge de
nietigheid van de leningovereenkomst in uitvoering waarvan zij werden uitbetaald,
kunnen aldus niet van de beschermde persoon terugbekomen worden, noch op vrijwillige
basis, noch onder dwang, wanneer die gelden niet tot dergelijk voordeel hebben gestrekt
van de beschermde persoon.
Eerste onderdeel
2. Eiser vorderde, in het dispositief op p. 6 van zijn regelmatig op 30 april 2008 ter griffie
van het Hof van beroep te Brussel neergelegde beroepsconclusie na heropening der
debatten, de veroordeling van eerste verweerster tot de volgende terugbetalingen:
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"B. Recht doend op de oorspronkelijke hoofdvordering van (eiser) tegen (eerste
verweerster):
De vordering volledig gegrond te verklaren en dienvolgens:
alle sommen betaald ten titel van kapitaalsdelging en intresten:
• als kapitaalsdelging per 1 mei 1996: 4545,20 €
• als gewone intresten per 1 mei 1996: 9563,40 €
• als intresten op debet: 407,30 €
• als diverse kosten: 4 x 400 frank (1600 frank) of 39,70 €
hetzij in totaal 13737,50 €, bedrag te verminderen met de opgelopen achterstallen per
1/5/1996 zijnde 3806,30 €, hetgeen een verschuldigde som geeft van 9931,20 €;
b. alle sommen betaald ten titel van dossierkosten:
namelijk 5000 frank + 225 frank, hetzij 5225 frank of 129,50 €;
Als deze bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 26 augustus 1994
tot de datum van het tussen te komen arrest, en met de verwijlintresten vanaf dan tot de
datum van effectieve betaling;
(Eerste verweerster) te veroordelen tot de kosten van het geding, in zoverre tegen haar
gericht, met inbegrip van de rechsplegingsvergoeding conform art. 1022 Ger. W.;"
3. De appelrechters, - na beslist te hebben (p.18) dat "De hypothecaire leningen van 3
september 1992 en 6 augustus 1993 [aangegaan bij tweede verweerster] (...) nietig (zijn
(...)" -, oordelen vervolgens (p. 20) dat "Het (...) vast(staat) dat de schuld die bestond bij
(tweede verweerster) werd aangezuiverd door de gelden afkomstig van de hypothecaire
lening bij (eerste verweerster). In de mate hiermee de voordien geleende kapitalen, die
moeten worden terugbetaald
(...), werden aangezuiverd, heeft H. V. hierdoor een voordeel genoten in de zin van artikel
1312 van het Burgerlijk Wetboek. Uit het bovenstaande blijkt dat dit voordeel 2.110.000,frank beloopt."
4. De aanwending evenwel door de beschermde persoon van geleende gelden ter
aanzuivering van een door hem voorheen aangegane, vernietigbare hypothecaire lening
strekt niet tot zijn voordeel. A fortiori is dat zeker het geval wanneer de voorheen
aangegane hypothecaire lening daadwerkelijk vernietigd is en dus geacht wordt nooit te
hebben bestaan.
De beschermde persoon is immers wettelijk niet gehouden tot de terugbetaling van
dergelijke, niet alleen vernietigbare, maar ex tunc vernietigde lening, zodat de
aanzuivering ervan hem niet kan verrijkt hebben.
Door die ontleende gelden op die wijze te besteden aan de terugbetaling van de derdeuitlener van die nietige lening, hebben deze gelden het patrimonium van de beschermde
persoon verlaten, zonder dat een er mee verworven zaak, of de tegenwaarde daarvan, er
voor in de plaats is gekomen.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de vordering van eiser tot restitutie van
alle aan eerste verweerster betaalde sommen afwijst, in de mate met de bij eerste
verweerster ontleende gelden de bij tweede verweerster ontleende gelden werden
aangezuiverd ten belope van het aan ter tweede verweerster te restitueren voordeel ad
2.110.000 frank, omdat de bij eerste verweerster ontleende gelden het patrimonium van
H. V. hebben verlaten, zonder diens verrijking, welke niet kan voortspruiten uit de
aanzuivering van de nietig verklaarde leningen bij tweede verweerster en zonder dat er
enige zaak of tegenwaarde ervan voor in de plaats is gekomen, welke toestand niet
beantwoordt aan het wettelijk begrip van een voordeel in de zin van artikel 1312 van het
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Burgerlijk Wetboek in hoofde van H. V. (Schending van de artikelen 488 bis f en i, 1241
en 1312 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
6. Eiser vorderde, in het dispositief op p. 6 van zijn regelmatig op 30 april 2008 ter griffie
van het Hof van beroep te Brussel neergelegde beroepsconclusie na heropening der
debatten, de veroordeling van tweede verweerster tot de volgende terugbetalingen:
"A. Recht doende op de oorspronkelijke vordering van (eiser) tegen (tweede verweerster):
Deze vordering volledig gegrond te verklaren en derhalve:
(Tweede verweerster) te veroordelen om aan (eiser) terug te betalen:
a. met betrekking tot de leningsovereenkomst van 3 september 1992:
• de som van 1.712.384 frank, thans 42.448,90 €, betaald aan (tweede verweerster) op
26.8.1994;
• de door V. H. zelf aan (tweede verweerster) betaalde mensualiteiten, zijnde 9096,80 € 2768,60 € of 6328,2 €;
• de door V. H. zelf aan (tweede verweerster) betaalde dossierkosten, waarvan het
bedrag door (tweede verweerster) dient meegedeeld te worden; de som van 396,60 €
(16000 frank), betaald voor de opheffing van de hypothecaire inschrijving;
al deze bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 26.8.1994 tot de
datum van het tussen te komen arrest en met de verwijlintresten vanaf dan tot de datum
van de effectieve betaling."
b. met betrekking tot de leningsovereenkomst van 6 augustus 1993:
de som van 601.781 frank, thans 14.917,80 €, aan (tweede verweerster) betaald op
26.8.1994;
de door V. H. zelf aan (tweede verweerster) betaalde mensualiteiten, zijnde 1651,60 € min
825,80 €, hetzij 825,80 €;
de door V. H. zelf aan (tweede verweerster) betaalde dossierkosten, waarvan het bedrag
door (tweede verweerster) dient meegedeeld te worden;
al deze bedragen te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 16.8.1994 tot de
datum van het tussen te komen arrest en met de verwijlintresten vanaf dan tot de datum
van de effectieve betaling;
(Tweede verweerster) te veroordelen tot de kosten van het geding inzoverre tegen haar
gericht, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding conform art. 1022 Ger. W.,"
7. De appelrechters oordelen dat de door tweede verweerster aan de Heer V. betaalde
bedragen hem tot voordeel hebben gestrekt en behoren te worden terugbetaald bij wijze
van restitutie (p.18-19), omdat "de kapitalen afkomstig van de hypothecaire leningen bij
(tweede verweerster) integraal waren overgemaakt zijn kinderen" en "Wat de kinderen op
voorhand ontvangen uit het vermogen van hun vader moeten en kunnen ze uiteraard niet
meer ontvangen bij diens overlijden. Het Hof is van oordeel dat het bevoordelen van de
wettelijke erfgenamen een voordeel inhoudt in de zin van artikel 1312 van het Burgerlijk
Wetboek."
8. Aan het bevoordelen van de wettelijke erfgenamen, door hen bij leven gelden over te
maken, beantwoordt evenwel geen tegenprestatie die in het patrimonium van de
beschermde persoon terecht komt.
De wettelijke erfgenamen hebben al evenmin enige aanspraak op het patrimonium van
hun rechtsvoorganger tijdens diens leven, die dan ook geen enkele verplichting heeft om
enig bedrag aan zijn wettelijke erfgenamen over te maken, maar integendeel vrij is zijn
vermogen te besteden naar goeddunken.
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Ten slotte is het niet het patrimonium van de beschermde persoon dat voordeel haalt uit
het overmaken van gelden aan de wettelijke erfgenamen, maar wel het vermogen van de
begunstigde wettelijke erfgenamen.
9. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat het bevoordelen door H. V.
van zijn wettelijke erfgenamen, door de bij tweede verweerster geleende gelden aan zijn
kinderen over te maken, een voordeel inhoudt in de zin van artikel 1312 van het
Burgerlijk Wetboek, omdat het overmaken van die gelden, - ook al is het aan zijn
wettelijke erfgenamen en niet aan een derde -, deze hoe dan ook ontrekt aan zijn
patrimonium, waaruit zij zonder verplichting of tegenprestatie verdwenen zijn om terecht
te zijn gekomen in het vermogen van zijn kinderen, welke toestand niet beantwoordt aan
het wettelijk begrip van een voordeel in de zin van voormelde bepaling in hoofde van H.
V. (Schending van de artikelen 488 bis f en i, 1241 en 1312 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede middel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel heeft betrekking op de twee hypothecaire leningen die H. V.
heeft afgesloten met Argenta en die hij heeft terugbetaald met gelden afkomstig
van de hypothecaire lening bij Tifga.
2. Artikel 1312 Burgerlijk Wetboek bepaalt: "Wanneer minderjarigen of
onbekwaamverklaarden, als zodanig, worden toegelaten tot herstel in hun recht
tegen hun verbintenissen, kan hetgeen ten gevolge van die verbintenissen is
betaald tijdens de onbekwaamverklaring, van hen niet worden teruggevorderd,
tenzij bewezen is dat het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft."
Artikel 1241 Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De betaling aan de schuldeiser
gedaan is niet geldig, indien hij onbekwaam was om de betaling te ontvangen,
tenzij de schuldenaar bewijst dat de schuldeiser uit die betaling voordeel
getrokken heeft."
3. De rechter oordeelt onaantastbaar of de minderjarige of onbekwaamverklaarde
voordeel heeft getrokken uit de betaling. Het Hof gaat alleen 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 dat deze leningen H. V. tot voordeel strekken
omdat:
- hij de kapitalen afkomstig van die twee hypothecaire leningen integraal aan zijn
kinderen heeft gegeven;
het beschermingsstatuut van het voorlopige bewind de vermogensrechtelijke
handelingen van de beschermde persoon betreft, wat zijn erfgenamen tot
voordeel strekt;
- wat de kinderen op voorhand ontvangen uit het vermogen van hun vader, zij
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uiteraard niet meer moeten en kunnen ontvangen bij diens overlijden.
5. Door op grond hiervan te oordelen dat de leningen afgesloten met Argenta H.
V. tot voordeel strekken, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Eerste onderdeel
6. De cassatie op het tweede onderdeel dient te worden uitgebreid tot de in het
eerste onderdeel aangevochten beslissing die nauw verbonden is met de in het
tweede onderdeel vernietigde beslissing.
Overige grieven
7. De overige grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven geen
antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vorderingen
in verband met de hypothecaire leningen afgesloten met Tifga en Argenta en
over de kosten.
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.
24 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: E.
Stassijns – Andersluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten:
P. Wouters, H. Geinger en J. Verbist.

Nr. 424
3° KAMER - 27 juni 2011

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN TER BEURZE GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN - OPENBARE OVERNAMEAANBIEDINGEN BANKCOMMISSIE - TOEZICHT - EFFECTENHOUDERS - BELANGEN
Hoewel de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen inzake ter beurze
genoteerde vennootschappen, reglementering van de openbare overnameaanbiedingen en
wijzigingen in de controle op vennootschappen niet zelf de prijs van het uitkoopbod mag
bepalen, onderzoekt zij niettemin of de door de bieder geboden prijs de belangen van de
effectenhouders veiligstelt. (Art. 57, KB 8 nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen)
(DEMINOR ACTIVE GOVERNANCE, gemeenschappelijk fonds naar Nederlands recht T. GDF Suez, vennootschap naar
Frans recht, e.a.)
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ARREST (vertaling)

(AR C.09.0290.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 1 december 2008.
De zaak is bij beschikking van 18 november 2010 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De door de eerste verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het middel mist belang :
De eerste verweerster betoogt dat het arrest de rechtsvordering van de eisers ook
verwerpt op grond van een tweede reden, waarop het middel geen kritiek
uitoefent en volgens welke de eerste verweerster zich terecht beroept op de
instemming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
met het uitkoopbod.
Het arrest beslist dat "de (eisers), in tegenstelling tot wat zij beweren, met name
dat zij de instemming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen met het uitkoopbod niet betwisten, in de onderhavige
procedure wel degelijk rechtstreeks kritiek uitoefenen op de beoordeling door de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van de voorwaarden
van het door (de eerste verweerster) uitgebrachte bod, door de aangewende
evaluatiemethodes en de toepassing ervan te bekritiseren en andere methodes
voor te stellen die volgens hun berekeningen een hogere dan de aangeboden prijs
opleveren. In die omstandigheden moet afwijzend worden beschikt op de
rechtsvordering van de (eisers), die niet gericht is tegen de beslissing van de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen om (de eerste
verweerster) te machtigen het uitkoopbod uit te brengen, een beslissing waarop
(de eerste verweerster) zich in deze procedure terecht beroept".
Die reden, die niet losstaat van de betwiste reden, schraagt niet de beslissing om
de rechtsvordering van de eisers te verwerpen.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
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Artikel 15, §1, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot
reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, dat te dezen van
toepassing is, bepaalt dat, voor de openbare overnameaanbiedingen en de
verrichtingen die een wijziging met zich meebrengen in de controle op de
vennootschappen die een openbaar beroep doen of gedaan hebben op het
spaarwezen, de Koning alle maatregelen kan nemen die tot doel hebben "de
informatieverstrekking aan en de gelijke behandeling van houders van effecten te
verzekeren en hun belangen veilig te stellen" en de transparantie en de goede
werking van de markt te bevorderen.
Luidens artikel 15, §2, 9°, van die wet, zoals het is ingevoerd door artikel 3 van
de wet van 16 juni 1998 tot wijziging van artikel 190quinquies, §1, van de
wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, kan
de Koning het in het voormelde artikel 190quinquies, §1, bepaalde uitkoopbod
reglementeren en inzonderheid de te volgen procedure "en de wijze van
vaststelling van de prijs van het uitkoopbod" bepalen.
Luidens de memorie van toelichting van de wet van 16 juni 1998 houdt de
goedkeuring van het prospectus door de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen "onder meer ook een beoordeling in van het uitkoopbod dat,
inzonderheid qua prijs, zodanig moet zijn geformuleerd dat de belangen van de
effectenhouders die het voorwerp van het uitkoopbod zijn, veilig zijn gesteld
(artikel 45, 4°, van het koninklijk besluit van 8 november 1989)".
Artikel 190quinquies, §1, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen is thans artikel 513, §1, Wetboek van
handelsvennootschappen geworden.
Artikel 15, §3, van de voormelde wet van 2 maart 1989 bepaalt dat alleen de
Bankcommissie belast is met het toezicht op de toepassing van de krachtens de
eerste en de tweede paragraaf genomen besluiten.
Op grond van artikel 16 van die wet kan de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen alle maatregelen nemen en aanmaningen geven om de correcte
toepassing te waarborgen van de krachtens artikel 15, §1 en 2, genomen
besluiten.
Artikel 45, 4°, van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare
overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen
bepaalt dat elk openbaar uitkoopbod aan de volgende voorwaarden moet voldoen
: "de voorwaarden en regels voor het bod moeten in overeenstemming zijn met
de bepalingen van dit besluit; bovendien moeten zij, inzonderheid qua prijs,
zodanig zijn geformuleerd dat de belangen van de effectenhouders veilig zijn
gesteld".
Volgens artikel 46 van dat koninklijk besluit moet de persoon die alleen dan wel
in onderling overleg 95 pct. bezit van de stemrechtverlenende effecten van een
naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of
gedaan heeft, en alle effecten van die vennootschap wenst te verwerven, dit
vooraf ter kennis brengen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.
Die kennisgeving moet, "naast de prijs, de voorwaarden en de voornaamste
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regels voor het bod, gegevens bevatten waaruit blijkt dat aan de voorwaarden
van artikel 45 is voldaan".
Wanneer de Commissie voor het Bank- en Financiewezen een kennisgeving
overeenkomstig artikel 46 heeft ontvangen, maakt zij deze kennisgeving
openbaar (artikel 56 van het koninklijk besluit).
De houders van effecten waarop het bod slaat, beschikken over een termijn van
vijftien dagen om de Commissie voor het Bank- en Financiewezen hun bezwaren
mede te delen tegen het bod "en, inzonderheid, tegen de waardering van de
effecten van de doelvennootschap of de geboden prijs, gelet op de zorg om hun
belangen veilig te stellen". Na afloop van die termijn van vijftien dagen kan de
Commissie binnen vijftien dagen aan de bieder mededelen "welke opmerkingen
zij heeft over het bod". Indien de Commissie geen opmerkingen over het
voorgestelde bod meent te moeten maken, kan zij meteen uitspraak doen over de
goedkeuring van het prospectus (artikel 57 van het koninklijk besluit).
Indien de Commissie voor het Bank- en Financiewezen opmerkingen heeft over
het voorgestelde bod, beschikt de bieder over een termijn van vijftien dagen na
de mededeling van die opmerkingen om daarop te reageren en eventueel "zijn
bod te wijzigen in gunstigere zin voor de effectenhouders". Na afloop van die
termijn van vijftien dagen doet de Commissie voor het Bank- en Financiewezen
uitspraak over de goedkeuring van het prospectus, "behoudens toepassing van
artikel 16 van de wet van 2 maart 1989" (artikel 58 van het koninklijk besluit).
Het optreden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen waarborgt dat
de
minderheidsaandeelhouders,
in
ruil
voor
de
door
de
meerderheidsaandeelhouders verkregen effecten, een vergoeding ontvangen die
in een redelijke verhouding staat tot de waarde van die effecten.
Uit die teksten en uit de opzet ervan volgt dat de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen weliswaar niet zelf de prijs van het uitkoopbod
mag vaststellen, maar dat zij niettemin nagaat of de door de bieder geboden prijs
de belangen van de effectenhouders veiligstelt.
Het onderdeel dat geheel berust op de onjuiste veronderstelling dat het toezicht
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op een
openbaar uitkoopbod van aandelen van een vennootschap die een openbaar
beroep op het spaarwezen heeft gedaan of doet, zoals bedoeld in artikel 513, §1,
Wetboek van vennootschappen, beperkt blijft tot een toezicht op de waarde, de
oprechtheid en de volledigheid van de voor het publiek bestemde inlichtingen die
het prospectus moet bevatten en geen betrekking mag hebben op het bedrag van
het bod, faalt naar recht.
Vijfde onderdeel
De door de eerste verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderdeel verplicht het Hof feitelijke gegevens te
onderzoeken:
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid maakt onlosmakelijk deel
uit van het onderzoek van de gegrondheid van het middel.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Het arrest erkent, zonder wat dat betreft bekritiseerd te worden, dat de eisers een
subjectief recht op een aanvulling op de prijs hebben en dat de wetgever hen niet
alle rechtsmiddelen heeft ontzegd die gegrond zijn op de niet-naleving van
artikel 45, 4°, van het koninklijk besluit van 8 november 1989.
Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie
berust, maar ze hebben krachtens artikel 159 van de Grondwet daarentegen de
bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan te toetsen
alvorens uitwerking eraan te verlenen. Die regel is van toepassing op elke
individuele administratieve handeling die rechten doet ontstaan.
Het arrest vermeldt dat "de beslissing op grond waarvan de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen na afloop van een onderzoek vaststelt dat
de voorwaarden van het openbaar uitkoopbod de belangen van de
minderheidsaandeelhouders veiligstellen, juridische gevolgen heeft ten aanzien
van de bieder en de houders van effecten", dat "de bescherming die de houders
van effecten bij een uitkoopbod genieten door het optreden van de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, dus vereist dat een dergelijke
beslissing uitdrukkelijk wordt gewezen en met redenen wordt omkleed", dat "die
beslissing krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moet
gemotiveerd worden" en dat "de opgelegde motivering krachtens artikel 3 van
dezelfde wet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden
die aan de beslissing ten grondslag liggen".
Het arrest beslist dat "(de eerste verweerster) dus ten onrechte lijkt te menen dat
de goedkeuring van het prospectus van het uitkoopbod door de Commissie voor
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, na een grondig onderzoek van meer
dan drie maanden tijdens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen haar opmerkingen aan de bieder heeft medegedeeld, een
uitdrukkelijke en gemotiveerde beslissing over de overeenstemming van de
voorwaarden van het bod met de belangen van de effectenhouders oplevert" en
dat "de bekendgemaakte documenten, de enige waartoe de houders van de
Electrabel-effecten toegang hadden, geen melding maken van de beslissing van
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dat de voorgestelde
prijs correct is en, a fortiori, evenmin van de redenen waarop die beoordeling zou
zijn gegrond".
Het arrest, dat eerst vaststelt dat de goedkeuring van de voorwaarden van het
uitkoopbod door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
onwettig was maar die beslissing vervolgens niet verwerpt, verantwoordt niet
naar recht zijn beslissing om de vordering van de eisers tot betaling van een
aanvulling op de prijs te verwerpen, op grond dat hun rechtsvordering niet
gericht is tegen de beslissing van die commissie.
Het onderdeel is gegrond.
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De andere onderdelen van het middel
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen, die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie.
Tweede middel
Artikel 18ter, §1, van de wet van 2 maart 1989, dat op het geschil van toepassing
is, bepaalt dat elke vordering die volledig of gedeeltelijk steunt op één of meer
bepalingen van hoofdstuk II of op bepalingen die door de Koning zijn vastgelegd
met toepassing van artikel 15, §1 en 2, van die wet, onder de uitsluitende
bevoegdheid van het hof van beroep te Brussel valt.
Volgens artikel 18ter, §5, kan het hof van beroep in eerste instantie geen andere
vordering behandelen dan bedoeld in §1, met dien verstande dat de regels van
het Gerechtelijk Wetboek inzake samenhang en tegeneis niet hoeven te worden
toegepast.
Krachtens artikel 15, §2, 9°, kan de Koning het uitkoopbod bepaald in artikel
190quinquies, §1, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
reglementeren en inzonderheid de te volgen procedure en de wijze van
vaststelling van de prijs van het uitkoopbod bepalen.
Artikel 46 van het koninklijk besluit van 8 november 1989, dat ter uitvoering van
dat artikel 15, §2, 9°, is uitgevaardigd, verplicht de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon die een openbaar uitkoopbod wenst uit te brengen, dit ter kennis te
brengen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
Luidens artikel 47, 3°, van dat koninklijk besluit, moet de bieder bij zijn
kennisgeving aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
een dossier voegen dat overeenkomstig haar voorschriften is opgemaakt en dat
met name "het advies van de raad van bestuur van de doelvennootschap bevat,
waarin de raad stelt dat het door de bieder opgestelde prospectus naar zijn
oordeel geen leemten vertoont of geen gegevens bevat die de effectenhouders
van de doelvennootschap kunnen misleiden. Bovendien moet in dit advies het
oordeel staan van de raad van bestuur over het verslag van de onafhankelijke
expert. Tot slot moet het advies vermelden of de raad van bestuur vindt dat met
de prijs de belangen van de effectenhouders al dan niet veilig kunnen worden
gesteld".
Het arrest vermeldt, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat de eisers
hun vordering tot veroordeling van de tweede verweerster gronden op de
omstandigheid dat zij "haar algemene zorgvuldigheidsplicht zou hebben
verzuimd toen zij de kennisgeving opstelde die de (eerste verweerster) in het
kader van de procedure van het openbaar uitkoopbod aan de Commissie van het
Bank- en Financiewezen diende voor te leggen, door foutieve beoordelingen van
het billijk karakter van de door de bieder aangeboden prijs, die een zorgvuldige
en bedachtzame doelvennootschap in dezelfde omstandigheden niet zou hebben
begaan" en op het feit dat de tweede verweerster "zich schuldig zou hebben
gemaakt aan derdemedeplichtigheid door deel te nemen aan de bedrieglijke
handelingen (van de eerste verweerster) om de houders van Electrabel-effecten
te misleiden".
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Het arrest schendt geen van de in het middel bedoelde bepalingen wanneer het
beslist dat die vordering niet valt onder de toepassing van artikel 18ter van de
wet van 2 maart 1989 en dat het hof van beroep te Brussel bijgevolg niet
bevoegd is om daarover uitspraak te doen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de eisers tegen de eerste verweerster en over de kosten tussen de partijen.
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 eisers in de kosten van de tweede verweerster, 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, anders
samengesteld.
27 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Andersluidende conclusie: P. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: F.
T'Kint, J.-M. Nelissen Grade en I. Heenen.

Nr. 425
3° KAMER - 27 juni 2011

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - NALATENSCHAP - AFSTAMMING
Wanneer de vordering van de eiseres in cassatie die de dochter beweert te zijn van de
vooroverleden oom van de verweersters in cassatie, ertoe strekt om haar rechten van
erfgename met voorbehouden erfdeel te doen gelden op de nalatenschap van de grootouders aan vaderszijde van die laatsten, dan is dat geschil, dat onderstelt dat de kwestie van
de afstamming van de eiseres is beslecht in haar relatie tot alle erfgenamen die op de voor noemde nalatenschap aanspraak kunnen maken, onsplitsbaar in de zin van de artikelen 31
en 1084 van het Gerechtelijk Wetboek1. (Artt. 31 en 1084, Gerechtelijk Wetboek)
(G. T. F. e.a.; t.a.v. notaris Erneux)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0012.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 16 september 2009 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie in Pas., nr. 425.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweerders is opgeworpen
en die hieruit voortvloeit dat, hoewel het geschil onsplitsbaar is, de eiseres het
cassatieberoep niet heeft gericht tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken
partijen wier belang strijdig is met het hare:
Luidens artikel 488bis, K, van het Burgerlijk Wetboek, worden betekeningen en
kennisgevingen aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is
toegevoegd gedaan aan diens woonplaats of verblijfplaats.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de vrederechter
van het kanton Sint-Gillis, bij beschikking van 8 december 2009 gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad op 18 december 2009, de opdracht van voorlopig
bewindvoerder van de goederen van mevrouw F. I. die aan de tweede verweerder
was toevertrouwd heeft beëindigd met ingang van 1 januari 2010.
De betekening van het verzoekschrift die op 5 januari 2010 aan de verweerder
werd gedaan, hoewel die niet meer de hoedanigheid had om te worden
gedagvaard heeft bijgevolg geen uitwerking.
Krachtens artikel 1084, eerste en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet
de voorziening, wanneer het geschil onsplitsbaar is, gericht worden tegen alle bij
de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de
eiser en wordt de voorziening niet toegelaten bij niet-inachtneming van die regel.
Volgens artikel 31 van datzelfde wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar, in de
zin van artikel 1084, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de
onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk
zou zijn.
Het arrest stelt vast dat de vordering van de eiseres die de dochter beweert te zijn
van de vooroverleden oom van de verweerster en van mevrouw F. I. ertoe strekt
om haar rechten van erfgename met wettelijk erfdeel te doen gelden op de
nalatenschap van de grootouders aan vaderszijde van F.I..
Het geschil dat vereist dat uitspraak moet worden gedaan over de kwestie van de
afstamming van de eiseres in haar relatie tot alle erfgenamen die op de
voornoemde nalatenschap aanspraak kunnen maken, is onsplitsbaar in de zin van
de voornoemde artikelen 31 en 1084.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Bijgevolg moet geen acht worden geslagen op de tussenkomst van de derde
verweerder.
Doordat het cassatieberoep verworpen is, heeft de vordering tot de bindend
verklaring van het arrest ten aanzien van de notaris Erneux geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de voorziening en de vordering tot de bindend verklaring van het
arrest;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: J. Oosterbosch
en M. Mahieu.

Nr. 426
3° KAMER - 27 juni 2011

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN ARREST
- REDEN WAAROP HET MIDDEL GEEN KRITIEK UITOEFENT
De grond van niet-ontvankelijkheid die de verweerder tegen het cassatiemiddel opwerpt en
die hij afleidt uit het gebrek aan belang, kan niet worden aangenomen wanneer het
bestreden arrest zijn beslissing grondt op een reden waarop het middel geen kritiek uitoefent en die het Hof niet door een andere reden kan vervangen zonder dat het zijn bevoegd heid overschrijdt.
(C. e.a. T. VERIZON BUSINESS INC., vennootschap naar Amerikaans recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0024.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 29 oktober 2010 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Vijfde onderdeel
De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang:
De verweerster betoogt dat de rechter, krachtens de artikelen 6 en 1131 van het
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Burgerlijk Wetboek en het beginsel van de wilsautonomie, niet in de plaats van
de bieder mag treden om de voorwaarden van zijn bod te wijzigen en
laatstgenoemde niet mag veroordelen tot het betalen aan de houders van effecten
van een aanvulling op de prijs of van een schadevergoeding die het verschil in
prijs dekt.
Het arrest beslist evenwel, om een reden waarop het middel geen kritiek
uitoefent en die het Hof bijgevolg niet door een andere mag vervangen zonder
dat het zijn bevoegdheid overschrijdt, dat de eisers een subjectief recht op een
aanvulling op de prijs hebben en dat de wetgever hen niet de mogelijkheid heeft
ontzegd een rechtsvordering in de stellen op grond van de niet-naleving van
artikel 45, 2°, van het koninklijk besluit van 8 november 1989.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
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, anders samengesteld.
27 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: M. Regout –
Andersluidende conclusie: P. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: F.
T'Kint en P. A. Foriers.

Nr. 427
3° KAMER - 27 juni 2011

VOORLOPIGE HECHTENIS — ONWETTIGE EN ONWERKZAME HECHTENIS
— ONWERKZAME - VERGOEDING - VORDERING - BIJ WET AANGEWEZEN OVERHEID
Een persoon die wettig in hechtenis werd genomen en die, derhalve, geen recht op vergoeding voor de hoven en de rechtbanken kan doen gelden, heeft via een rechtsmiddel dat hij
voor de bij wet aangewezen overheid kan instellen evenwel de mogelijkheid om ten laste
van de Schatkist de billijke vergoeding te verkrijgen van de schade die hij geleden heeft
door een onwerkzaam gebleken hechtenis1. (Art. 28, Wet 13 maart 1973)
(BELGISCHE STAAT, Min. v. Justitie T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0065.F)
1 Art. 28, Wet Onwerkzame Hechtenis, vóór de wijziging ervan bij W. 30 dec. 2009; zie Cass. 10
april 1992, AR 7397, AC, 1991-92, nr. 431, met concl. adv.-gen. du JARDIN.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 27 januari 2009 van het hof van
beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 9 maart 2010 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144, 145 en 146 van de Grondwet;
- artikel 28 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame
voorlopige hechtenis, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet 30
december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat "de 'onwerkzame hechtenis' en de overschrijding van de 'redelijke
termijn' (zijn) aangetoond" en dat "de in het dictum van dit arrest bepaalde vergoeding
(...) de gevolgen van de 'onwerkzame hechtenis' en het overschrijden van de 'redelijke
termijn' naar billijkheid vergoedt" en "veroordeelt (de eiser) vervolgens om (aan de
verweerder) een bedrag van tweeduizend euro te betalen, vermeerderd met de
gerechtelijke interest te rekenen van de datum van het arrest tot de dag van betaling (en)
veroordeelt (de eiser) in de kosten van de twee instanties", om de volgende redenen:
"Over de grief (van de eiser) betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis (van
de verweerder) van 10 tot 26 november 1998
(De verweerder) oefent wel kritiek uit op de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel,
maar verwijt de raadkamer niet dat zij de voorlopige hechtenis heeft bevestigd bij
beschikking van 13 november 1998. [...] In dat opzicht wordt (de eiser) dus geen enkele
fout verweten;
Aangezien de raadkamer bij beschikking van 18 april 2002, op eensluidend advies van
het openbaar ministerie, verklaard heeft dat "er geen grond tot vervolging bestaat", rijst
daarentegen de vraag of de hechtenis van (de verweerder( onwerkzaam is en
overeenkomstig zijn vordering vergoed moet worden met toepassing van de artikelen 27
en 28 van de wet van du 13 maart 1973;
De bij de wet van 13 maart 1973 voorgeschreven vergoeding vormt geen vergoeding voor
schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Zij moet worden toegekend
wanneer voldaan is aan de bij die bepaling opgelegde voorwaarden;
Het hof (van beroep) wijst erop dat (de verweerder) zijn vordering tegen (de eiser) heeft
ingeleid bij akte van 4 november 2003 en dat de raadkamer de buitenvervolgingstelling
heeft bevolen (bij) beschikking van 18 april 2002, waaruit eventueel kan blijken dat de
ondergane hechtenis onwerkzaam was. Hieruit kan worden afgeleid dat de verjaring,
bedoeld in artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, niet is
ingetreden;
De beschikking tot buitenvervolgingstelling, die verwijst naar de vordering van de
procureur des Konings, volgens welke 'aan de inverdenkinggestelde onvoldoende feiten
ten laste kunnen worden gelegd', stelt te dezen niet uitdrukkelijk vast dat het feit dat tot de
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voorlopige hechtenis heeft geleid, geen misdrijf is (zie artikel 28, §1, d), van de wet van
13 maart 1973), zodat (de verweerder) alleen aanspraak kan maken op een vergoeding
voor onwerkzame hechtenis als hij aantoont dat er gegevens in feite of in rechte bestaan
waaruit zijn onschuld blijkt (artikel 28, §1, b), van dezelfde wet).
Wat dat betreft, en ondanks de hierboven vermelde gegevens op grond waarvan de
onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd, blijkt uit het strafdossier
dat de hechtenis (van de verweerder) en de handhaving ervan gedurende zestien dagen
niet te wijten zijn aan zijn gedrag maar wel aan de verklaringen van M.S., die hem wel
feiten heeft verweten waarvan zij het slachtoffer was geworden maar aan de onderzoekers
geen volledig en correct relaas van de feiten heeft gegeven (zie met name het
samenvattend proces-verbaal van 22 juni 1999; het verslag van D.S., psycholoog, die
door de onderzoeksrechter als deskundige was aangewezen in het kader van het
strafdossier en die tot het volgende besluit komt: 'hoewel mevrouw S. duidelijk het
slachtoffer van agressie is geworden, moet haar versie op grond van de voorgaande
elementen benaderd worden met de nodige (...)'; het verslag van dokter M. G.,
neuropsychiater, die door de onderzoeksrechter eveneens als deskundige was
aangewezen, waarin hij besluit dat haar 'labiele en gestoorde persoonlijkheid ervoor
zorgen dat haar beweringen met zeer veel terughoudendheid moeten worden benaderd');
Uit de voorgaande vaststellingen en overwegingen blijkt dat de vordering tot vergoeding
voor onwerkzame hechtenis in beginsel wel degelijk gegrond is".
Grieven
Volgens artikel 28, §1, b), van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor
onwerkzame voorlopige hechtenis, in de versie bedoeld in het middel, mag elke persoon
die in voorlopige hechtenis werd genomen gedurende meer dan acht dagen, zonder dat
deze hechtenis of de handhaving ervan te wijten is aan zijn persoonlijke gedraging,
aanspraak maken op een vergoeding, indien hij, na een beschikking van
buitenvervolgingstelling te hebben verkregen, het bewijs levert dat er gegevens in feite of
in rechte aanwezig zijn waaruit zijn onschuld blijkt.
Luidens de derde paragraaf van diezelfde bepaling moet een dergelijke vergoeding
worden gevraagd bij een verzoekschrift gericht aan de Minister van Justitie, indien de
persoon die een onwerkzame hechtenis heeft ondergaan geen vordering tot
schadevergoeding kan instellen voor de gewone gerechten.
In geval van een wettige maar onwerkzame hechtenis stelt de wet de betrokkene met
andere woorden een uitzonderlijk rechtsmiddel ter beschikking. De door de wetgever
ingevoerde vergoedingsregeling beschermt dus geen subjectief recht maar slechts een
belang om vergoed te worden, zodat niet de hoven en rechtbanken van de gerechtelijke
orde krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet bevoegd zijn om over die
vergoeding uitspraak te doen, maar wel de instantie die de wet speciaal daartoe heeft
ingesteld, namelijk de Minister van Justitie, onder voorbehoud van een hoger beroep dat
kan worden ingesteld voor de desbetreffende commissie, die uitspraak doet naar
billijkheid.
Overigens blijkt uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, dat de
vergoeding van de verweerder een andere grondslag kan hebben, daar het hof van beroep
beslist heeft dat de verweerder de eiser geen enkele fout verwijt met betrekking tot de
handhaving van zijn voorlopige hechtenis en geen enkele andere grondslag vermeldt.
Het arrest, dat de eiser veroordeelt tot betaling van een bedrag van tweeduizend euro
vermeerderd met de gerechtelijke interest, met name wegens "onwerkzame hechtenis",
heeft vastgesteld dat" [de eiser] in dat opzicht [...] geen enkele fout wordt verweten", en
eigent zich vervolgens dus de bevoegdheid toe om uitspraak te doen over een vordering
die gegrond is op artikel 28, §1, b), in de versie bedoeld in het middel, van de wet van 13
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maart 1973, terwijl, krachtens de derde paragraaf van voormeld artikel 28, niet de hoven
en rechtbanken maar de Minister van Justitie bevoegd is om over die vordering uitspraak
te doen (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en 28, §1, b), in de
versie bedoeld in het middel, van de wet van 13 maart 1973).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Artikel 28 van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor
onwerkzame voorlopige hechtenis bepaalt, in de eerste drie paragrafen, dat elke
persoon die, in de daarin bepaalde gevallen, in voorlopige hechtenis werd
genomen gedurende meer dan acht dagen, zonder dat deze hechtenis of de
handhaving ervan te wijten is aan zijn persoonlijke gedraging, aanspraak mag
maken op een vergoeding waarvan het bedrag naar billijkheid wordt vastgesteld
en met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en privaat belang.
De derde paragraaf, eerste lid, van dat artikel, bepaalt dat, indien de betrokkene
geen vordering tot schadevergoeding voor de gewone gerechten kan instellen, de
vergoeding moet worden gevraagd bij een verzoekschrift gericht aan de minister
van Justitie.
De betrokkene kan zich in de in het derde lid van dezelfde paragraaf bedoelde
gevallen wenden tot de overeenkomstig de vierde paragraaf ingestelde
commissie.
Die bepalingen bieden een persoon die wettig in hechtenis werd genomen en die,
derhalve, geen recht op vergoeding voor de hoven en de rechtbanken kan doen
gelden, de mogelijkheid om ten laste van de Schatkist de billijke vergoeding te
verkrijgen van de schade die hij geleden heeft door een onwerkzaam gebleken
hechtenis, door hem te dien einde een rechtsmiddel aan te reiken dat hij voor de
daarin aangewezen overheden kan instellen.
Het arrest, dat uitsluit dat er een fout was begaan op het ogenblik dat er tegen de
verweerder een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, dat vaststelt dat de
verweerder niet betoogt dat er een fout was begaan op het ogenblik dat de
raadkamer de handhaving van de voorlopige hechtenis beval en dat geen enkele
omstandigheid vermeldt dat hem recht op vergoeding geeft, maar dat beslist dat
noch de hechtenis noch de handhaving ervan te wijten zijn aan de gedraging van
de verweerder, schendt artikel 28 van de wet van 13 maart 1973 door het hof van
beroep bevoegd te verklaren om de eiser om die reden te veroordelen om aan de
verweerder een vergoeding te betalen voor onwerkzame hechtenis.
Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet kan leiden
tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de verweerder
ontvankelijk en gegrond verklaart, voor zover het gegrond is op artikel 28 van de
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wet van 13 maart 1973, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de eiser een
bedrag van tweeduizend euro te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke
interest, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
27 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: P. Wouters.

Nr. 428
3° KAMER - 27 juni 2011

1º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - BIJZONDERE BIJDRAGE - BETALING - VORDERING VERJARING - TERMIJN - AANVANG
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - AANVANG - SOCIALE ZEKERHEID - WERKLOOSHEID - BIJZONDERE
BIJDRAGE - BETALING - VORDERING
3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKLOOSHEID - BIJZONDERE BIJDRAGE
- BETALING - VORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG
1º, 2° en 3° De verjaring van de vordering tot de invordering van de bijzondere sociale
zekerheidsbijdrage gaat in op de laatste dag van de maand volgend op die van de toezen ding van het berekeningsblad aan de onderworpene1. (Artt. 60 en 66, Wet 28 dec. 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen; Art. 2, KB 4 juli 1984 tot uitvoering van het
hoofdstuk III "Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid" van de Wet van 28 dec. 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen)
(RVA T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0016.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 april 2009 gewezen door het
arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert één middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie in Pas., nr. 428.
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de artikelen 1168, 1181, 1182 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2262 in de
versie voorafgaand aan de wet van 10 juni 1998;
voor zoveel als nodig, de artikelen 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd door
artikel 5 van de wet van 10 juni 1998, en 10 en 11 van voornoemde wet;
de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen in hun oorspronkelijke versie;
artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering van Hoofdstuk III Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - van de wet van 28 december 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen;
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de vordering van de eiser tot de invordering van de door [de
verweerder] verschuldigde bijzondere bijdrage om de volgende redenen verjaard:
"20. Krachtens de wet van 28 december 1983 ontstaat de bijdrageschuld uit een
welbepaalde concrete situatie: het overschrijden van een bepaalde netto inkomensschijf
van gezamelijk belastbare inkomsten in de personenbelasting voor het desbetreffende
inkomstenjaar;
De bijdrageschuld kan niet ontstaan vooraleer alle voorwaarden van die bijdrage vervuld
zijn. Het netto bedrag van de gezamelijk belastbare inkomens in de personenbelasting
wordt slechts bepaald na het verstrijken van een bepaalde periode. Het ogenblik waarop
de bijdrageschuld vaststaat is gekoppeld aan de fiscale procedure die het netto
belastbaar inkomen vaststelt.
[Het arbeidshof] meent dat [eisers] vordering tot invordering verjaart vanaf het ogenblik
dat de gegevens van de belastbare inkomens waarop de bijdrage is berekend vaststaan:
pas op dat ogenblik kan de bijzondere bijdrageschuld immers werkelijk worden
vastgesteld. Slechts op dat ogenblik staat de schuld vast en kan ze worden ingevorderd;
Bijgevolg begint de verjaringstermijn slechts te lopen vanaf de dag waarop het (fiscale)
kohier uitvoerbaar wordt dat het bedrag vaststelt van het gezamelijk belastbaar netto
inkomen voor het in aanmerking genomen inkomstenjaar, op een hoger bedrag dan de
schijf die de wet van 28 december 1983 bepaalt;
Die conclusie dringt zich op zelfs al loopt de verwijlinterest zodra de provisionele
bedragen niet binnen de termijn werden gestort;
21. [Het arbeidshof] deelt het standpunt van [de eiser] niet volgens welk de
verjaringstermijn pas begint te lopen vanaf de datum waarop het berekeningsblad werd
toegezonden. Nadat het kohier uitvoerbaar is verklaard, is er uiteraard een termijn nodig
waarbinnen de fiscale administratie [de eiser] op de hoogte kan brengen (artikel 66) en
[de eiser] het berekeningsblad van de bijdrage kan opstellen. Maar dat gegeven, dat
mede ervoor zorgt dat [de eiser] kennis heeft van het bestaan van de schuld en van zijn
vordering, kan zonder wettelijke basis de aanvang van de verjaringstermijn niet
uitstellen;
[De eiser]verdedigt de stelling dat de verjaringstermijn kan beginnen lopen vanaf het
einde van de termijn van het fiscaal beroep maar die stelling heeft geen wettelijke
grondslag. Dat doet in dit geval trouwens niets ter zake.
22. Ten slotte oordeelt [het arbeidshof] dat [eisers] vordering tot invordering onder de
toepassing valt van de regels van het gemeen recht op de verjaring met dien verstande dat
de verjaringstermijn niet langer dan vijf jaar mag zijn. De vordering verjaart vanaf het
ogenblik dat de gegevens over de belastbare inkomsten waarop de bijzondere bijdrage
wordt berekend vaststaan, met name op de datum van het uitvoerbaar kohier;
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De toepassing van die regels leidt tot de vaststelling dat de vordering van [de eiser] tegen
[de verweerder] verjaard is: het uitvoerbaar kohier van het adminstratief dossier dateert
van 28 april 1987, en de dagvaarding werd op 18 februari 2003 ter kennis gebracht, dus
na de termijn van vijf jaar. Indien de termijn van drie jaar in aanmerking wordt genomen,
dan is de verjaring a fortiori ingetreden".
Grieven
1. In hun oorspronkelijke versie legden de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december
1983 een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid op aan de "personen die
onderworpen zijn aan om het even welk stelsel van sociale zekerheid of onder enig
opzicht gerechtigd zijn op ten minste één van de prestaties van de sociale zekerheid en
van wie het netto bedrag van de gezamelijk belastbare inkomsten in de personenbelasting
meer dan 3 miljoen frank bedraagt voor de aanslagjaren 1983, 1984 en 1985" (dus voor
de inkomsten 1982, 1983 en 1984) (artikel 60 van voornoemde wet van 28 december
1983).
"De openbare besturen, inzonderheid de besturen die afhangen van het Ministerie van
Financiën, het Ministerie van Middenstand en het Ministerie van Sociale Zaken, [waren
in casu] verplicht aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening de inlichtingen te
verstrekken welke deze nodig heeft met het oog op de toepassing van dit hoofdstuk"
(artikel 66 van de wet van 28 december 1983).
Het staat aan de Koning om "de technische en administratieve voorwaarden waarin de
Rijksdienst de inning en invordering uitvoert te bepalen. Hij mag de Rijksdienst geen
ruimere bevoegdheden verlenen dan die welke toegekend zijn aan de Rijksdienst voor
sociale zekerheid" (artikel 64, derde lid, van de wet) en ook niet de wijze van betaling
bepalen van de bijdrage aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (artikel 65 van de
wet).
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering van Hoofdstuk III Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - van de wet van 28 december 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen bepaalt in dit verband het volgende:
"Aan de hand van de inlichtingen verstrekt door de in artikel 66 van de wet bedoelde
openbare besturen zendt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de tot betaling van
de bijzondere bijdrage gehouden personen een berekeningsblad met vermelding van het
bedrag der verschuldigde bijdrage, de elementen op basis waarvan de bijdrage is
vastgesteld, het eventueel saldo dat door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geïnd of
teruggegeven moet worden en de verwijlintresten betreffende dit saldo. Het saldo moet
door de tot betaling van de bijzondere bijdrage gehouden personen uiterlijk worden
gestort de laatste dag van de maand volgend op die van de toezending van het
berekeningsblad."
2. Hoewel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet inzake de duur van de
verjaringstermijn ervan in de weg staan dat de vordering tot invordering van de door de
wet van 28 december 1983 bepaalde bijzondere bijdrage onderworpen is aan de termijn
van het gemeen recht van dertig jaar (de oorspronkelijke versie van artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek) of van tien jaar sinds de wijziging van de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek door de wet van 10 juni 1998 (artikel 2262bis, §1, eerste lid,
ingevoerd door artikel 5 van de wet van 10 juni 1998), is het toch wenselijk om, bij
gebrek aan een andersluidende wettekst, de aanvang van de verjaringstermijn te bepalen
volgens het gemeen recht.
De verjaring begint in principe slechts te lopen op de dag dat de vordering ontstaat. De
vordering tot betaling van een geldschuld kan bijgevolg slechts verjaren vanaf de dag dat
de schuldeiser de uitvoering ervan kan vragen.
Wanneer, zoals in dit geval, een geldschuld afhangt van een voorwaarde, bijvoorbeeld het
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feit dat de schuldenaar een belastbaar bedrag aan inkomsten genereert dat meer
bedraagt dan drie miljoen Belgische frank, dan ontstaat de vordering slechts wanneer
aangetoond is dat aan die voorwaarde is voldaan en de schuldeiser het bedrag van zijn
schuldvordering kan bepalen, onverminderd wettelijke of contractuele bepalingen die de
datum van opeisbaarheid van dergelijke schuld zouden bepalen (artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek in zijn oorspronkelijke versie, artikel 2262bis van het Burgerlijk
Wetboek ingevoerd door de wet van 10 juni 1998 en de artikelen 1168, 1181 en 1182 van
het Burgerlijk Wetboek.
3. Uit de vergelijking van de artikelen 60, 61, 64, 65 en 66 van de wet van 28 december
1983 met artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 blijkt dat het bedrag van de
bijzondere bijdrage dat aan de schuldenaar definitief is opgelegd slechts opeisbaar is na
de laatste dag van de maand volgend op die tijdens welke het berekeningsblad door de
eiser is toegezonden - aangezien dat berekeningsblad opgesteld is op grond van de met
name door de fiscale overheid overgezonden gegevens overeenkomstig artikel 66 van de
wet van 28 december 1983.
De verjaringstermijn zou in dit geval slechts kunnen lopen vanaf 1 mei 1989, aangezien
het betwiste berekeningsblad volgens de vaststellingen van het arrest op 8 maart 1989
door de eiser aan de verweerder werd toegezonden.
Daaruit volgt dat het arrest dat oordeelt dat de verjaring (waarvan het, zonder een
standpunt in te nemen, vermeldt dat die drie of vijf jaar kan bedragen) begint te lopen
"vanaf de dag waarop het (fiscaal) kohier uitvoerbaar wordt dat het bedrag vaststelt van
het gezamelijk netto belastbaar inkomen voor het in aanmerking genomen inkomstenjaar,
op een hoger bedrag dan de schijf die de wet van 28 december 1983 voorschrijft",
1° de artikelen 60, 61, 64, 65 en 66 van de wet van 28 december 1983 en artikel 2 van het
koninklijk besluit van 4 juli 1984 schendt door te oordelen dat de vordering van de eiser
ontstaan is vanaf de dag dat het fiscaal kohier betreffende de door de verweerder
ontvangen inkomsten in 1984 uitvoerbaar is geworden en niet op 1 mei 1989;
2° artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek vergeleken met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt aangezien dat artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek hier van
toepassing is in zijn oorspronkelijke versie vermits de vordering van de eiser ontstaan is
vooraleer de wet van 10 juni 1998 van kracht is geworden en zijn vordering tot de
invordering eveneens voordien was ingediend, en voor zoveel als nodig, artikel 2262bis
van het Burgerlijk Wetboek vermits de vordering tot invordering van de eiser slechts
ontstaan is op 1 mei 1989 (schending van alle in het middel aangevoerde bepalingen en
inzonderheid van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 60, 61, 64, 65 en 66 van
de wet van 28 december 1983 en 2 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984);
3° minstens de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 schendt, voor zoveel
het oordeelt dat zij een uitzondering op artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bevatten,
terwijl dat niet het geval is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De verjaring is een verweer tegen een laattijdige vordering en kan bijgevolg niet
beginnen lopen vooraleer de vordering ontstaan is.
De vordering die een verplichting bekrachtigt ontstaat in regel op de dag dat die
verplichting moet worden uitgevoerd en verjaart bijgevolg vanaf dat ogenblik.
Artikel 60 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen bepaalt dat de personen die onderworpen zijn aan om het
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even welk stelsel van sociale zekerheid of onder enig opzicht gerechtigd zijn op
ten minste één van de prestaties van de sociale zekerheid en van wie het netto
bedrag van de gezamelijk belastbare inkomsten in de personenbelasting meer
dan 3 miljoen frank bedraagt jaarlijks gehouden zijn tot betaling van een
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid voor de aanslagjaren 1983, 1984 en
1985.
Artikel 64, eerste lid, van die wet, vertrouwt de invordering van de bijdrage toe
aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, welke krachtens het tweede lid van
die wet, hiertoe gemachtigd is langs gerechtelijke weg.
Artikel 66 verplicht de openbare besturen en inzonderheid de besturen die
afhangen van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Middenstand en
het Ministerie van Sociale Zaken aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de
inlichtingen te verstrekken welke deze nodig heeft met het oog op de toepassing
van de bepalingen betreffende die bijzondere bijdrage.
Overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot
uitvoering van Hoofdstuk III - Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid - van
de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, zendt
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de hand van de inlichtingen
verstrekt door de in artikel 66 van de wet bedoelde openbare besturen aan de tot
betaling van de bijzondere bijdrage gehouden personen een berekeningsblad met
vermelding van het bedrag der verschuldigde bijdrage, de elementen op basis
waarvan de bijdrage is vastgesteld, het eventueel saldo dat door de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening geïnd of teruggegeven moet worden en de
verwijlintresten betreffende dit saldo.
Luidens het tweede lid van artikel 2 van dat besluit moet het saldo door de tot
betaling van de bijzondere bijdrage gehouden personen uiterlijk worden gestort
de laatste dag van de maand volgend op die van de toezending van het
berekeningsblad.
Uit die bepalingen volgt dat de verjaring van de vordering tot invordering van de
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid slechts bij het verstrijken van die
betalingstermijn ingaat.
Het arrest laat die termijn ingaan vanaf "de dag waarop het (fiscaal) kohier
uitvoerbaar wordt dat het bedrag vaststelt van het gezamelijk netto belastbaar
inkomen voor het in aanmerking genomen inkomstenjaar op een hoger bedrag
dan de schijf die de wet van 28 december 1983 bepaalt" en schendt bijgevolg de
voornoemde wettelijke en verordenende bepalingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.
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27 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: P. A. Foriers.

Nr. 429
3° KAMER - 27 juni 2011

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER VAN DE EUROPESE UNIE DIE
NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT IN DE
UITOEFENING VAN VRIJHEDEN OM ZICH BINNEN UNIE TE VERPLAATSEN EN ER TE VERBLIJVEN
2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER VAN DE EUROPESE UNIE DIE
NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT IN DE
UITOEFENING VAN VRIJHEDEN OM ZICH BINNEN UNIE TE VERPLAATSEN EN ER TE VERBLIJVEN - SOCIALE
PRESTATIES DIE NIET WORDEN TOEGEKEND DOOR DE WETGEVING VAN DE STAAT WAARVAN DE BURGER
VAN DE EUROPESE UNIE ONDERDAAN IS
3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER VAN DE EUROPESE UNIE DIE
NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - VOORWAARDEN VAN ONDERWIJS IN EEN BELGISCHE
ONDERWIJSINSTELLING

4º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - RECHT OP UITKERING TOEKENNINGSVOORWAARDEN - WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER
VAN DE EUROPESE UNIE DIE NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - VOORWAARDEN VAN
ONDERWIJS IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSINSTELLING
5º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING TOEKENNINGSVOORWAARDEN - WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER
VAN DE EUROPESE UNIE DIE NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - VOORWAARDEN VAN
ONDERWIJS IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSINSTELLING
6º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER VAN DE EUROPESE UNIE DIE
NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - BAND VAN DE JONGERE MET DE BELGISCHE
ARBEIDSMARKT

7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - WERKLOOSHEID TOEKENNINGSVOORWAARDEN - WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER
VAN DE EUROPESE UNIE DIE NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - BAND VAN DE
JONGERE MET DE BELGISCHE ARBEIDSMARKT
8º PREJUDICIEEL GESCHIL - WERKLOOSHEID - TOEKENNINGSVOORWAARDEN WACHTUITKERINGEN VOOR JONGEREN - FRANS ONDERDAAN - BURGER VAN DE EUROPESE UNIE DIE
NIET DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER HEEFT - BAND VAN DE JONGERE MET DE BELGISCHE
ARBEIDSMARKT

1º De burgers van de Europese Unie die niet de hoedanigheid van werknemer hebben in
de zin van artikel 39 van het Verdrag, worden beschermd tegen discriminatie op grond van
nationaliteit in de uitoefening van hun vrijheden om zich binnen de Unie te verplaatsen en
er te verblijven ; het arrest dat beslist dat de eiseres geen werkneemster is in de zin van
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artikel 39 van het Verdrag, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat zij, overeenkom stig artikel 36, §1, 2°, j), Werkloosheidsbesluit, niet tot de wachtuitkeringen kan worden
toegelaten. (Artt. 12, 17, 18 en 39, EG; Art. 36, §1, 2°, j, Werkloosheidsbesluit)
2º De burgers van de Europese Unie worden beschermd tegen discriminatie op grond van
nationaliteit in de uitoefening van hun vrijheden om zich binnen de Unie te verplaatsen en te
verblijven, zelfs wat betreft de sociale prestaties die niet worden toegekend door de wetgeving van de Staat waarvan zij onderdaan zijn ; het arrest dat oordeelt dat de eiseres geen
enkel recht op de wachtuitkeringen verliest en dat zij zich niet in een minder gunstige
positie bevindt omdat zij gebruik heeft gemaakt van haar recht op vrij verkeer door Frankrijk
te verlaten en zich in België te vestigen, verantwoordt de beslissing niet naar recht dat het
beginsel van het vrij verkeer van de burgers binnen de Unie niet is miskend en de eiseres
niet tot de wachtuitkeringen kan worden toegelaten. (Artt. 12, 17, 18 en 39, EG; Art. 36, §1,
2°, j, Werkloosheidsbesluit)
3º, 4° en 5° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag wordt gesteld of de artikelen 12,
17, 18 en 39 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de te
Amsterdam op 2 oktober 1997 geconsolideerde versie, zich verzetten tegen een bepaling
van nationaal recht die, zoals artikel 36, §1, 2°, j) Werkloosheidsbesluit, het recht op wachtuitkeringen van een jongere, afkomstig uit de Europese Unie die geen werknemer is in de
zin van artikel 39 van het Verdrag, die middelbare school in de Europese Unie heeft
gevolgd maar niet in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door één
van de Gemeenschappen van België en die ofwel een bewijsstuk verkregen heeft afgeleverd door één van die Gemeenschappen dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift, afgegeven door de bevoegde examencommissie van een van die Gemeenschappen
voor de opleiding die gevolgd werd in die Belgische onderwijsinstellingen, ofwel een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, afhankelijk maakt van de voorwaarde
dat die jongere eerst zes jaar onderwijs heeft gevolgd in een onderwijsinstelling opgericht,
gesubsidieerd of erkend door één van de Gemeenschappen van België, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. (Artt. 12, 17, 18 en 39,
EG; Art. 36, §1, 2°, j, Werkloosheidsbesluit)
6º, 7° en 8° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag wordt gesteld of, in zoverre een
nationale bepaling het recht op wachtuitkeringen van een jongere niet afhankelijk mag
maken van de voorwaarde dat die jongere onderwijs heeft gevolgd in een Belgische onderwijsinstelling, de omstandigheden dat de jongere in België verblijft met zijn Belgische echtgenoot en als werkzoekende is ingeschreven bij een Belgische dienst voor arbeidsvoorziening, elementen zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de
band tussen de jongere en de Belgische arbeidsmarkt in het licht van de artikelen 12, 17,
18 en, in voorkomend geval, 39 van het Verdrag, en in welke mate hierbij rekening moet
worden gehouden met de duur van die perioden van verblijf, huwelijk en inschrijving als
werkzoekende, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie1. (Artt. 12, 17, 18 en 39, EG; Art. 36, §1, 2°, j, Werkloosheidsbesluit)
(P. T. RVA)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Bergen van
25 februari 2010.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
1 Het OM meende dat er geen grond bestond om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie, maar dat de andere onderdelen van het middel gegrond waren.
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Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit het
bestreden arrest en de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen
worden samengevat als volgt :
De eiseres is geboren op 21 mei 1981 en heeft de Franse nationaliteit.
Zij heeft middelbaar onderwijs genoten in Frankrijk en heeft in dat land een
"baccalauréat professionnel" behaald. Ze heeft geen zes jaar onderwijs gevolgd
in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door één van de
gemeenschappen van België.
Zij betoogt dat zij sinds 2001 gehuwd is met een Belg en samen met haar
echtgenoot in België verblijft.
Op 1 februari 2002 heeft ze zich als werkzoekende ingeschreven bij de Belgische
dienst voor arbeidsvoorziening.
Op 1 juni 2003 heeft ze wachtuitkeringen aangevraagd, dat wil zeggen
werkloosheidsuitkeringen die toegekend worden aan de jongeren die hun studies
beëindigd hebben en die op zoek zijn naar hun eerste dienstbetrekking.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, in deze zaak de verweerder, heeft bij
beslissing van 11 september 2003 geweigerd om de eiseres toe te laten tot de
wachtuitkeringen, op grond, met name, dat zij niet ten minste zes jaar onderwijs
in België gevolgd had vóór zij naar de middelbare school in Frankrijk ging.
Het beroepen vonnis heeft de eiseres toegelaten tot het voordeel van de
uitkeringen.
Het bestreden arrest dat dit vonnis wijzigt, beslist dat de eiseres niet kan worden
toegelaten tot die uitkeringen. Het arrest verwerpt bijgevolg het verhaal van de
eiseres tegen de beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, eerste lid, 17, 18 en, voor zover nodig, 39 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en
goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie geconsolideerd te Amsterdam
op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 (de oude artikelen 6, 8,
8A, en 48 van het Verdrag);
- artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955;
- artikel 159 van de Grondwet, algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een
beslissing, en met name een norm, toe te passen die in strijd is met een hogere norm, en
het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de bepalingen van internationaal recht,
met inbegrip van het gemeenschapsrecht, die een rechtstreekse werking hebben in het
nationale recht;
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- de artikelen 36, inzonderheid §1, eerste lid, 2°, j), en §2, 94, §3, en 97 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- de artikelen 69, 70 en 71 van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van
de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
(vóór de inwerkingtreding van de verordening nr. 883/2004, die deze vervangt).
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en herstelt de bestreden administratieve beslissing,
verwerpt de vordering van de eiseres die strekt tot erkenning van het recht om toegelaten
te worden tot de wachtuitkeringen op 1 juni 2003, om alle redenen die hier als volledig
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen :
"1. Luidens artikel 36, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 moet de jonge
werknemer, om toegelaten te worden tot het recht op wachtuitkeringen, aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1° niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
2° a) ofwel studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus, of het
derde jaar van studies met een volledig leerplan van het secundair technisch-, kunst- of
beroepsonderwijs voleindigd hebben in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd
of erkend door een Gemeenschap; (...)
h) ofwel studies of een vorming gevolgd hebben in een andere Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:
- de jongere legt documenten voor waaruit blijkt dat de studie of de vorming van hetzelfde
niveau en gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de voormelde litterae;
- op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag is de jongere, als kind, ten laste van
migrerende werknemers in de zin van artikel 48 van het EG-Verdrag, die in België
verblijven; (...)
j) ofwel een bewijsstuk bekomen hebben afgeleverd door een Gemeenschap dat de
gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift bedoeld onder b) of een toelatingsbewijs
dat toegang geeft tot het hoger onderwijs; deze littera geldt evenwel slechts op
voorwaarde voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies gevolgd te hebben in een
onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap (...).
Littera h) werd in artikel 36, §1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991 ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 december 1996, dat in werking is getreden
op 1 januari 1997, teneinde de nationale reglementering in overeenstemming te brengen
met het gemeenschapsrecht, en dat ten gevolge van het arrest van 12 september 1996 van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Littera j) werd aan artikel 36, §1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 toegevoegd bij koninklijk besluit van 11 februari 2003, dat uitwerking
heeft gekregen op 1 januari 2003, en dat ten gevolge het arrest van 11 juli 2002 van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij arrest van 11 juli
2002 het standpunt bevestigd dat het ingenomen had in het arrest van 12 september 1996,
volgens hetwelk de toepassing van het gemeenschapsrecht inzake het vrij verkeer van
werknemers met betrekking tot een nationale regeling die verband houdt met de
werkloosheidsverzekering, verlangt dat degene die een beroep erop doet, reeds tot de
arbeidsmarkt behoort door de uitoefening van een reële en daadwerkelijke
beroepswerkzaamheid waardoor hij de hoedanigheid van werknemer in de zin van het
gemeenschapsrecht heeft verkregen, wat per definitie niet het geval is bij jongeren die een
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eerste dienstbetrekking zoeken.
(De eiseres) kan bijgevolg geen aanspraak maken op de rechten die door artikel 48 van
het Verdrag en door de verordening nr. 1612/68 worden toegekend aan de migrerende
werknemers, evenmin als op de afgeleide rechten die deze verordening toekent aan de
gezinsleden van dergelijke werknemers.
3. Hoewel (de eiseres) haar argumentatie niet grondt op littera h) van artikel 36, §1,
eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, moet erop gewezen
worden dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 11
juli 2002, dat handelt over een Belgische onderdaan die in het buitenland onderwijs was
gaan volgen en vervolgens naar België was teruggekeerd om dat onderwijs voort te zetten
en werk te zoeken, geen afbreuk doet aan de op buitenlandse onderdanen toepasselijke
voorwaarden noch, inzonderheid, aan het arrest van 12 september 1996 dat betrekking
heeft op een zaak waarin de verweten en vastgestelde indirecte discriminatie beperkt was
tot de migrerende werknemers, doordat hun kinderen niet over dezelfde rechten
beschikten als de kinderen ten laste van Belgische werknemers.
4. In het arrest van 11 juli 2002 stelt het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen vast dat de aanvrager van wachtuitkeringen geen beroep kan doen op
de rechten die artikel 48 van het Verdrag en verordening nr. 1612/68 aan migrerende
werknemers toekent, en evenmin op de afgeleide rechten die gezinsleden van dergelijke
werknemers aan die verordening ontlenen, en onderzoekt het vervolgens de zaak op
grond van de bepalingen betreffende het Europese burgerschap (artikel 8 van het EGVerdrag : vrijheid om op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven).
De aan het Hof (van Justitie) voorgelegde vraag betrof de situatie van mevrouw D.,
Belgisch onderdaan, die haar middelbaar onderwijs in Frankrijk had voltooid, waar zij in
1991 het baccalaureaatsdiploma had behaald. Dat diploma wordt in België erkend als
gelijkwaardig aan het gehomologeerd getuigschrift van hoger secundair onderwijs samen
met het gehomologeerd bekwaamheidsattest dat toegang geeft tot het hoger onderwijs.
Mevrouw D. had vervolgens tot 1995 een universitaire opleiding gevolgd in België. In
1996 had zij wachtuitkeringen aangevraagd. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening had
haar verzoek om wachtuitkeringen bij beslissing van 17 september 1996 afgewezen, op
grond dat zij niet voldeed aan de voorwaarde van artikel 36, §1, eerste lid, 2° , sub a, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen oordeelde dat de nationale
regeling, door de toekenning van de wachtuitkeringen te verbinden aan de voorwaarde
dat het vereiste diploma in België was behaald, bepaalde nationale onderdanen
benadeelde, alleen al op grond dat zij hun recht van vrij verkeer hadden uitgeoefend om
in een andere lidstaat te studeren, en dat een dergelijke ongelijke behandeling in strijd
was met de beginselen die aan de hoedanigheid van burger van de Unie ten grondslag
liggen, met name de garantie dat de burgers bij de uitoefening van hun recht van vrij
verkeer rechtens gelijk worden behandeld. Het Hof (van Justitie) wees erop dat 'de
wachtuitkeringen waarin de Belgische regeling voorziet en die de ontvanger ervan
toegang verschaffen tot speciale werkgelegenheidsprogramma's, tot doel hebben de
overgang van studie naar beroepsleven voor jongeren te vergemakkelijken. In deze
context is het rechtmatig dat de nationale wetgever zich ervan wil vergewissen dat er een
werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van de uitkeringen en de betrokken
geografische arbeidsmarkt. Wanneer daartoe één enkel criterium wordt gehanteerd,
namelijk de plaats waar het middelbareschooldiploma is behaald, is dit evenwel te
algemeen en te exclusief'. Het Hof van Justitie gaf dus volgend antwoord op de
prejudiciële vraag: 'Het gemeenschapsrecht verzet zich ertegen dat een lidstaat weigert
aan een van zijn onderdanen, een student op zoek naar een eerste dienstbetrekking,
wachtuitkeringen toe te kennen op de uitsluitende grond dat deze student zijn middelbare
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studie in een andere lidstaat heeft voltooid'.
5. Als gevolg van dat arrest werd een littera j) toegevoegd aan artikel 36, §1, eerste lid,
2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991. De jonge werknemer die in het
buitenland een diploma heeft behaald dat gelijkwaardig is aan dat welk in België recht
geeft op wachtuitkeringen, kan aanspraak maken op uitkeringen op voorwaarde dat hij
vóór het behalen van dat diploma zes jaar onderwijs in België heeft gevolgd. Die
voorwaarde werd ingevoegd om de band met de Belgische arbeidsmarkt te waarborgen.
(De eiseres) kan niet worden gevolgd wanneer zij betoogt dat artikel 36, §1, eerste lid, 2°,
j), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 indruist tegen het beginsel van de
gelijke behandeling, zoals vastgelegd in artikel 39 van het EG-Verdrag en artikel 7 van
de verordening nr. 1612/68, aangezien zij geen 'werknemer' is in de zin van het
gemeenschapsrecht. Zij heeft immers nooit toegang gehad tot de arbeidsmarkt.
Daarenboven wordt het beginsel van het vrij verkeer van de burgers binnen de Unie niet
miskend aangezien (de eiseres) geen enkele schade lijdt door het feit dat zij zich in België
heeft gevestigd. Zij verliest immers geen enkel recht en zij bevindt zich niet in een minder
gunstige positie omdat zij gebruik heeft gemaakt van haar recht op het vrij verkeer van
personen door Frankrijk te verlaten en zich in België te vestigen.
Ten slotte merkt (de verweerder) terecht op dat, enerzijds, het verblijf in België een
voorwaarde is waaraan eerst moet worden voldaan vóór uitkeringen kunnen worden
aangevraagd en dat, anderzijds, de inschrijving bij de Forem niet volstaat om een
werkelijke band met de Belgische arbeidsmarkt aan te tonen en dat, ten slotte, de
nationaliteit van de echtgenoot van (de eiseres) geen enkel verband met de arbeidsmarkt
vertoont."
Grieven
In haar appelconclusie betoogde de eiseres dat "in zoverre zij sinds 1 februari 2002 als
werkzoekende bij de Forem is ingeschreven, sinds 2001 gehuwd is met een Belgisch
staatsburger en met haar echtgenoot in België verblijft, zij in tegenstelling tot (de
verweerder) meent dat de werkelijke band tussen haarzelf en de Belgische geografische
arbeidsmarkt groot genoeg is om vanaf 1 juni 2003 wachtuitkeringen te kunnen
genieten". Zij verzocht het arbeidshof bijgevolg om artikel 36, §1, eerste lid, 2°), j), van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 toe te passen op een wijze die strookte met
de bepalingen van het Verdrag. Dat artikel biedt de mogelijkheid om wachtuitkeringen
toe te kennen aan een jonge werknemer die in een ander land van de Europese
Gemeenschap onderwijs heeft voltooid dat gelijkwaardig is aan dat welk in België recht
geeft op wachtuitkeringen, op voorwaarde dat hij eerst ten minste zes jaar onderwijs heeft
gevolgd in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door één van de
Gemeenschappen van België. De eiseres verzocht het arbeidshof om die laatste
voorwaarde, die discriminatoir is, te vervangen door andere elementen die de werkelijke
band tussen haarzelf en de Belgische arbeidsmarkt konden aantonen.
Zowel krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen norm mag
toepassen die een hogere bepaling schendt als krachtens artikel 159 van de Grondwet,
dat voormeld beginsel toepast, als van het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang, op
de bepalingen van nationaal recht, van de bepalingen van internationaal recht die een
rechtstreekse werking hebben (met inbegrip van het gemeenschapsrecht), moest het
arbeidshof uitspraak doen op grond van de rechten die aan de eiseres zijn verleend door
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en door artikel 8 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Artikel 17 van het Verdrag kent aan elke persoon die de nationaliteit van een Lidstaat
heeft, het statuut van burger van de Unie toe; een onderdaan van een andere Lidstaat die
wettig verblijft op het grondgebied van een andere Lidstaat, valt rationae personae onder
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de toepassing van de bepalingen van het Verdrag die betrekking hebben op het Europese
burgerschap en kan bijgevolg aanspraak maken op de in het Verdrag bepaalde rechten
die artikel 17 verbindt aan het statuut van burger van de Unie. Zo is het
gemeenschapsrecht onder meer van toepassing op de situatie waarin de bij het Verdrag
gewaarborgde fundamentele vrijheden worden uitgeoefend, meer bepaald de vrijheid om
te reizen en te verblijven op het grondgebied van de Lidstaten, die zijn vastgelegd in de
artikelen 18 en 39 van dat Verdrag. Krachtens artikel 12 van het Verdrag heeft elke
burger van de Unie het recht om, binnen de werkingssfeer rationae materiae van het
Verdrag, niet op grond van nationaliteit gediscrimineerd te worden.
Eerste onderdeel
In de in het middel bedoelde artikelen 12, eerste lid, 17, 18 en 39 van het Verdrag is het
recht van alle Europese burgers vastgelegd om in een andere Lidstaat dan die waaruit zij
afkomstig zijn, niet anders te worden behandeld dan de onderdanen van die Lidstaat,
behalve indien dat verschil in behandeling gegrond is op objectieve overwegingen die
geen verband houden met de nationaliteit van de betrokkenen en die in een redelijke
verhouding staan tot het door de nationale wetgeving van die Staat nagestreefde doel.
De in artikel 36, §1, eerste lid, 2°, j), opgelegde voorwaarde om, vóór het behalen van het
bewijsstuk dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift bedoeld onder b) of
met een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, zes jaar onderwijs in
België te hebben gevolgd, staat niet los van de nationaliteit van de betrokkenen, daar de
Belgische onderdanen makkelijker aan die voorwaarde kunnen voldoen.
Die voorwaarde is niet evenredig aan het door het Belgische recht wettig nagestreefde
doel. De bij artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 toegekende
wachtuitkeringen hebben tot doel de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt te
vergemakkelijken. Een Lidstaat kan niet verplicht worden een wachtuitkering te betalen
aan elke student die zijn studie voltooid heeft in één van de Lidstaten van de Europese
Unie en vervolgens op zoek gaat naar een eerste dienstbetrekking. Daarom kan worden
geëist dat er tussen de gaststaat en de student een bepaalde band bestaat. Hoewel de
nationale wetgever aldus een wettige reden heeft om zich te vergewissen van het bestaan
van een werkelijke band tussen de aanvrager van wachtuitkeringen en de betrokken
geografische arbeidsmarkt, is de vereiste om - vóór het onderwijs dat recht geeft op die
uitkeringen - ten minste zes jaar onderwijs te hebben gevolgd in een onderwijsinstelling
die is opgericht, gesubsidieerd of erkend door één van de Gemeenschappen van België
buitensporig, aangezien die vereiste te algemeen en exclusief is. Ze kent ten onrechte een
te groot gewicht toe aan een factor die niet noodzakelijk een juiste weergave is van de
mate waarin er een werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van de wachtuitkeringen
en de geografische arbeidsmarkt. Door die vereiste worden alle jongeren die zich, net als
de eiseres, binnen de Europese Gemeenschap hebben verplaatst om met een Belg te
huwen en in België een gezin te stichten, uitgesloten van wachtuitkeringen en, bijgevolg,
van de programma's die de jeugdwerkloosheid bestrijden en die maatregelen bevatten om
jonge werklozen aan het werk te zetten teneinde hen, inzonderheid, de kans te bieden
werkervaring op te doen. Die uitsluiting vertoont geen enkel verband met het
nagestreefde doel, met name vermijden dat verplaatsingen binnen de Europese
Gemeenschap gedaan worden om socialezekerheidsuitkeringen in een andere Lidstaat te
kunnen genieten. Zij miskent zowel het gemeenschapsrechtelijk beginsel volgens hetwelk
elke Lidstaat het gezin van de communautaire werknemer zo goed mogelijk moet
integreren in de gaststaat, als het beginsel van de eerbiediging van het gezinsleven,
vastgelegd in artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
Het arbeidshof mocht op die voorwaarde dus geen acht slaan en diende te onderzoeken of
de werkelijke band tussen de eiseres en de Belgische arbeidsmarkt niet kon worden
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afgeleid uit het geheel van de door haar aangevoerde gegevens.
Wat dat betreft is de Belgische nationaliteit van de echtgenoot, in tegenstelling tot wat het
arrest aanneemt, geen element dat in deze zaak "geen enkel verband met de arbeidsmarkt
vertoont", aangezien het echtpaar, dat samengesteld is uit twee staatsburgers uit de
Europese Unie met een verschillende nationaliteit, zich in de Staat van een van de twee
staatsburgers heeft gevestigd. De nationaliteit van de echtgenoot en de vestiging van het
echtpaar in België zijn elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het
beoordelen van de band tussen de aanvrager van de wachtuitkeringen en de betrokken
arbeidsmarkt.
Het verblijf in België is, in tegenstelling tot wat het arrest aanneemt, niet de "voorwaarde
waaraan eerst moet worden voldaan vóór uitkeringen kunnen worden aangevraagd".
Vooreerst betreft het een voorwaarde die zowel in het Belgische recht (met name de
artikelen 36, §2, inzonderheid 4° en 5°, 94 en 97 van het koninklijk besluit van 25
november 1991) als in gemeenschapsrecht (met name de artikelen 69 en 71 van de
verordening nr. 1408/71) verfijnd wordt. Daarenboven, en vooral, zijn de redenen om van
verblijfplaats te wisselen, te weten de wil om met haar echtgenoot samen te leven, en de
duur van het verblijf elementen op grond waarvan de werkelijke band beoordeeld moet
worden.
Ten slotte is de inschrijving als werkzoekende, met name wat betreft de duur ervan, een
gegeven op grond waarvan de band van de aanvrager met de arbeidsmarkt beoordeeld
kan worden.
Het arrest dat weigert aan de eiseres wachtuitkeringen toe te kennen, op grond dat het
verblijf in België een voorwaarde is waaraan eerst moet worden voldaan voordat
uitkeringen kunnen worden aangevraagd, dat de inschrijving bij de Forem niet volstaat
om de band tussen de aanvrager en de Belgische arbeidsmarkt aan te tonen en dat de
nationaliteit van de echtgenoot geen enkel verband met die arbeidsmarkt vertoont,
schendt alle in het middel aangewezen bepalingen.
Tweede onderdeel
In de in het middel bedoelde artikelen 12, eerste lid, 17, 18 en 39 van het Verdrag is het
recht van alle Europese burgers vastgelegd om in een andere Lidstaat dan die waaruit zij
afkomstig zijn, niet anders te worden behandeld dan de onderdanen van die Lidstaat,
behalve indien dat verschil in behandeling gegrond is op objectieve overwegingen die
geen verband houden met de nationaliteit van de betrokkenen en in een redelijke
verhouding staan tot het door de nationale wetgeving van die Staat nagestreefde doel.
Die rechten maken onlosmakelijk deel uit van het burgerschap van de Unie en worden
door het Verdrag rechtstreeks toegekend aan de burgers, ongeacht hun hoedanigheid als
werknemer.
Het arrest, dat weigert aan de eiseres wachtuitkeringen toe te kennen op grond dat zij
geen werknemer is in de zin van het gemeenschapsrecht, schendt derhalve de in het
middel aangewezen verdragsbepalingen en artikel 159 van de Grondwet en miskent
daarenboven de eveneens in het middel aangewezen algemene rechtsbeginselen.
Derde onderdeel
In de in het middel bedoelde artikelen 12, eerste lid, 17, 18 en 39 van het Verdrag is het
recht van alle Europese burgers vastgelegd om in een andere Lidstaat dan die waaruit zij
afkomstig zijn, niet anders te worden behandeld dan de onderdanen van die Lidstaat,
behalve indien dat verschil in behandeling gegrond is op objectieve overwegingen die
geen verband houden met de nationaliteit van de betrokkenen en in een redelijke
verhouding staan tot het door de nationale wetgeving van die Staat nagestreefde doel.
De naleving van de in het middel bedoelde verdragsbepalingen kan bijgevolg niet worden
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beoordeeld aan de hand van de situatie van een Europees burger, die afkomstig is uit een
Lidstaat, indien hij geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer. In zoverre
het arrest weigert aan de eiseres wachtuitkeringen toe te kennen op grond dat zij "door
haar vestiging in België geen enkel nadeel lijdt. Ze verliest inderdaad geen enkel recht en
bevindt zich niet in een minder gunstige toestand doordat zij, gebruik maken van het recht
op vrij verkeer, Frankrijk verliet om zich in België te vestigen", schendt het de in het
middel aangewezen verdragsbepalingen alsook artikel 159 van de Grondwet en miskent
het de in het middel aangewezen algemene rechtsbeginselen.
Ondergeschikt verzoekt de eiseres het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen aan
het Hof van Justitie :
1. Is artikel 36, §1, eerste lid, 2°, j), van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering strijdig met de artikelen 12, eerste lid, 17, 18
en, voor zover nodig, 39 van het Verdrag, in zoverre het een onderdaan van een andere
Lidstaat dan België die in een land van de Unie gelijkwaardig onderwijs heeft genoten als
het onderwijs dat in België, het recht op wachtuitkeringen opent, dat recht op die
uitkeringen slechts toekent op voorwaarde dat hij, vóór het behalen van het getuigschrift
afgeleverd door een gemeenschap dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift
bedoeld onder b) of met een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs,
zes jaar onderwijs heeft gevolgd in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of
erkend door één van de Gemeenschappen, dus in beginsel in België ?
2. Zo ja, zijn de omstandigheden dat de eiseres, die geen werknemer is in de zin van het
gemeenschapsrecht maar een Europees burger, sinds 1 februari 2002 bij de Forem als
werkzoekende is ingeschreven, sinds 2001 met een Belgisch staatsburger is gehuwd en
met haar echtgenoot in België verblijft, elementen waarmee rekening moet worden
gehouden bij het beoordelen van de band met de Belgische arbeidsmarkt?
3. Is de omstandigheid dat de eiseres "zich niet in een minder gunstige toestand bevindt
doordat zij, gebruik makend van het recht op vrij verkeer, Frankrijk verliet om zich in
België te vestigen"dienstig voor de beoordeling van de vraag of de in de artikelen 12,
eerste lid, 17, 18 en 39 van het Verdrag vastgelegde beginselen zijn miskend?

IV. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 36, §1, 2°, j), Werkloosheidsbesluit bepaalt de voorwaarden voor de
toekenning van wachtuitkeringen aan de jongere die noch een van de opleidingen
gevolgd heeft noch een van de Belgische diploma's behaald heeft die bedoeld
worden in de punten a) tot g) en i) van die bepaling, maar die ofwel een
bewijsstuk verkregen heeft afgeleverd door één van de Gemeenschappen van
België dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift bedoeld onder b)
ofwel een toelatingsbewijs verkregen heeft dat toegang geeft tot het hoger
onderwijs en die, op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag, niet als kind ten
laste is van migrerende werknemers, zoals bedoeld in punt h).
Het stelt die toekenning afhankelijk van de voorwaarde dat de jongere eerst zes
jaar onderwijs genoten moet hebben in een onderwijsinstelling opgericht,
gesubsidieerd of erkend door één van de Gemeenschappen van België.
2. Het arrest beslist op grond van dat artikel 36, §1, 2°, j), dat de eiseres niet in
aanmerking komt voor wachtuitkeringen en dat zij het recht op die uitkeringen
niet kan ontlenen aan het "beginsel van het vrij verkeer van de burgers binnen de
Europese Unie".
De eiseres verwijt het arrest dat het zodoende de artikelen 12, 17, 18 en 39 van
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het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap schendt, in de te
Amsterdam op 2 oktober 1997 geconsolideerde versie, die op het geschil van
toepassing is. Zij betoogt immers dat het arrest de in deze bepalingen voor alle
burgers vastgelegde rechten miskent. Zij betoogt niet dat zij een werkneemster is
in de zin van het recht van de Europese Unie.
Het staat aan het Hof te antwoorden op dat middel, dat gericht is tegen een reden
die het arrest opgeeft als motivering voor zijn beslissing.
Tweede onderdeel
3. De burgers van de Europese Unie die niet de hoedanigheid van werknemer
hebben in de zin van artikel 39 van het Verdrag of van artikel 7 van de
verordening nr. 1612/68/EEG van de Raad betreffende het vrij verkeer van
werknemers binnen de Gemeenschap, worden overeenkomstig de artikelen 12,
17 en 18.1 van het Verdrag, beschermd tegen discriminatie op grond van
nationaliteit in de uitoefening van hun vrijheden om zich binnen de Unie te
verplaatsen en er te verblijven.
Het bestreden arrest beslist dat de eiseres geen werkneemster is in de zin van de
voormelde bepalingen.
Die overweging verantwoordt de beslissing niet naar recht dat de eiseres,
overeenkomstig artikel 36, §1, 2°, j), niet tot de wachtuitkeringen kan worden
toegelaten.
Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
4. De burgers van de Europese Unie worden beschermd tegen discriminatie op
grond van nationaliteit in de uitoefening van hun vrijheden om zich binnen de
Unie te verplaatsen en te verblijven, zelfs wat betreft de sociale prestaties die
niet worden toegekend door de wetgeving van de Staat waarvan zij onderdaan
zijn.
Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres geen enkel recht op de
wachtuitkeringen verliest en dat zij zich niet in een minder gunstige positie
bevindt omdat zij gebruik heeft gemaakt van haar recht op vrij verkeer door
Frankrijk te verlaten en zich in België te vestigen.
Die overweging verantwoordt de beslissing niet naar recht dat het beginsel van
het vrij verkeer van de burgers binnen de Unie niet is miskend en de eiseres
bijgevolg niet tot de wachtuitkeringen kan worden toegelaten.
Het onderdeel is gegrond.
Eerste onderdeel
De door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid: het onderdeel oefent kritiek uit op de onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter:
5. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk
verbonden met het onderzoek van het onderdeel.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het eerste onderdeel
6. Krachtens artikel 17.1 van het Verdrag is eenieder die de nationaliteit van een
Lidstaat bezit, burger van de Europese Unie.
Artikel 17.2 koppelt aan het statuut van burger van de Unie de plichten en de
rechten die bepaald zijn in het Verdrag, waaronder het in artikel 12 van dat
Verdrag vastgelegde recht om, binnen de materiële werkingssfeer van het
Verdrag, onverminderd de daarin gestelde bijzondere bepalingen, niet
gediscrimineerd te worden op grond van nationaliteit.
Binnen de werkingssfeer van het recht van de Europese Unie valt de uitoefening
van de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden, met name de
vrijheid om vrij op het grondgebied van de Lidstaten te reizen en te verblijven
die door artikel 18.1 van dat Verdrag aan de burgers van de Unie wordt
toegekend.
Artikel 39 bepaalt dat het verkeer van werknemers binnen de Europese Unie vrij
is.
Het bestreden arrest vermeldt dat de voorwaarde om zes jaar onderwijs te hebben
gevolgd in een Belgische onderwijsinstelling, zoals bepaald in voormeld artikel
36, §1, 2°, j), in de Belgische werkloosheidsreglementering werd ingevoerd
teneinde de band met de arbeidsmarkt te waarborgen.
7. Uit artikel 12 van het Verdrag, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de
Europese Unie in zijn arrest C-224/98 van 11 juli 2002 (D'Hoop, ro 36 en 38),
volgt dat een verschil in behandeling tussen de burgers van de Unie slechts
gerechtvaardigd is wanneer dat verschil gegrond is op objectieve overwegingen
die losstaan van de nationaliteit van de betrokken personen en evenredig zijn aan
de rechtmatige doelstellingen van het nationale recht, enerzijds, en dat het
rechtmatig is dat de nationale wetgever zich ervan wil vergewissen dat er een
werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van de uitkeringen en de betrokken
geografische arbeidsmarkt, anderzijds. In zijn arrest C-258/04 van 15 september
2005 (Ioannidis, ro 29 en 30) geeft het Hof van Justitie dezelfde uitlegging van
het recht op gelijke behandeling met betrekking tot het vrij verkeer van
werknemers dat niet uit artikel 12 maar uit artikel 39 van het Verdrag
voortvloeit.
8. Het onderdeel betoogt dat de voorwaarde van artikel 36, §1, 2°, j),
Werkloosheidsbesluit niet losstaat van de nationaliteit van de betrokkenen.
De in voormeld artikel 36, §1, 2°, j) bepaalde voorwaarde om zes jaar onderwijs
te hebben gevolgd in een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd
door één van de Gemeenschappen van België, kan van de burgers van de Unie
die in België verblijven en er naar werk zoeken, diegenen benadelen die geen
Belg zijn. De Belgen kunnen immers makkelijker aan die voorwaarde voldoen.
9. Het onderdeel betoogt ook dat de voorwaarde van artikel 36, §1, 2° , j),
buitensporig is in verhouding tot hetgeen noodzakelijk is om de band tussen de
jongere en de geografische arbeidsmarkt te verzekeren, dat het arrest geen acht
mocht slaan op die voorwaarde en dat het moest vaststellen dat de aangevoerde
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gegevens, in hun geheel beschouwd, een werkelijke band tussen de eiseres en de
Belgische arbeidsmarkt aantonen.
10. Het onderdeel verwijt het arrest ten slotte dat het beslist dat de beoogde band
niet op afdoende wijze wordt aangetoond door de omstandigheden dat de eiseres
zich sinds 1 februari 2002 als werkzoekende had ingeschreven bij de Belgische
dienst voor arbeidsvoorziening, dat zij sinds 2001 met een Belg was gehuwd en
met haar echtgenoot in België verbleef, omdat het verblijf in België een
voorwaarde is om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, de nationaliteit
van de echtgenoot van de eiseres geen enkel verband met de arbeidsmarkt
vertoont en de inschrijving bij de dienst voor arbeidsvoorziening niet volstaat.
11. Het antwoord op dat onderdeel veronderstelt de uitlegging van de artikelen
12, 17, 18 en, voor zover nodig, 39 van het Verdrag. Er bestaat bijgevolg grond
om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum van dit arrest
omschreven prejudiciële vragen te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie
geantwoord heeft op de volgende twee prejudiciële vragen:
1. Verzetten de artikelen 12, 17, 18 en, voor zover nodig, 39 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, in de te Amsterdam op 2 oktober
1997 geconsolideerde versie, zich tegen een bepaling van nationaal recht die,
zoals artikel 36, §1, 2°, j) van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, het recht op wachtuitkeringen van
een jongere, afkomstig uit de Europese Unie die geen werknemer is in de zin van
artikel 39 van het Verdrag, en middelbare school in de Europese Unie heeft
gevolgd maar niet in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend
door één van de Gemeenschappen van België en die ofwel een bewijsstuk
verkregen heeft afgeleverd door één van die Gemeenschappen dat de
gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift, afgegeven door de bevoegde
examencommissie van een van die Gemeenschappen voor de opleiding die
gevolgd werd in die Belgische onderwijsinstellingen, ofwel een toelatingsbewijs
dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, afhankelijk maakt van de voorwaarde
dat die jongere eerst zes jaar onderwijs heeft gevolgd in een onderwijsinstelling
opgericht, gesubsidieerd of erkend door één van de Gemeenschappen van België,
indien die voorwaarde exclusief en absoluut is ?
2. Zo ja, zijn de omstandigheden dat de in de eerste vraag beschreven jongere die
geen zes jaar onderwijs heeft gevolgd in een Belgische onderwijsinstelling, in
België verblijft met zijn Belgische echtgenoot en als werkzoekende is
ingeschreven bij een Belgische dienst voor arbeidsvoorziening, elementen
waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de band tussen
de jongere en de Belgische arbeidsmarkt in het licht van de artikelen 12, 17, 18
en, in voorkomend geval, 39 van het Verdrag ? In welke mate moet hierbij
rekening worden gehouden met de duur van die perioden van verblijf, huwelijk
en inschrijving als werkzoekende?
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27 juni 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: M.
Delange – Deels andersluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: J. Oosterbosch en P.A. Foriers.

Nr. 430
2° KAMER - 28 juni 2011

1º STRAFVORDERING - DAGVAARDING - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER - BETEKENING
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN BETEKENING - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER
3º DAGVAARDING - BETEKENING - STRAFZAKEN - EXPLOOT - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER
4º ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - VOORLOPIG
BEWINDVOERDER - BETEKENING - STRAFZAKEN - EXPLOOT - DAGVAARDING
1º, 2°, 3° en 4° De artikelen 145, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en 488bis ,k,
Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de
straf staan er niet aan in de weg dat, in strafzaken, de betekening van een dagvaarding van
een persoon aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, rechtsgeldig wordt
gedaan aan de woonplaats of verblijfplaats van de voorlopige bewindvoerder1.
(D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. P. Kenis:
1. Bij vonnis van 5 juni 2009 verklaarde de vrederechter van het kanton Ieper II - Poperinge eiseres sub 1 niet in staat zelf haar goederen te beheren en voegde eiser sub 2 toe als
voorlopige bewindvoerder.
2. Op 4 november 2009 gaf de procureur des Konings te Gent via zijn ambtgenoot te Ieper
bevel (eerste) eiseres te dagvaarden om te verschijnen op 5 januari 2010 voor de politierechtbank te Gent wegens het niet hebben laten toekomen van het rijbewijs bij de griffier
van het gerecht dat de vervallenverklaring heeft uitgesproken binnen de 4 dagen na de dag
waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan, overeenkomstig artikel 40 van de wet.
Gerechtsdeurwaarder Wim Honoré uit Ieper betekende op 28 november 2009 voormelde
dagvaarding aan 'Meester C ASIER PHILIPPE, advocaat, wonende te 8900 IEPER, Rolleweg
12, in zijn hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder van Mevrouw D.I., zonder
beroep, geboren op ..., wonende te ....
De beklaagde (thans eerste eiseres) liet verstek gaan, waarna de politierechtbank D.I. op 5
januari 2010 veroordeelde tot een geldboete van 30,00 euro, verhoogd met 45 opdeciemen
en gebracht op 165 euro of een vervangend verval van het recht tot het besturen van een
motorvoertuig van 8 dagen, haar verplichtte tot een bijdrage van de som van 25 euro
verhoogd met 45 opdeciemen en gebracht op 137,5 euro, haar verwees in de vergoeding
van 25,00 euro en in de kosten van het geding, in haar hoofde begroot op 27,13 euro.
Op 20 januari 2010 tekenden de huidige eisers in één akte verzet aan.
In een gemeenschappelijke conclusie door dezelfde raadsman werd gesteld:
"Blijkens de dagvaarding werd gedagvaard ten verzoeke van de Heer Procureur des
1 Zie de conclusie van het OM.
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Konings Meester CASIER PHILIPPE, advocaat, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van mevrouw D.I.;
Het vonnis spreekt de veroordeling uit lastens mevrouw D.I.;
Concluant q.q. heeft geen enkele bevoegdheid wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de onder voorlopig bewind gestelde;
De bepaling dat de betekeningen aan een onder voorlopig bewind gestelde gebeuren aan
de voorlopige bewindvoerder, betreft niet die akten die buitenvermogensrechterlijke
rechten betreft (Marchal, Les Incapables Majeurs, nr. 318);
Concluant q.q. werd ten onrechte gedagvaard;
Om deze redenen behage het de rechtbank,
Het verzet ontvankelijk en gegrond te verklaren, derhalve te zeggen voor recht dat de zaak
lastens concluante niet geldig aanhangig werd gemaakt met de op 28 november 2009 aan
concluant q.q. betekende dagvaarding, het vonnis a quo teniet te doen, en de strafvordering niet ontvankelijk te verklaren;
......."
Bij vonnis van 9 maart 2010 verklaarde de politierechtbank "het verzet van Delhaye
Isabelle ontvankelijk en gegrond", aanzag het eerste vonnis als niet bestaande en
verklaarde de strafvordering onontvankelijk.
Op 17 maart 2010 gaf de procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent
via zijn ambtgenoot te Kortrijk last
- te betekenen dat hij hoger beroep instelde tegen het vonnis uitgesproken op 09/03/2010
door de politierechtbank te Gent wegens -inbreuken verkeer- overtredingen van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer gepleegd te Gent op 26/12/2008;
- te dagvaarden om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Gent, gerechtsge bouw, 18d kamer, zaal 1.3 op 04/05/2010, te 09 uur."
aan:
"D.I., geboren te Poperinge op ..., zonder beroep, wonend: ... -verzetdoende partij
CASIER PHILIPPE, advocaat te Kortrijk, Louis Verweestraat 2, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over de persoon en de goederen van de verzoekende partij sub 1,
daartoe aangesteld bij vonnis van de vrederechter van het kanton Ieper II - Poperinge,
zetel Ieper, dd 05/06/2009 - verzetdoende partij"
Op 30 maart 2010 gaf een gerechtdeurwaarder te Kortrijk op verzoek van de procureur
des konings te Gent dagvaarding aan
"CASIER PHILIPPE, advocaat, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de verzoekende partij sub 1, daartoe aangesteld bij vonnis
van de vrederechter van het kanton Ieper II Poperinge, zetel Ieper, dd 05/06/2009, Louis
Verweestraat 2, 8500 Kortrijk"
om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Gent, gerechtsgebouw, 18de kamer,
zaal 1.3 op 04/05/2010, te 09 uur,
terwijl een gerechtsdeurwaarder te Ieper dagvaarding gaf aan "meester C ASIER PHILIPPE,
advocaat, wonende te 8900 IEPER, Rolleweg 12, in zijn hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder van mevrouw D.I., zonder beroep, geboren op ..., wonende te ...."
Bij vonnis van 2 juni 2010 verklaarde de rechtbank bij verstek en met eenparigheid van
stemmen het hoger beroep toelaatbaar in de hierna bepaalde mate gegrond:
Hervormde het bestreden vonnis, veroordeelde D.I. tot een geldboete van 30 euro,
verhoogd met de opdeciemen gebracht op 165 euro, een vervangend rijverbod van 8
dagen en tot de kosten.
Ook tegen dat vonnis tekenden beide huidige eisers op 5 juli 2010 verzet aan, waarna de
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rechtbank op 28 juli 2010 op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen het verzet
toelaatbaar verklaarde, de beschikkingen uitgesproken bij vonnis bij verstek van 22 juni
2010 voor niet bestaande beschouwde, het bestreden vonnis hervormde, D ELHAYE ISABELLE
veroordeelde tot een geldboete van 30 euro, verhoogd met de opdeciemen gebracht op
165 euro, een vervangend rijverbod van 8 dagen en tot de kosten.
Tegen dit vonnis tekent meester C ASIER PHILIPPE op 12 augustus 2010 beroep in cassatie
aan,
1.optredend voor en in naam van:
D.I., zonder beroep, geboren te Poperinge op ..., wonende te ....
2.in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over de persoon en de goederen van
D.I., daartoe aangesteld bij vonnis van de vrederechter van het kanton Ieper II Poperinge,
zetel Ieper, dd 05/06/2009 (beschikking machtiging tot voorziening in cassatie dd
11/08.10),
3. Het cassatieberoep van de tweede eiser lijkt niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. Hij
werd immers in het bestreden vonnis niet veroordeeld.
4. In hun memorie, die neergelegd werd op 26 oktober 2010 halen eisers één middel aan:
schending van de artikelen 145 en 147 van het Wetboek van strafvordering, alsmede van
het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf.
Volgens eisers oordelen de appelrechters ten onrechte dat de dagvaarding aan de voorlopige bewindvoerder niet nietig is gezien eiseres D.I. haar rechten van verdediging heeft
kunnen uitoefenen door verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis en om die reden de
strafvordering ontvankelijk is terwijl de dagvaarding betekend is aan de tweede eiser in
zijn hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder.
Artikel 145,2° lid van het Wetboek van strafvordering schrijft voor dat een dagvaarding
wegens een overtreding of wegens wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, betekend wordt aan de beklaagde. Eisers vermelden dat de beklaagde eerste
eiseres en niet tweede eiser is, gezien de uitoefening van extrapatrimoniale rechten, zoals
de verdediging aangaande een beweerde inbreuk op de strafwet, niet tot de taken van de
voorlopig bewindvoerder behoort. Er is geen vrijwillige verschijning door eerste eiseres
en dus volgens eisers geen geldige aanhangigmaking geweest. Het vonnis spreekt de
veroordeling tot betaling van een geldboete latstens eerste eiser uit, terwijl de (ongeldige)
aanhangigmaking geschied is lastens tweede eiser in zijn hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder.
De appelrechters verwijzen, nog steeds volgens eisers ten onrechte, naar het feit dat
eiseres door het aantekenen van verzet haar recht van verdediging heeft uitgeoefend.
5. Het middel werpt de vraag op naar de rechtsgeldigheid van de betekening van de
dagvaarding in strafzaken - althans in zaken die tot de bevoegdheid van de politierecht bank behoren zoals bedoeld in artikel 145 Wetboek van Strafvordering - van een persoon
aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd.
6. Ingevolge artikel 145, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering worden dagvaar dingen wegens overtreding of wegens wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, betekend door een gerechtsdeurwaarder, aan de beklaagde (en, in
voorkomend geval, aan de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon) wordt afschrift
gelaten.
7. Artikel 488bis, k van het Burgerlijk Wetboek luidt: "Betekeningen en kennisgevingen
aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, worden gedaan aan
diens woonplaats of verblijfplaats."
8. Hoewel ingevoegd door de wet van 18 juli 1991 'betreffende de bescherming van de
goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren' en hoewel ingevoegd als deel uitmakend van hoofd -
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stuk 1bis met als opschrift "Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een
meerderjarige" in titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek, luidt die titel algemeen
"Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman" en blijkt uit de tekst zelf van artikel 488bis, k geen beperking van het
toepassingsgebied.
9. Toch is de genese van dit artikel merkwaardig. Het ontwerp van wet 2 bevatte een artikel
14: "Ten aanzien van personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd,
wordt iedere betekening gedaan aan de persoon of de woonplaats van de voorlopige
bewindvoerder.
Die woonplaats wordt bepaald overeenkomstig artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek."
Uit het verslag namens de Commissie voor de Justitie in de Senaat 3 blijkt dat de tekst van
het ontwerp werd aangevuld in die zin dat aan de betekeningen de kennisgevingen zijn
toegevoegd en dat de tekst ook werd aangevuld met een tweede lid, luidende: "De kennisgevingen, voorgedragen in de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke,
evenals de betekeningen en kennisgevingen in verband met vorderingen betreffende de
staat van de personen, worden echter ook gedaan aan wie een voorlopige bewindvoerder
is toegevoegd"
Die aanvulling wordt als volgt verantwoord: "Het zal dus voldoende zijn dat, in tegenstel ling met de huidige praktijk, de betekeningen en kennisgevingen, vooral ten aanzien van
de goederen van de onder voorlopige bewindvoering geplaatste persoon worden gedaan
aan de bewindvoerder. Gelet op de persoonlijke aard van de vorderingen waarvan sprake
in het vorige lid, moeten de betekeningen en kennisgevingen waartoe zij aanleiding
geven, ook worden gedaan aan de onder voorlopige bewindvoerder geplaatste persoon."
Na enige voor deze zaak minder belangrijke wijzigingen en amenderingen door de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, wordt die aanvulling weer ter discussie gesteld, zoals blijkt
uit het verslag van de Commissie voor de Justitie4:
"De voorgestelde tekst luidt als volgt:
"Artikel 12. - Een artikel 488bis, k), opgesteld als volgt, wordt ingevoegd in hoofdstuk
1bis van titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek:
"Artikel 488bis, k): Betekeningen en kennisgevingen aan personen aan wie een bewindvoerder is toegevoegd, worden gedaan aan de woonplaats of de verblijfplaats van laatstge noemde.
De betekeningen en kennisgevingen in verband met vorderingen betreffende de staat van
personen worden echter ook gedaan aan de persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder
is toegevoegd."
Dit artikel bepaalt de wijze waarop betekeningen en kennisgevingen geschieden.
Een lid stelt vast dat het bepaalde in het tweede lid geen uitstaans heeft met het beheer
van het patrimonium.
De vertegenwoordiger van de Minister merkt op dat deze tekst verband houdt met de
discussie over de vraag welke de aard is van de onbekwaamheid, met andere woorden de
vraag of de persoon bekwaam is voor alle handelingen of voor een beperkt aantal handelingen.
Het antwoord is namelijk dat de persoon onbekwaam is wat de goederen betreft, doch niet
wat de staat van de persoon betreft. Terzake blijft immers het gemeenrecht gelden.
De leden beslissen bijgevolg het tweede lid weg te laten.
Het artikel, aldus gewijzigd, wordt aangenomen met eenparigheid van de 12 aanwezige
2 Parl. St.Senaat, zitting 1968-1969, 297, p. 9.
3 Parl. St.Senaat, buitengewone zitting 1974, 293, nr. 2, p. 11.
4 Parl. St. Senaat, 1990-1991, 1102-3, p. 120.
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leden."
In een wetsvoorstel 5 tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de
goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, kwam de uitgebreidheid van de bewindvoering en de
betekening van de akten aan de beschermde persoon en/of aan de voorlopige bewindvoerder weer te berde.
Artikel 9 van dat voorstel luidt 6: "In artikel 488bis, k) van hetzelfde wetboek, worden de
woorden "aan diens woonplaats of verblijfplaats" vervangen door de woorden "zowel aan
de woonplaats van de voorlopige bewindvoerder als aan de woonplaats, of bij gebreke
daaraan, aan de verblijfplaats van de beschermde persoon, tenzij andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk."
Dit artikel wordt als volgt toegelicht: "In het kader van de rechtsbescherming van de
onder voorlopig bewind geplaatste persoon lijkt het nodig de betekeningen en kennisgevingen ook aan zijn woon- of verblijfplaats te laten gebeuren. Dit geldt zeker wanneer de
betekeningen en kennisgevingen een voorwerp betreffen dat niet of slechts gedeeltelijk
onder de bevoegdheid van de voorlopige bewindvoerder ressorteert."
Er wordt een amendement 7 ingediend waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat de bewindvoering betrekking kan hebben op zowel de persoon als op het vermogen van de
beschermde persoon.
Diezelfde volksvertegenwoordigers dienen tevens een subamendement 8 in waarin beklemtoond wordt dat de criteria voor bijstand of vertegenwoordiging op het vermogensrechte lijk vlak niet dezelfde zijn als bijstand of vertegenwoordiging op het niet-vermogensrechtelijk vlak.
Besprekingen in de Commissie voor de Justitie leiden ertoe dat de verbeteringen die aan
het stelsel van de voorlopige bewindvoering worden aangebracht zich moeten beperken
tot de bescherming van de goederen van de beschermde persoon.
De mening wordt geopperd dat, om de nodige samenhang in de toekomstige hervorming
te brengen, de uitbreiding van de bescherming tot de persoon van de onbekwame bij voorkeur moet worden besproken tegen de ruimere achtergrond van de modernisering van de
verschillende in het Burgerlijk Wetboek vervatte onbekwaamverklaringen.
In een overkoepelend amendement 9 wordt een aanpassing van artikel 488bis, k van het
Burgerlijk Wetboek als volgt voorgesteld: "Betekeningen en kennisgevingen aan personen
aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd, worden gedaan op dezelfde dag,
zowel aan de verblijfplaats van de voorlopig bewindvoerder als aan de woonplaats, of bij
gebreke daaraan, aan de verblijfplaats van de beschermde persoon, tenzij andersluidende
bepalingen in dit hoofdstuk."
In die commissie beslist men de bespreking te beperken tot de problemen die zich stellen
met betrekking tot de bescherming van de goederen van de geesteszieke. Een wetswijziging met betrekking tot de persoon werd later in het vooruitzicht gesteld 10.
Het verslag van de artikelsgewijze bespreking van het overkoepelend amendement inzake
artikel 488bis, k bevat volgende passage11:
"De voorzitter vraagt of de dubbele betekening (voorlopige bewindvoerder en beschermde
5 Parl.St. Kamer 107/1, 1999.
6 Ibidem p. 21.
7 Amendement nr. 5 Parl. St. DOC 50 107/2, p. 7.
8 Submendement nr. 28 op nr. 5 Parl. St DOC 50 107/6, p. 1-2.
9 Nr. 52 DOC 50 107/12, p. 48 - artikel 2.
10 Ibidem p. 58.
11 Ibidem p. 72.
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persoon) die in dit artikel wordt voorgeschreven in de praktijk geen moeilijkheden zal
veroorzaken. Hij vraagt naar de ratio legis van deze bepaling.
De heer Goetry antwoordt dat hij verkiest om dit artikel in te trekken omdat het inderdaad
afwijkt van de gewone procedure van betekening, zoals bepaald in het Gerechtelijk
Wetboek en dat hij ook praktische moeilijkheden vreest.
De voorzitter merkt nog op dat de betekening aan de beschermde persoon weinig zin
heeft. Aangezien hij onbekwaam wordt geacht om zijn goederen te beheren zal de inhoud
van het document dat hem wordt betekend hem wellicht ook ontgaan."
Ook bij de bespreking in de plenaire zitting in de Kamer 12 wijst een volksvertegenwoordiger erop dat de maatregelen die de persoon betreffen en de maatregelen die de goederen
betreffen in de praktijk haast niet van elkaar te scheiden zijn.
In de wet van 3 mei 2003 "tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming
van de goederen van personen die wegens hun lichaams- geestestoestand geheel of
gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren" wordt artikel 488bis, k uiteindelijk niet
gewijzigd.
10. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat in de rechtsleer 13 betreurd wordt dat
de wetgever de vele problemen in dit verband niet heeft opgelost.
De rechtsleer en de rechtspraak zijn verdeeld over de draagwijdte van dat artikel 488bis, k
BW.
11. In de literatuur beperkt men de toepassing van deze bepaling nagenoeg steeds tot de
handelingen die betrekking hebben op patrimoniale belangen. Men vindt daarin twee
strekkingen. Enerzijds is er de restrictieve visie. De betekeningen dienen overeenkomstig
deze bepaling slechts te gebeuren aan de voorlopige bewindvoerder in zoverre het gaat
om een aangelegenheid waarvoor de voorlopige bewindvoerder bevoegd is. De bewind voerder kan immers de beschermde persoon slechts vertegenwoordigen binnen de perken
van zijn opdracht die beperkt kan zijn, bv. tot het stellen van één handeling indien de
vrederechter dit uitdrukkelijk bepaalt. Om die reden vinden de aanhangers van deze visie
de bepaling van artikel 488bis, k BW te algemeen geformuleerd 14.
12. Anderzijds is er de visie die wel een algemene en ruimere toepassing van deze bepaling voorstaat (ook al wordt gesteld dat dit artikel niet van toepassing zou zijn op extrapa trimoniale rechten). Tegen de restrictieve interpretatie kan volgens deze auteurs worden
aangehaald wat volgt. "Cet article ne s'applique pas aux actes qui concernent des droits
extrapatrimoniaux. La portée de cette disposition est certaine lorsque l'administrateur
provisoire a un pouvoir de représentation général. Qu'en est-il lorsque ses pouvoirs sont
limités? On enseigne qu'en pareil cas, l'article 488bis-K ne s'applique que dans la mesure
des pouvoirs qui ont été conférés à l'administrateur provisoire. La solution est logique
mais elle n'est pas certaine. L'article 488bis-K du Code civil ne contient pas la distinction
que l'on veut y introduire. Il est rédigé en termes généraux et ne fait pas partie des disposi tions de la loi qui définissent les pouvoirs du juge de paix à cet égard. D'autre part, même
si la signification ou la notification se rapporte à un acte rentrant dans les pouvoirs limités
de l'administrateur provisoire, encore faut-il, dans l'interprétation donnée par la doctrine
citée ci-dessus, que ces pouvoirs comprennent aussi celui de représenter l'incapable dans
les procédures. L'interprétation restrictive de l'article 488bis-K n'est donc pas sans incon12 CRV 50 PLEN 215, p. 36-38.
13 FREDERIK SWENNEN , Deel IV "De hervorming van het voorlopig bewind" in "De hervormingen in
het personen- en familierecht 2002-2003 P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds, Intersentia, 2003)
14 W. PINTENS en A. VERBEKE, "Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige", RW 1991-92, (169) 178; A. WYLLEMAN, "Artikel 488bis k BW", in Personen- en familierecht.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl.,
1995. Zie ook: T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder,
Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 88, voetnoot 180.
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vénients, eu égard aussi aux insuffisances de la publicité organisée par la loi. Ces raisons
nous incitent à penser qu'il est préférable de prendre l'article 488bis k à la lettre et de
considérer qu'il s'applique dans tous les cas, quelle que soit l'étendue des pouvoirs de l'ad ministrateur provisoire. Celui-ci est mieux à même d'apprécier la nature et la portée de
l'acte qui est signifié ou notifié, ainsi que l'incidence qu'il pourrait avoir sur les droits afférents aux biens dont la gestion lui est confiée. En d'autres termes, nous pensons que la loi
donne en cette matière à l'administrateur provisoire un pouvoir de représentation général
qui ne peut être affecté par l'ordonnance du juge de paix" 15. Vrij vertaald: Dit artikel vindt
slechts toepassing op de handelingen die extrapatrimoniale rechten betreffen. Die draagwijdte van deze bepaling staat vast als de voorlopige bewindvoerder een algemene
bevoegdheid van vertegenwoordiging heeft. Wat is er van aan als zijn bevoegdheden
beperkt zijn? Men onderricht dat in dergelijk geval dat artikel 488bis-K slechts van
toepassing zou zijn in de mate dat bevoegdheden toegewezen werden aan de voorlopige
bewindvoerder. De oplossing is logisch, maar niet zeker. Artikel 488bis-K houdt geen
onderscheid in dat men er wil invoeren. Het is opgesteld in algemene bewoordingen en
maakt geen deel uit van het deel van de wetsbepalingen die de bevoegdheden van de
vrederechter in dit opzicht bepalen. Anderzijds, zelfs als de betekening of de kennisgeving
betrekking heeft op een akte die binnen de beperkte bevoegdheden van de voorlopige
bewindvoerder valt, dan nog moeten, volgens de interpretatie gegeven door de hiervoor
geciteerde rechtsleer, die bevoegdheden ook die bevatten de onbekwame te vertegenwoordigen in de procedures. Deze redenen zetten er ons toe aan te denken dat het verkieslijk is
artikel 488bis-K letterlijk te nemen en te beschouwen dat het toepasbaar is in alle
gevallen, welke ook de uitgebreidheid van de bevoegdheid van de voorlopige bewindvoerder is. Deze is best geplaatst om de aard en de draagwijdte van de akte die betekend is
of waarvan kennis gegeven is, alsmede de weerslag op het beheer dat hem is toevertrouwd
in te schatten. Met andere woorden, wij denken dat de wet in deze materie aan de voorlo pige bewindvoerder een bevoegdheid van algehele vertegenwoordiging is toegekend die
niet kan beperkt worden door de beschikking van de vrederechter.
13. De omzendbrief CIR99/016 van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
stelt16:
"Hoe dient betekend te worden aan een bestemmeling, aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd?"
a) in burgerlijke zaken: de betekening dient te gebeuren overeenkomstig artikel 488bis, k
van het Burgerlijk Wetboek
b) in strafzaken: het strafkarakter valt natuurlijk niet onder het toepassingsveld van artikel
488bis, k van het Burgerlijk Wetboek, zodat, zelfs wanneer de bewindvoerder bekleed is
met een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, de dagvaarding in strafzaken of de
betekening van het strafrechtelijk vonnis niet dienen betekend te worden aan de bewind voerder overeenkomstig artikel 488bis, k van het Burgerlijk Wetboek. De betekening
dient dus te gebeuren aan de onbekwame.
c) de rechtstreekse dagvaarding: Wat het strafrechtelijk aspect betreft moet de dagvaar ding betekend worden aan de onbekwame. Daarentegen heeft de rechtstreekse dagvaarding, gepaard gaande met een burgerlijke partijstelling, natuurlijk zijn vermogensrechte lijke gevolgen ten aanzien van de beschermde persoon, zodat de inzakestelling van de
voorlopige bewindvoerder dient te geschieden overeenkomstig artikel 488bis, k van het
Burgerlijk Wetboek. De onbekwame én zijn voorlopige bewindvoerder dienen dus gedag 15 P. MARCHAL, "Les incapables majeurs", in Répertoire notarial, Brussel, Larcier, 2007, nr. 318.
VIEUJEAN bleek vroeger ook dit standpunt te delen, doch naderhand zijn standpunt te herzien en de
visie van Pintens en Verbeke te volgen (zie: E. V IEUJEAN, "Protection du majeur physiquement ou
mentalement inapte à gérer ses biens (suite)", TBBR 1993, (118) 135).
16 Brief van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 10 mei 2011.
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vaard te worden. De eerste paragraaf van het beschikkend gedeelte zou dan als volgt
kunnen geredigeerd worden: " na toepassing van de strafwet op de eerste gedaagde,
tweede gedaagde q.q. te horen veroordelen tot betaling aan de verzoekende partij van de
volgende sommen:".
Ik meld U tenslotte dat ingeval van een burgerlijke partijstelling tegen de onbekwame de
wettelijke vertegenwoordiger inzake kan geroepen worden zowel door het Openbaar
Ministerie als door de schadelijder (M.FRANCHIMONT, A.JACOBS en A.MASSET, Manuel de
procédure pénale, blz 136);
14. Deze omzendbrief dateert van voor de wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk
Wetboek door de wet van 3 mei 2003.
15. Zoals hoger17 uiteengezet blijkt uit de tekst van artikel 488bis, k van het Burgerlijk
Wetboek geen beperking van het toepassingsgebied, maar 18 wordt die bepaling veelal niet
toepasselijk geacht voor de louter extrapatrimoniale rechten waarmee men vorderingen
inzake staat van personen lijkt te bedoelen. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan
echter in beginsel via de geldboete en confiscatie ook repercussies hebben voor het
vermogen van de beschermde persoon en dat geldt uiteraard ook in geval er een burger lijke partijstelling zou zijn.
16. Het hof van beroep te Brussel 19 en de correctionele rechtbank aldaar 20 oordeelden dat
op basis van de artikelen 2 en 57, 3° lid van het Gerechtelijk Wetboek de termijn voor het
aanwenden van een rechtsmiddel voor een persoon aan wie een voorlopige bewindvoerder
is toegevoegd ook in strafzaken eerst begint te lopen bij de betekening van de beslissing
aan de voorlopige bewindvoerder.
Dit artikel 2 luidt: "De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met
de toepassing van de bepalingen van dit wetboek."
Opgemerkt dient te worden dat artikel 488bis, k geen deel uitmaakt van het Gerechtelijk
Wetboek.
Artikel 57 luidt: "Tenzij de wet anders bepaalt, begint de termijn voor verzet, hoger
beroep en voorziening in cassatie bij de betekening van de beslissing aan de persoon of
aan de woonplaats, of, bij voorkomend geval, vanaf de afgifte of het achterlaten van het
afschrift zoals vastgesteld is in de artikelen 38 en 40.
Ten aanzien van degenen die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch
gekozen woonplaats hebben en ingeval de kennisgeving niet aan de persoon is gedaan,
begint de termijn bij de afgifte van een afschrift van het exploot aan de post of in voorko mend geval aan de procureur des Konings.
Tegen onbekwamen begint de termijn eerst bij de betekening van de beslissing aan hun
wettelijke vertegenwoordiger."
Toen het Gerechtelijk Wetboek tot stand kwam bestond artikel 488bis nog niet. In het
'Verslag over de Gerechtelijke Hervorming' van koninklijk commissaris Van Reepinghen
is vermeld dat het begrip onbekwaam moet bepaald worden overeenkomstig de principes
van het burgerlijk recht. De bepaling is onder meer toepasselijk op de onbekwaamver klaarden.
De artikelen 2 en 57, 3° lid van het Gerechtelijk Wetboek zijn in casu evenwel niet van
toepassing. In de huidige zaak is de rechtsgeldigheid van de betekening van de dagvaarding die een strafzaak aanhangig maakt bij de rechtbank en niet de betekening van een
vonnis in vraag gesteld.
17 Rubriek 8.
18 Rubrieken 11 en 12.
19 Brussel, 4 oktober 2008, Revue du notariat belge 2009, 110.
20 Corr. Brussel 25 februari 2005, T. Vred. 2005, 484.
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Er bestaan geen bepalingen met een inhoud gelijkend op die van artikel 57, 3° lid van het
Gerechtelijk Wetboek voor wat de betekening van een dagvaarding betreft.
17. Uw Hof besliste dat de voorlopige bewindvoerder weliswaar als taak heeft de
goederen van de beschermde persoon als een goed huisvader te beschermen, maar dat die
opdracht geen vertegenwoordiging inhoudt van de beschermde persoon als verweerder bij
de strafvordering, aangezien artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering die vertegenwoordiging aan de advocaat voorbehoudt 21 . In casu lijkt het evenwel geen probleem van
al dan niet vertegenwoordiging, maar wel de vraag of aan de beschermde persoon, aan de
voorlopige bewindvoerder of aan beiden een akte betekend moet worden. Daarenboven is
de voorlopige bewindvoerder in casu advocaat en trad hij in de procedure op via dezelfde
raadslieden als de beklaagde, huidige eerste eiseres, en tekende hij zelfs cassatieberoep
aan namens eiseres.
18. Men kan voorhouden dat het strafrechtelijk aspect ook andere dan patrimoniale
belangen voor gevolg kan hebben: een veroordeling tot een vrijheidsbenemende of
-beperkende straf, een maatregel en de vermelding ervan in het strafregister en in de regel
in het uittreksel ervan en dat die andere aspecten zodanig overheersend zijn dat een bete kening aan de beschermde persoon wenselijk en zelfs noodzakelijk is.
Uit de besprekingen bij de totstandkoming van het oorspronkelijk artikel 488bis BW blijkt
immers dat de wetgever voor betekeningen die de staat van personen aanbelangen het
gemeen recht wilde laten blijven gelden 22. Niets wijst er ook op dat de wetgever aan de
betekeningen in strafzaken gedacht heeft.
In casu gaf de procureur des konings te Gent bevel eerste eiseres te dagvaarden voor de
politierechtbank. De gerechtsdeurwaarder betekende de oorspronkelijke dagvaarding
echter aan tweede eiser in zijn hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder. Aan eerste
eiseres werd de dagvaarding evenwel niet betekend. In die optiek lijkt zij dan ook ten
onrechte veroordeeld te zijn. Dat de voorlopig bewindvoerder in casu advocaat is en in de
verzetsprocedures optrad via dezelfde raadslieden als de beklaagde, huidige eerste eiseres,
en zelfs in zijn hoedanigheid van advocaat cassatieberoep aantekende namens eiseres, zou
hieraan geen afbreuk doen.
Er zou kunnen voorgehouden worden, zoals de appelrechters deden, dat eerste eiseres
haar rechten van verdediging heeft kunnen uitoefenen door verzet aan te tekenen, wat zij
ook gedaan heeft. Ten onrechte lijkt de rechtbank echter daaruit te besluiten dat de
dagvaarding niet nietig is23.
Eerste eiseres had geen andere mogelijkheid dan verzet aan te tekenen om te vermijden
dat de veroordeling, die oorspronkelijk bij verstek was uitgesproken, definitief zou
worden.
Deze zienswijze geniet de voorkeur.
19. Een andere zienswijze is echter mogelijk. Een vervolging voor de strafrechtbanken
heeft ongetwijfeld een mogelijke weerslag op de goederen van de beklaagde: hij kan
veroordeeld worden tot het betalen van een geldsom, bijdragen en kosten, zoals in casu
het geval is; er kan een verbeurdverklaring uitgesproken worden. De patrimoniale weer slag bestaat dus niet alleen als ook een burgerlijke vordering bij de strafrechter aanhangig
wordt gemaakt, zoals vermeld in de circulaire van de Nationale Kamer van de gerechts deurwaarders.
20. Men kan er niet aan voorbij dat het strafrechtelijk aspect ook andere dan patrimoniale
21 Cass. 11 mei 2005, AR P.04.1730.F, AC 2005, nr. 273.
22 Zie rubriek 9, in het bijzonder de passage waar verwezen wordt naar voetnoot 30.f
23 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, Mechelen 2010, p. 975, nr. 2205 en 2206
en de aldaar vermelde rechtspraak Cass. 12september 2000, AR P.98.944 N, Arr.Cass., 2000, nr. 461.
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belangen voor gevolg kan hebben: een veroordeling tot een vrijheidsbenemende of
-beperkende straf, een maatregel en de vermelding ervan in het strafregister en in de regel
in het uittreksel ervan. Artikel 488bis, k van het Burgerlijk Wetboek lijkt de betekening
aan de voorlopige bewindvoerder niet te beperken tot de handelingen waarvoor hij door
de vrederechter aangesteld is.
Artikel 488bis, k BW is in algemene bewoordingen gesteld. Er zou kunnen van uit gegaan
worden dat het de bedoeling van de wetgever was de betekeningen en kennisgevingen aan
de voorlopige bewindvoerder te laten geschieden zodra er enige patrimoniale weerslag
mogelijk is, dat de wetgever (zelfs recent bij de voorbereiding van de wet van 3 mei 2003)
er zich van bewust was dat de maatregelen die de persoon betreffen en de maatregelen die
de goederen betreffen in de praktijk haast niet van elkaar te scheiden zijn en dat een betekening aan de beschermde persoon weinig zin heeft aangezien hij onbekwaam geacht
wordt om zijn goederen te beheren, waardoor de inhoud van het document dat hem wordt
betekend hem wellicht zal ontgaan. De wetgever wilde dubbele betekeningen aan de voor lopige bewindvoerder en aan de beschermde persoon vermijden 24.
Hoewel uit de besprekingen bij de totstandkoming van de artikelen 488 bis van het
Burgerlijk Wetboek blijkt dat de wetgever de betekening voor zaken die de staat van
personen aanbelangen ook aan de beschermde persoon heeft overwogen, lijkt het verdedigbaar de betekening in strafzaken te laten geschieden aan de beschermde persoon en aan
de voorlopig bewindvoerder, maar de bedoeling van de wetgever dubbele betekeningen te
vermijden lijkt die betekening aan de beschermde persoon zelf niet noodzakelijk te
maken.
Het lijkt dan ook verdedigbaar dat de betekeningen in strafzaken waarmee onder meer een
vermogensrechtelijk aspect kan gepaard gaan, te laten geschieden aan de woonplaats of
verblijfplaats van de voorlopige bewindvoerder.
De tekst van artikel 488bis, k van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel
van het persoonlijk karakter van de straf lijken er zich niet tegen te verzetten dat de bete kening in strafzaken enkel zou geschieden aan de voorlopige bewindvoerder.
Die visie geniet echter niet de voorkeur.
Conclusie: vernietiging van het bestreden vonnis.
ARREST

(AR P.10.1570.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Gent van 28 juli 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft op 8 juni 2011 een conclusie
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
24 Zie rubriek 9.
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Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser 2
1. De eiser 2 wordt niet veroordeeld. Zijn cassatieberoep is bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 145 en 147 Wetboek van
Strafvordering en van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter
van de straf: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de dagvaarding
geenszins nietig is aangezien de eerste eiseres haar rechten van verdediging heeft
kunnen uitoefenen door verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis en om die
reden de strafvordering ontvankelijk is; artikel 145, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat de dagvaarding wegens overtreding of wegens
wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, dient te
worden betekend aan de beklaagde; de strafrechtelijke aansprakelijkheid raakt
uitsluitend de persoon van de onder voorlopig bewind gestelde en daaromtrent
heeft de voorlopig bewindvoerder geen zeggenschap; daar er geen vrijwillige
verschijning is geweest en de dagvaarding op 28 november 2009 betekend werd
aan de tweede eiser in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van de
eerste eiseres, was er nimmer een geldige aanhangigmaking en wordt het
algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf miskend; de
appelrechters spreken immers een straf uit lastens een persoon die niet werd
gedagvaard; dergelijke niet regelmatig betekende dagvaarding kan aldus niet op
ontvankelijke wijze de strafvordering aanhangig maken.
3. Ingevolge artikel 145, tweede lid, Wetboek van Strafvordering worden
dagvaardingen wegens overtreding of wanbedrijf dat tot de bevoegdheid van de
politierechtbank behoort, door een gerechtsdeurwaarder betekend aan de
beklaagde en wordt, in voorkomend geval, aan de burgerrechtelijk aansprakelijke
persoon, afschrift gelaten.
Artikel 488bis, k, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat betekeningen en
kennisgevingen aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is
toegevoegd, gedaan worden aan diens woonplaats of verblijfplaats.
Deze bepalingen staan er niet aan in de weg dat, in strafzaken, de betekening van
een dagvaarding van een persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is
toegevoegd, rechtsgeldig wordt gedaan aan de woonplaats of verblijfplaats van
de voorlopige bewindvoerder.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat in strafzaken een persoon aan wie een
voorlopig bewindvoerder is toegevoegd, enkel rechtsgeldig kan worden
gedagvaard door betekening van de dagvaarding aan die persoon zelf, faalt het
naar recht.
4. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 147 Wetboek van
Strafvordering waarop het bestreden vonnis niet is gegrond, kan het niet tot
cassatie van de bestreden beslissing leiden en is het niet ontvankelijk.
5. Voor het overige staat het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk
karakter van de straf er niet aan in de weg dat in strafzaken, de dagvaarding van
een persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd, rechtsgeldig
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plaatsvindt door betekening ervan aan de woon- of verblijfplaats van de
voorlopig bewindvoerder.
Het middel dat van de tegenovergestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
28 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: P. Kenis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: P.
Casier, Kortrijk.

Nr. 431
2° KAMER - 28 juni 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - ONREGELMATIGE LOKALISATIE VAN
DE GEARRESTEERDE - AANWIJZINGEN VAN SCHULD
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD REGELMATIGHEID VAN BEWIJSVERKRIJGING - BETWISTING - TAAK VAN HET ONDERZOEKSGERECHT PRIMA FACIE ONDERZOEK
1º en 2° Noch artikel 5.1.c EVRM, dat bepaalt dat de arrestatie of gevangenhouding "langs
de wettelijke weg" en "op rechtmatige wijze" moet geschieden, noch enige norm van het
interne recht bepaalt dat de verdachte moet worden vrijgelaten in geval van een onregelmatigheid bij het lokaliseren van de verdachte voorafgaandelijk aan zijn vrijheidsbeneming;
niets belet het onderzoeksgerecht prima facie te onderzoeken of de vastgestelde onregelmatigheid van een onderzoekshandeling tot bewijsuitsluiting en onvoldoende ernstige
aanwijzingen van schuld moet leiden.
(I.)

ARREST

(AR P.11.1120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 juni 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5 EVRM: de eiseres vroeg niet
om haar vrijlating omwille van een gebrek aan ernstige aanwijzingen van schuld
ingevolge de uitsluiting van onregelmatig verkregen bewijs, maar wel omdat
haar arrestatie rechtstreeks gesteund is op een onwettige onderzoekshandeling,
namelijk de lokalisatie van haar GSM; elke onregelmatigheid die leidt tot een
arrestatie en aanhouding dient de vrijlating van de aangehoudene tot gevolg te
hebben; ten onrechte hebben de appelrechters dan ook onderzocht of er tot
bewijsuitsluiting moest worden overgegaan.
2. Artikel 5.1.c EVRM dat bepaalt dat de arrestatie of gevangenhouding "langs
de wettelijke weg" en "op rechtmatige wijze" moet geschieden, houdt in dat de
vrijheidsbeneming niet willekeurig mag zijn maar de nationale normen zowel
naar vorm als naar inhoud moeten worden nageleefd.
Noch artikel 5.1.c EVRM noch enige norm van het interne recht bepaalt dat in
geval van een onregelmatigheid bij het lokaliseren van de verdachte
voorafgaandelijk aan zijn vrijheidsbeneming, hij moet worden vrijgelaten.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
3. Niet de onderzoekshandeling zelf, wel het daardoor verkregen bewijs is
bepalend voor de ernstige schuldaanwijzingen ter rechtvaardiging van de
voorlopige hechtenis.
4. Niets belet het onderzoeksgerecht prima facie te onderzoeken of de
vastgestelde onregelmatigheid van de onderzoekshandeling tot bewijsuitsluiting
en onvoldoende ernstige aanwijzingen van schuld moet leiden.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat voor de verplichte opheffing van de
voorlopige hechtenis de enkele vaststelling van de onregelmatigheid volstaat en
ieder verder onderzoek naar de bewijsuitsluiting of naar de ernstige aanwijzingen
van schuld niet aan de orde is, faalt het eveneens naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
28 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A.
Bloch – Gelijkluidende conclusie: P. Kennis, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: M. Van Nooten, Brussel.
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Nr. 432
2° KAMER - 29 juni 2011

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HIËRARCHIE VAN DE NORMEN - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL - DEZELFDE WAARDE ALS EEN WET - GEVOLG
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN HIËRARCHIE VAN DE NORMEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - DEZELFDE WAARDE ALS EEN WET GEVOLG
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING BEREKENING VAN DE VERJARING - WET DIE EEN SCHORSINGSGROND OPHEFT - WERKING IN DE TIJD
4º STRAFVORDERING - VERJARING - BEREKENING VAN DE VERJARING - SCHORSINGSGROND
- WET DIE EEN SCHORSINGSGROND OPHEFT - TOEPASSING IN DE TIJD
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING - BEREKENING VAN DE VERJARING - SCHORSINGSGROND - WET DIE EEN
SCHORSINGSGROND OPHEFT

6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN REDEN TOT VERLENGING - SCHORSING - SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - AANVANG VAN
DE SCHORSINGSPERIODE - INLEIDING BIJ HET VONNISGERECHT - BEGRIP
7º STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - REDEN TOT VERLENGING - SCHORSING SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - AANVANG VAN DE SCHORSINGSPERIODE - INLEIDING BIJ
HET VONNISGERECHT - BEGRIP
8º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN REDEN TOT VERLENGING - SCHORSING - SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - EINDE VAN DE
SCHORSINGSPERIODE

9º STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - REDEN TOT VERLENGING - SCHORSING SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - EINDE VAN DE SCHORSINGSPERIODE
10º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN REDEN TOT VERLENGING - SCHORSING - SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - AANVANG VAN
DE SCHORSINGSPERIODE - INLEIDING BIJ HET VONNISGERECHT - BEGRIP
11º STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - REDEN TOT VERLENGING - SCHORSING SCHORSING VANAF DE INLEIDENDE ZITTING - AANVANG VAN DE SCHORSINGSPERIODE - INLEIDING BIJ
HET VONNISGERECHT - BEGRIP
12º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING STUITINGSDAAD - PROCES-VERBAAL VAN NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN IN BESLAG GENOMEN
STUKKEN

13º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - STUITINGSDAAD - PROCES-VERBAAL VAN
NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN IN BESLAG GENOMEN STUKKEN

1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel heeft dezelfde waarde als een wet; het is dus geen
norm die tegen de wet kan worden toegepast en evenmin een regel waarvan de wetgever
niet mag afwijken1.
1 W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", JT,
1970, p. 566 e.v.; "Principes généraux du droit", VERSLAG VAN HET HOF VAN CASSATIE,
2003, p. 144.
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3º, 4° en 5° Het algemeen beginsel van de retroactieve toepassing van de minst zware
straf, dat is vastgelegd in artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek, is niet toepasselijk op
de wetten die de berekening van de verjaring wijzigen en geen straf opleggen; niets
verbiedt de wetgever bijgevolg om de werking in de tijd uit te stellen van een nieuwe wet die
een schorsingsgrond van de strafvordering opheft2.
6º en 7° Naar luid van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde ring, zoals het vóór zijn wijziging bij artikel 3 van de wet van 16 juli 2002 was geformuleerd,
is de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid; de verjaring is dus geschorst vanaf de datum van de eerste rechtszitting, behoudens wanneer de
zaak op onregelmatige wijze is vastgesteld3.
8º en 9° In het geval van schorsing vanaf de inleidende zitting, begint de verjaring van de
strafvordering slechts opnieuw te lopen, wanneer de zaak sine die wordt uitgesteld, in het
geval van uitstel met het oog op het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen, in het
geval dat alleen het openbaar ministerie hoger beroep instelt en na verloop van één jaar
vanaf de inleiding van de zaak; noch het uitstel van de zaak met het oog op de aanwijzing
van een lasthebber ad hoc, noch het uitstel om redenen in verband met de samenstelling
van het rechtscollege, kunnen de schorsing van de verjaring verhinderen zoals die is vastgelegd in het oud artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
10º en 11° Naar luid van het oud artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, moet, om de verjaring te kunnen schorsen, de strafvordering en niet de
burgerlijke rechtsvordering op regelmatige wijze voor het vonnisgerecht worden ingeleid.
12º en 13° Het proces-verbaal dat is opgemaakt door een officier van de gerechtelijke
politie en dat vermeldt dat in beslag genomen stukken op de griffie zijn neergelegd, kan
beschouwd worden als een daad die tot doel heeft bewijzen te vergaren of de zaak in staat
van wijzen te stellen, die de verjaring van de strafvordering stuit, zelfs ten aanzien van
personen die niet in de zaak betrokken zijn. (Art. 22, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
(R. T. SCHRÖDER KÜCHEN, vennootschap naar Duits recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0472.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 2 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op
de tegen de eiser ingestelde strafvordering
2 Zie Cass. 18 feb. 2004, AR P.03.1689.F, AC, 2004, nr. 88.
3 Gedr.st., Kamer, gew.z. 1997-98, nr. 1387/6, p. 23.
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Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het verklaart dat de vaststelling van het dossier
voor het vonnisgerecht tot gevolg had dat de verjaring van de tegen hem
ingestelde strafvordering wordt geschorst. Hij voert aan dat die schorsingsgrond
werd opgeheven bij een wet die, niettegenstaande de bepaling die de gevolgen
ervan uitstelt, dient toegepast te worden op straffe van miskenning van "het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de minst zware straf onmiddellijk dient
toegepast te worden".
Het middel verzoekt het Hof bijgevolg een wetsbepaling naast zich neer te
leggen omdat die in strijd zou zijn met een volgens dat middel bestaand
algemeen rechtsbeginsel.
Het algemeen rechtsbeginsel heeft dezelfde waarde als een wet. Het is evenwel
geen norm die tegen de wet kan worden toegepast en evenmin een regel waarvan
de wetgever niet mag afwijken.
Het algemeen beginsel van de retroactieve toepassing van de minst zware straf,
dat is vastgelegd in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, is niet toepasselijk op de
wetten die de berekening van de verjaring wijzigen en geen straf opleggen.
Niets verbiedt de wetgever bijgevolg om de toepassing in de tijd uit te stellen
van een nieuwe wet waarbij een schorsingsgrond van de strafvordering wordt
opgeheven.
Artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 dat artikel 5.2 aanvult van
de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden
te verlengen, had tot gevolg dat de nieuwe tekst van artikel 24 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering alleen de strafvordering
regelt voor misdrijven die vanaf 1 september 2003 zijn gepleegd.
Het voormelde artikel 24, zoals het vóór zijn wijziging bij artikel 3 van de wet
van 16 juli 2002 was geformuleerd, is dus toepasselijk gebleven op de misdrijven
die tot 31 augustus 2003 zijn gepleegd.
Aangezien het arrest het einde van de periode tijdens welke de eiser, met
hetzelfde strafbaar opzet, de hem ten laste gelegde feiten zou hebben gepleegd,
heeft vastgesteld op 26 januari 2000, schendt dit het oud artikel 24 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering niet, wanneer het de
daarin bepaalde schorsingsgrond van de verjaring in aanmerking neemt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De door de eiser opgeworpen prejudiciële vraag betreft de grondwettigheid van
artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, bepaling waardoor de
misdaden en wanbedrijven die vóór 1 september 2003 zijn gepleegd in
aanmerking komen voor schorsing van de verjaring wegens de vaststelling van
de vervolgingen voor het vonnisgerecht.
Het Grondwettelijk Hof heeft voor recht gezegd, met name in zijn arrest nr.
66/2005 van 23 maart 2005, dat voormeld artikel 33 de artikelen 10 en 11 van de
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Grondwet niet schendt. Er is bijgevolg geen grond om dat Hof een tweede maal
een vraag te stellen met een identiek onderwerp, overeenkomstig artikel 26, §2,
tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof.
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 11 december 1998, is
de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf de dag van de zitting waarop
de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt
ingeleid.
De verjaring is dus geschorst vanaf de datum van de eerste rechtszitting,
behoudens wanneer de zaak op onregelmatige wijze is vastgesteld.
De verjaringstermijn begint slechts opnieuw te lopen wanneer de zaak sine die
wordt uitgesteld, in het geval van uitstel met het oog op het stellen van
bijkomende onderzoekshandelingen, in het geval dat alleen het openbaar
ministerie hoger beroep instelt en na verloop van één jaar vanaf de inleiding van
de zaak.
Daaruit volgt dat noch het uitstel van de zaak met het oog op de aanwijzing van
een lasthebber ad hoc, noch het uitstel waartoe besloten wordt om redenen in
verband met de samenstelling van het rechtscollege, de schorsing van de
verjaring kunnen verhinderen zoals die is opgelegd bij het oud artikel 24 van de
voorafgaande titel.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
De eiser voert aan dat de zaak op onregelmatige wijze werd ingeleid in hoger
beroep, zodat de verjaring in die fase van de rechtspleging niet kon geschorst
worden. De grief is afgeleid uit de bewering dat verschillende beklaagden voor
de burgerlijke rechter alsook sommige burgerlijke partijen niet voor de
rechtszitting van 10 november 2010 waren opgeroepen.
Naar luid van het oud artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, moet, om de verjaring te kunnen schorsen, de strafvordering en
niet de burgerlijke rechtsvordering op regelmatige wijze voor het vonnisgerecht
worden ingeleid.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de drie
beklaagden, die zelf hoger beroep hebben ingesteld en tegen wie het openbaar
ministerie hoger beroep heeft ingesteld, onder wie de eiser, gedagvaard werden
om te verschijnen op de rechtszitting van 10 november 2010 en dat het openbaar
ministerie op die dag gevorderd heeft.
De appelrechters beslissen bijgevolg naar recht dat de verjaring vanaf die dag
opnieuw geschorst werd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
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De aanwijzing van een lasthebber ad hoc om een beklaagde rechtspersoon te
vertegenwoordigen, in het geval dat in artikel 2bis van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering is bepaald, is geen aanvullende
onderzoekshandeling betreffende de feiten van de telastlegging, in de zin van het
oud artikel 24 van die titel.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het proces-verbaal dat is opgemaakt door een officier van de gerechtelijke
politie en dat vermeldt dat in beslag genomen stukken op de griffie zijn
neergelegd, kan beschouwd worden als een daad die tot doel heeft bewijzen te
vergaren of de zaak in staat van wijzen te stellen.
Krachtens artikel 22, tweede lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering heeft de verjaringstuitende daad gevolgen zelfs ten aanzien van
personen die niet betrokken waren.
Het arrest schendt bijgevolg het voormelde artikel 22 niet wanneer het oordeelt
dat het proces-verbaal van de neerlegging van de door de deskundige ontlede
boekhouding de verjaring heeft gestuit.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat de verjaring is beginnen lopen vanaf de datum van het in
de vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek bedoelde misdrijf,
te weten het uitschrijven van een ongedekte cheque op datum van 22 december
1999, zodat de appelrechters geen proces-verbaal dat meer dan vijf jaar na die
feiten werd opgesteld in aanmerking mochten nemen als verjaringstuitende daad.
De tegen de eiser in aanmerking genomen en bewezen verklaarde misdrijven
beperken zich evenwel niet tot het misdrijf dat in de voormelde vordering is
bedoeld.
De verjaringstermijn van de strafvordering betreffende een collectief misdrijf
begint te lopen vanaf het laatste feit dat door de beklaagde is gepleegd en dat uit
hetzelfde strafbaar opzet voortvloeit.
De appelrechters konden beslissen dat de verduistering van activa met
verberging van de goederen, die de eiser sub D.7 ten laste wordt gelegd, alsook
het niet-factureren van voorschotten en de inning van bedragen zonder factuur,
welke de eiser sub J.23 ten laste worden gelegd, feiten die tussen 1 juli 1997 en
27 januari 2000 zijn gepleegd, de opeenvolgende en voortgezette uiting waren
van hetzelfde strafbaar opzet. In onderhavig geval komt dit neer op het opzet om
zich onrechtmatige voordelen te verschaffen met betrekking tot het beheer van
de naamloze vennootschap waarvan hij in feite of in rechte de bestuurder was en
die op 26 januari 2000 failliet verklaard was.
De appelrechters nemen bijgevolg naar recht die laatste datum in aanmerking als
aanvangstijdstip van de verjaring en kennen bijgevolg het proces-verbaal van 17
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januari 2005 de waarde toe van een verjaringstuitende daad die tijdens de
oorspronkelijke verjaringstermijn is verricht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: L. Constant, Hoei.

Nr. 433
2° KAMER - 29 juni 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - MISKENNING VAN
DE BEGINSELEN VAN DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MIDDEL NIET
AAN DE BODEMRECHTER VOORGELEGD

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - MISKENNING VAN DE BEGINSELEN VAN DE ONAFHANKELIJKHEID
EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MIDDEL NIET AAN DE BODEMRECHTER VOORGELEGD CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - MISKENNING VAN DE
BEGINSELEN VAN DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MIDDEL NIET AAN
DE BODEMRECHTER VOORGELEGD - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - MISKENNING VAN DE
BEGINSELEN VAN DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - MIDDEL NIET AAN
DE BODEMRECHTER VOORGELEGD - GEVOLG
1º, 2°, 3° en 4° Zo het middel dat de miskenning aanvoert van de beginselen van de onaf hankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter, die worden gewaarborgd bij artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
niet aan de bodemrechter werd voorgelegd, is het nieuw en derhalve niet ontvankelijk
wanneer de grief afgeleid is uit het feit dat de kamervoorzitter van het hof van beroep, in
zijn hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, in dezelfde zaak
uitspraak heeft gedaan met toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvor dering, over verzoekschriften in hoger beroep tegen beslissingen van de onderzoeksrechter
waarbij de vraag tot opheffing van het beslag op boekhoudkundige stukken wordt afgewezen1.
(V. e.a.)

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 433.
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ARREST (vertaling)

(AR P.11.0473.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 3 februari 2011.
D. V. en P. A. voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep van D. V. en van P. A. gericht is tegen de
veroordelende beslissing op de tegen hen ingestelde strafvordering
Eerste middel
Het middel voert aan dat de beginselen van de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechter zijn miskend. Die beginselen worden
gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR.
De grief is gegrond op het feit dat de kamervoorzitter van het hof van beroep, in
zijn hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, in dezelfde
zaak uitspraak heeft gedaan met toepassing van artikel 61quater Wetboek van
Strafvordering, over verzoekschriften in hoger beroep tegen beslissingen van de
onderzoeksrechter waarbij de vraag tot opheffing van het beslag op
boekhoudkundige stukken wordt afgewezen.
De eisers hebben dat middel niet aangevoerd tijdens het onderzoek van de zaak
voor de rechters die het bestreden arrest hebben gewezen.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd is niet
ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
29 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: B. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: P. Culot, Luik.
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Nr. 434
2° KAMER - 29 juni 2011

STRAFVORDERING - BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING - BESCHIKKINGSBEGINSEL TOEPASSING
Het beschikkingsbeginsel geldt niet voor de beoordeling van de strafvordering 1.
(H.)

(AR P.11.0944.F)

29 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: S. Mascart, Luik en S. Afsarian, Brussel.

Nr. 435
2° KAMER - 29 juni 2011

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN
AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - RAADKAMER - WEIGERINGSGROND
GEBASEERD OP ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN
TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP VAN DE BETROKKENE - ONTVANKELIJKHEID - BELANG
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING VAN EEN AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT RAADKAMER - WEIGERINGSGROND GEBASEERD OP ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP VAN DE BETROKKENE ONTVANKELIJKHEID - BELANG
3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN
AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - RAADKAMER - WEIGERINGSGROND
GEBASEERD OP ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN
TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP VAN DE BETROKKENE - NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP GEVOLG
4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN
AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - RAADKAMER - WEIGERINGSGROND
GEBASEERD OP ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN
TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP VAN DE BETROKKENE - AFSTAND - VERZET VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN EEN ANDERE
LIDSTAAT - RAADKAMER - WEIGERINGSGROND GEBASEERD OP ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP VAN DE BETROKKENE AFSTAND - VERZET VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
6º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - AFSTAND VAN
1 R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 1174, nr. 2378-2379.
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- EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN
- RAADKAMER - WEIGERINGSGROND
GEBASEERD OP ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN
TENUITVOERLEGGING - HOGER BEROEP VAN DE BETROKKENE - AFSTAND - VERZET VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
HOGER BEROEP

AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT

1º en 2° De beslissing die het exequatur van een Europees aanhoudingsbevel weigert,
berokkent de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd geen nadeel, ook niet wanneer
de weigering de tenuitvoerlegging in België met zich meebrengt van de in het buitenland
opgelegde straf met het oog waarop het bevel is uitgevaardigd; die persoon heeft er dan
ook geen belang bij om hoger beroep in te stellen tegen die beslissing 1. (Art. 6, 4°, Wet 19
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel)
3º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, alleen op het hoger beroep van de
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, naar recht beslist dat
dit hoger beroep niet ontvankelijk is, dient zij niet na te gaan of de toepassingsvoorwaarden
van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel vervuld zijn2.
4º, 5° en 6° Het rechtscollege in hoger beroep kan niet weigeren afstand te verlenen van
het hoger beroep van iemand tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,
op grond dat het openbaar ministerie zich daartegen verzet3. (Impliciet).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1113.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 juni 2011.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 24 juni 2011 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 29 juni 2011 heeft raadsheer Françoise Roggen verslag
uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De kamer van inbeschuldigingstelling waarbij alleen het hoger beroep van de
verweerder aanhangig is gemaakt, verklaart het niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang omdat de verweerder in aanmerking kwam voor de grond tot weigering
van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, als bedoeld in
artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het artikel 17, §4, van de wet schendt,
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 435.
2 Ibid.
3 Ibid.
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krachtens welk de kamer van inbeschuldigingstelling gehouden is het nazicht te
verrichten omschreven in artikel 16, §1, tweede lid, van de wet, en met name
moet onderzoeken of één van de in de artikelen 4 tot 6 bedoelde
weigeringsgronden moet worden toegepast.
De beslissing waarbij het exequatur van een Europees aanhoudingsbevel wordt
geweigerd, berokkent de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd geen
nadeel, ook niet wanneer de weigering de tenuitvoerlegging in België met zich
meebrengt van de in het buitenland opgelegde straf, met het oog waarop het
bevel is uitgevaardigd.
De kamer van inbeschuldigingstelling die naar recht oordeelt dat het hoger
beroep niet ontvankelijk is, diende niet na te gaan of de voorwaarden vervuld
waren voor de toepassing van artikel 6, 4°, van de wet van 19 december 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is door geen enkele onwettigheid aangetast die
gevolgen kan hebben voor de aanhangigmaking van de zaak bij de kamer van
inbeschuldigingstelling.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
29 juni 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal.

Nr. 436
1° KAMER - 30 juni 2011

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN OMVANG
Het gezag van gewijsde op de strafvordering is beperkt tot hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist m.b.t. het bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde
feiten en rekening houdende met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de
beslissing uitmaken1.
(S. e.a. T. OCMW Hoei e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0160.F)
1 Zie (andersl.) concl. OM in Pas., 2011, AR C.09.0160.F, nr. 436.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 25 september 2008 dat op verwijzing uitspraak doet na het arrest van het Hof
van 10 oktober 2003.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 2, 23 en 29 van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 4, inzonderheid eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafrechtspleging;
artikel 6, inzonderheid 1, van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955;
algemeen beginsel betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken.
Aangevochten beslissingen
De eiseres en haar echtgenoot D.J. hebben, zowel in eigen naam als in hun hoedanigheid
van wettelijk beheerders van de goederen van de eiser, die minderjarig was ten tijde van
de gedinginleidende dagvaardingen in eerste aanleg, voor de rechtbank van eerste aanleg
te Hoei de veroordeling gevorderd van de eerste verweerder, van de eerste verweerster,
verpleegster, van de tweede verweerster, vroedvrouw, en van de derde verweerster,
handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijk beheerder van de
goederen van haar twee minderjarige kinderen, zijnde de tweede en derde verweerder,
alle drie als erfgenamen van dokter M. P., om de schade te vergoeden die zij hebben
geleden wegens de kwalijke gevolgen van een hypoglycemie waarvan de eiser het
slachtoffer is geworden toen hij drie dagen oud was en in de materniteit van de clinique
Reine Astrid te Hoei verbleef, die door de eerste verweerder wordt beheerd.
Nadat de eerste rechter de rechtsvordering van de eiseres niet-ontvankelijk had verklaard
en het hoger beroep van de eiseres tegen dat vonnis verworpen werd bij het arrest van 8
oktober 2001 van het hof van beroep te Luik, verklaart het bestreden arrest, dat opnieuw
uitspraak doet nadat [het] Hof in zijn arrest van 10 oktober 2003 het arrest van het hof
van beroep te Luik vernietigd had, de rechtsvordering niet-ontvankelijk die de eiseres had
ingesteld tegen de eerste, tweede en derde verweersters, alsook tegen de tweede en derde
verweerder, dit wil zeggen tegen de twee verpleegsters en de erfgenamen van dokter
P.M., en zegt dat haar rechtsvordering ten aanzien van de vierde verweerster, de
verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van dokter P.M. dekt, bijgevolg
geen bestaansreden meer heeft. Het baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"II. Strafrechtspleging
Op 7 oktober 1983 legde (de eiseres) klacht neer bij de veldwachter van de gemeente
Engis. Zij verklaart onder meer het volgende: 'Vandaag om 18 uur merkte ik dat de
lippen en de nagels van mijn zoon blauw waren en daarom heb ik de dienstdoende
verpleegster opgeroepen. Zij heeft mij gezegd dat ik het kind moest toedekken omdat hij
het koud had, ofschoon het in de kamer erg warm was.
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Rond 21 uur heb ik dezelfde verpleegster gevraagd mijn pediater die nachtdienst had te
waarschuwen. Mijn zoontje had immers nog steeds een blauwe kleur en hij had
ademhalingsproblemen. Er werd mij geantwoord dat er een dienstwissel zou gebeuren en
dat een kinderverzorgster haar zou vervangen, maar nadien heb ik niemand meer gezien,
met uitzondering van iemand die op mijn verzoek een papfles met koud water voor de
nacht heeft gebracht. Rond 23 uur ging de toestand van mijn zoontje erop achteruit, ik
ben opnieuw naar een verpleegster toegegaan en voor de derde keer gevraagd om contact
op te nemen met mijn pediater, dokter M., waarna de verpleegster naar mijn zoontje is
komen kijken en hem gelet op zijn toestand, de eerste zorgen heeft toegediend. Toen
daagde ook mijn pediater op die toevallig langskwam nadat hij bij twee andere kinderen
was langs geweest.
(...) Naar het zeggen van de pediater van Bavière, was de toestand van het kind te wijten
aan ondervoeding. (...) Daarom denk ik, aangezien ik de clinique Reine Astrid
aansprakelijk acht, dat zij gehouden is tot alle medische, morele en andere daaraan
verbonden kosten onder voorbehoud van wat mijn zoon in de toekomst te wachten staat'.
Er werd onderzoek gedaan wegens schuldig verzuim. Daartoe werden de dokters Hainaut
en Eugène-Dahin door het parket aangesteld om een gerechtelijk geneeskundig verslag
op te stellen. Dat werd afgerond op 30 mei 1984. (De eiseres) stelde zich burgerlijke
partij.
De verpleegsters (de eerste en tweede verweersters), dokter M. en de (eerste verweerder),
in zijn hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de voornoemde
verpleegsters, werden vervolgd voor de correctionele rechtbank te Hoei. Hun werd ten
laste gelegd dat zij geen hulp hadden verleend aan een persoon in nood omdat zij, in
oktober 1983, 'verzuimd hebben hulp te verlenen of te verschaffen (aan de eiser), iemand
die in groot gevaar verkeerde, hoewel zij zelf diens toestand hadden vastgesteld en zij
zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen konden helpen of, hoewel die
toestand hen was beschreven door degenen die hun hulp inriep en zij op grond van de
omstandigheden waarin zij werden verzocht te helpen, niet konden geloven dat het
verzoek niet ernstig was of dat er geen gevaar aan verbonden was'.
Zij werden vrijgesproken bij vonnis van deze rechtbank van 7 februari 1986 die zich
onbevoegd verklaarde om van de vordering van (de eiseres) kennis te nemen.
Laatstgenoemde heeft in een eerste fase tegen die beslissing hoger beroep ingesteld.
Nadien heeft zij ervan afstand gedaan en de strafkamer van het hof van beroep te Luik
heeft bij arrest van 20 april 1989 van haar afstand akte verleend.
IV. Vorderingen ingesteld voor dit hof [van beroep] recht doende op verwijzing
(De eiseres) en haar zoon, die intussen meerderjarig is geworden, vorderen dat het hof
[van beroep] de [verweerders] veroordeelt tot betaling van één euro provisionele
schadevergoeding en, dat het, alvorens over de schade einduitspraak te doen, een
deskundige aanstelt.
Zij baseren hun rechtsvordering op de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en op hun contractuele band met dokter M. en de (eerste verweerder).
Hun grieven ten aanzien van dokter M. en van de verpleegsters zijn gegrond op de
vaststellingen in het gerechtelijk geneeskundig verslag dat op verzoek van het parket te
Hoei opgesteld is door de dokters Hainaut en Eugène-Dabin.
Aldus leggen zij ten laste:
aan dokter M. :
dat hij verzuimd heeft de aandacht van de verpleegsters te vestigen op de noodzaak om de
bloedsuikerspiegel van L. beter in de gaten te houden gelet op diens geboortegewicht;
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dat hij, gelet op de informatie waarover hij beschikte toen hij het kind onderzocht, een
verkeerde diagnose heeft gesteld over de oorzaak van diens toestand waardoor hij
nagelaten heeft zijn suikergehalte onmiddellijk te controleren en een infuus aan te
koppelen in afwachting van de komst van de ziekenwagen;
aan (de eerste en de tweede verweerster) :
dat zij verzuimd hebben een beroep te doen op de pediater van L., ondanks de toestand
van het kind en het herhaalde verzoek daartoe van (de eiseres).
Bovendien leggen zij de (eerste verweerder), los van zijn hoedanigheid van werkgever
van de verpleegsters, een eigen fout ten laste, namelijk een gebrekkige organisatie van
zijn personeel dat niet in staat was het hoofd te bieden aan de oproepen van de
gehospitaliseerde patiënten wegens een kennelijke te hoge werkdruk.
Zij houden staande dat de door L. geleden schade (ernstige hypoglycemie gevolgd door
een ongewone neurologische ontwikkeling) en, ten gevolge daarvan, de door zijn moeder
geleden (morele schade), zoals ze in concreto ontstaan zijn, zich zonder die fouten niet
zouden hebben voorgedaan.
(...)
b. gezag van het rechterlijk gewijsde van de correctionele rechtbank te Hoei ten aanzien
van dokter M. en (van de eerste en tweede verweersters)
Beslissingen die in strafzaken zijn gewezen, hebben tussen de procespartijen een volstrekt
gezag van gewijsde dat niet ongedaan kan worden gemaakt door een beslissing van een
burgerlijk gerecht.
Hoewel dat gezag uitsluitend betrekking heeft op hetgeen 'zeker' en 'noodzakelijk' door de
strafrechter is beslist, m.b.t. het bestaan van de aan beklaagden ten laste gelegde feiten,
maakt het niet uit dat de rechter nagelaten heeft uitspraak te doen over een welbepaalde
kwalificatie van dezelfde feiten, aangezien hij verplicht is uitspraak te doen over alle
kwalificaties van het ten laste gelegde feit.
Aldus stelt de correctionele rechtbank die, zoals hier, beslist dat de ten laste gelegde
feiten bestaan in het niet-verlenen van hulp aan een persoon in nood niet bewezen zijn,
noodzakelijkerwijs vast dat die dezelfde feiten geen ander misdrijf opleveren.
Uit de gegevens die aan het hof [van beroep] zijn voorgelegd, volgt dat de feiten waarop
(de verweerster) en haar zoon hun burgerlijke rechtsvordering tegen dokter M. en tegen
(de eerste en de tweede verweerster) baseren, dezelfde zijn als die waarvan de
correctionele rechtbank te Hoei laatstgenoemden heeft vrijgesproken.
Die feiten, ongeacht of ze in het burgerlijk proces als contractuele fouten dan wel als
buitencontractuele fouten worden aangemerkt, vormen echter, in de onderstelling dat ze
bewezen zijn, het grondbestanddeel van het misdrijf onopzettelijk toebrengen van letsels
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin van artikel 418 van het
Strafwetboek.
Het hof [van beroep] miskent het beginsel van het gezag van het gewijsde van het door de
correctionele rechtbank te Hoei gewezen vrijsprekend vonnis, wanneer het vaststelt dat
de [verweerders] een dergelijk misdrijf hebben gepleegd.
Daaruit volgt dat de rechtsvordering tegen dokter M. en tegen (de eerste en de tweede
verweerster) niet ontvankelijk is."
Grieven
Eerste onderdeel
Beslissingen in strafzaken hebben gezag van gewijsde tussen de partijen in het
strafgeding.
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Het arrest vermeldt de regel.
Bovendien is de degene die een burgerlijke rechtsvordering instelt tegen de
inverdenkinggestelde of de beklaagde, in het strafgeding slechts partij tegen die
beklaagde of inverdenkinggestelde. Hij is geen partij in het strafgeding tegen andere
inverdenkinggestelden of beklaagden tegen wie hij geen burgerlijke rechtsvordering heeft
ingesteld.
Uit de bewoordingen van het in het arrest bedoelde vonnis van 7 februari 1986 van de
rechtbank van eerste aanleg te Hoei die uitspraak deed in correctionele zaken volgt
echter dat, ofschoon de verweersters A.J. en L.P. en dokter P.M. vervolgd werden wegens
overtreding van artikel 422bis van het Strafwetboek en de eerste verweerder gedagvaard
werd als burgerrechtelijke aansprakelijke voor de verweersters A.J. en L.P., de eiseres
uitsluitend tegen de verweersters A.J., L.P. en de eerste verweerder, maar niet tegen
P.M., een burgerlijke rechtsvordering heeft ingesteld.
Daaruit volgt dat, ingeval het arrest, om de aangevochten redenen - en door onder meer
te vermelden dat de eiseres "een burgerlijke rechtsvordering heeft ingesteld" -, beslist dat
tussen de eiseres in eigen naam en qualitate qua en dokter P.M. een geding voor het
strafgerecht was aangegaan, op grond dat eerstgenoemde een burgerlijke
rechtsvordering zou hebben ingesteld tegen laatstgenoemde, het hof van beroep de
bewijskracht miskent van het vonnis van 7 februari 1986 van de rechtbank van eerste
aanleg te Hoei, uitspraak doende in correctionele zaken (schending van de artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek).
Ingeval daarentegen, moet worden aangenomen dat het hof van beroep, om de
aangevochten redenen, beslist heeft dat de eiseres, in eigen naam en qualitate qua, tijdens
het strafgeding uitsluitend tegen de eerste en de tweede verweerster en tegen de eerste
verweerder, in diens hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de eerste en
de tweede verweerster, maar niet tegen dokter P.M., een burgerlijke rechtsvordering had
ingesteld, miskent het arrest het begrip gezag van gewijsde van een strafrechterlijke
beslissing, dat, in een later burgerlijk geding, enkel kan worden aangevoerd tegen een
partij in het strafgeding (schending van artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafrechtspleging, artikel 6, inzonderheid 1,
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955, en miskenning van het voormelde algemeen rechtsbeginsel).
Tweede onderdeel
Het gezag van het door de strafrechtbank gewijsde betreft uitsluitend hetgeen zeker en
noodzakelijk is beslist, m.b.t. het al dan niet bestaan van de aan de
inverdenkinggestelde(n) of beklaagde(n) ten laste gelegde feiten en rekening houdende
met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de beslissing uitmaken.
Uit de bewoordingen van het in het arrest bedoelde vonnis van 7 februari 1986 van de
rechtbank van eerste aanleg te Hoei die uitspraak deed in correctionele zaken volgt
echter dat, ofschoon de verweersters A.J. en L.P. vervolgd werden en de eerste
verweerder gedagvaard werd als burgerrechtelijk aansprakelijke voor A.J. en L.P., er
hen overtredingen van artikel 422bis van het Strafwetboek ten laste werden gelegd omdat
zij "verzuimd hadden hulp te verlenen of te verschaffen" aan de eiser - wat een opzettelijk
misdrijf is dat een moreel bestanddeel of het bestanddeel opzet vereist.
De vorderingen die aanhangig waren gemaakt bij het hof van beroep, dat bij het
bestreden arrest uitspraak heeft gedaan, en die gericht waren tegen de verpleegster en de
erfgenamen van dokter P.M., hadden niet dezelfde oorzaak als de burgerlijke
rechtsvordering die de eiseres tegen hen voor de correctionele rechtbank had ingesteld:
ze waren gegrond op een beroepsfout - die slechts in een eenvoudige onopzettelijke
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onachtzaamheid kan bestaan.
Hetzelfde geldt voor de vordering tegen de erfgenamen van dokter P.M..
Met betrekking tot dokter P.M. vermeldt het vonnis van 7 februari 1986 van de rechtbank
van eerste aanleg te Hoei, uitspraak doende in correctionele zaken, dat "het vanuit louter
strafrechtelijk oogpunt geen belang heeft erop te wijzen dat de door het parket
gevorderde wetsdokters het idee zouden hebben geopperd dat de beklaagde een'andere
therapeutische behandeling' had kunnen krijgen; dat het aldus opgeworpen probleem
eventueel vanuit het oogpunt van een beroepsfout zou kunnen worden onderzocht, maar
dat het voor het overige geen weerslag heeft op de tenlastelegging zoals deze is
verwoord".
Gelet op die redenen kan de beslissing van 7 februari 1986 van de rechtbank van eerste
aanleg te Luik, uitspraak doende in correctionele zaken, geen gezag van gewijsde hebben
dat de ontvankelijkheid zou kunnen beletten van de rechtsvordering van de eiseres,
waarover het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan en die, volgens de bewoordingen
zelf van dat arrest, gegrond was op het feit dat dokter P.M. verzuimd had "de aandacht
van de verpleegsters te vestigen op de noodzaak om [de eerste eiser] beter in de gaten te
houden" en dat hij "een verkeerde diagnose gesteld" had. Die fouten hebben immers niets
te maken met het moreel bestanddeel of het bestanddeel opzet van het misdrijf dat aan
dokter P.M. ten laste werd gelegd binnen het kader van die vervolgingen, aangezien het
ontbreken van dat bestanddeel zijn vrijspraak had gerechtvaardigd.
Het vonnis van 7 februari 1986 waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak
doende in correctionele zaken, de verpleegsters, de eerste en de tweede verweerster, heeft
vrijgesproken, is wat betreft de verweerster L.P., hierop gegrond dat zij "zich op geen
enkel ogenblik heeft kunnen inbeelden dat baby S. zo'n ernstig, werkelijk en dreigend
gevaar had kunnen lopen; dat een van de wezenlijke bestanddelen van het misdrijf zoals
het ten laste wordt gelegd hier ontbreekt" en, met betrekking tot de verweerster A.J., dat
"uit alle gegevens - die in het strafdossier zijn vastgesteld - kan worden opgemaakt dat
het opzet dat voor de tenlastelegging is vereist, namelijk de onverschilligheid en het
bovenmatige en onverschoonbare egoïsme, niet bewezen is. De rechtbank sluit niet uit dat
er een burgerrechtelijke fout is begaan: maar door het ontbreken van het bestanddeel
opzet dat vereist is opdat zij als misdrijf kan worden aangemerkt, kan [geen enkele]
strafrechtelijke veroordeling worden uitgesproken.
In de conclusie van de eisers voor het hof van beroep, na cassatie van het eerste arrest,
werd de verpleegsters evenwel aangewreven - en dat was de grondslag van de vordering
tot veroordeling - dat zij, ondanks het verzoek van de eiseres, geen beroep hadden gedaan
op de pediater.
Het feit dat de strafrechtelijke beslissing de partijen bindt bij latere vervolgingen voor de
burgerlijke rechtbank, neemt niet weg dat de vrijspraak wegens ontstentenis van bedrog,
dat een voorwaarde is voor het misdrijf, of van het bestanddeel opzet, waardoor de feiten
waarop de vervolgingen gegrond waren niet de kenmerken van een misdrijf hadden, niet
uitsluit dat de burgerlijke rechter de beklaagde of de vrijgesproken inverdenkinggestelde
veroordeelt tot betaling van schadevergoeding voor een beroepsfout die zelfs
onopzettelijk kan zijn begaan.
Daaruit volgt dat het hof van beroep dat de rechtsvordering van de eisers tegen de eerste
en de tweede verweerster en de erfgenamen van dokter P.M., om de aangevochten
redenen, niet-ontvankelijk verklaart, niet alleen het - beperkte - gezag van het door het
strafgerecht gewijsde miskent (schending van artikel 4 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafrechtspleging en miskenning van het aangewezen algemeen
rechtsbeginsel) - maar ook de oorzaak van de vordering in rechte in de zin van de
artikelen 23 en 29 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de vordering van de eiseres
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voor de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, uitspraak doende in correctionele zaken,
niet dezelfde oorzaak had als de vordering die aanhangig was gemaakt bij het hof van
beroep dat bij het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan (schending, niet alleen van de
wetsbepaling en van het algemeen rechtsbeginsel zoals het hierboven is vermeld, maar
ook van de artikelen 2, 23 en 29 van het Gerechtelijk Wetboek).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel.
Het gezag van gewijsde op de strafvordering is beperkt tot hetgeen zeker en
noodzakelijk door de strafrechter is beslist, m.b.t. het bestaan van de aan
beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdende met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing uitmaken.
Het vonnis van 7 februari 1986 van de correctionele rechtbank te Hoei zegt dat
het aan dokter P.M. ten laste gelegde verzuim hulp te verlenen aan iemand die in
nood verkeert "niet bewezen is zoals het in de dagvaarding verwoord is". Het
baseert die vrijspraak op de vaststellingen die het preciseert en op de
overwegingen "dat het vanuit louter strafrechtelijk oogpunt geen belang heeft
erop te wijzen dat de door het parket gevorderde wetsdokters het idee zouden
hebben geopperd dat de beklaagde een'andere therapeutische behandeling' had
kunnen krijgen [en] dat het aldus opgeworpen probleem eventueel vanuit het
oogpunt van een beroepsfout zou kunnen worden onderzocht, maar dat het voor
het overige geen weerslag heeft op de tenlastelegging zoals deze is verwoord".
Dat vonnis zegt dat hetzelfde aan L.P., hier de derde verweerster, ten laste
gelegde feit evenmin bewezen is zoals het in de dagvaarding is verwoord. Het
baseert die vrijspraak op de vaststellingen die het preciseert en op de
overwegingen "dat uit de in het debat voorgelegde gegevens volgt dat beklaagde
L.P. zich op geen enkel ogenblik heeft kunnen inbeelden dat baby S. zo'n ernstig,
werkelijk en dreigend gevaar had kunnen lopen; dat een van de wezenlijke
bestanddelen van het misdrijf zoals het ten laste wordt gelegd hier ontbreekt."
Hetzelfde vonnis zegt verder dat hetzelfde aan A.J., hier de tweede verweerster,
ten laste gelegde feit niet bewezen is zoals het in de dagvaarding is verwoord.
Het baseert die vrijspraak op de vaststellingen die het preciseert en op de
overwegingen "dat uit alle gegevens - die in het strafdossier zijn vastgesteld kan worden opgemaakt dat het opzet dat voor de tenlastelegging is vereist,
namelijk de onverschilligheid en het bovenmatige en onverschoonbare egoïsme,
niet bewezen is aan de zijde van de beklaagde J."
Uit die vermeldingen volgt dat de correctionele rechtbank enkel onderzocht heeft
of zij, in de aaneenschakeling van de gebeurtenissen en de gedragingen van de
drie beklaagden, een feit heeft kunnen aanmerken dat een nalatigheid opleverde
die omschreven moest worden als een door artikel 422bis van het Strafwetboek
strafbaar gesteld schuldig verzuim.
De correctionele rechtbank heeft uitdrukkelijk geweigerd na te gaan of dokter
P.M. een "beroepsfout" had begaan, met name of hij het kwaad had veroorzaakt
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door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk de
persoon van een ander aan te randen.
De correctionele rechtbank heeft eveneens, op impliciete wijze, geweigerd te
onderzoeken of de beklaagden L.P. en A.J. een niet-opzettelijke fout hadden
begaan, met name of zij het kwaad hadden veroorzaakt door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk de persoon van een ander
aan te randen.
Bijgevolg strekt het gezag gewijsde van het vonnis van de correctionele
rechtbank te Hoei van 7 februari 1986 zich niet uit tot de burgerlijke
rechtsvorderingen die voor de burgerlijke rechter waren ingesteld en gegrond
waren op de onopzettelijke fouten die werden begaan door de drie beklaagden
P.M., L.P. en A.J..
Het bestreden arrest verklaart die rechtsvorderingen niet-ontvankelijk omdat het
hof van beroep het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken zou hebben miskend door te onderzoeken of de aan die beklaagden
ten laste gelegde feiten als "het misdrijf onopzettelijk letsel door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg in de zin van artikel 418 van het Strafwetboek"
kunnen worden omschreven.
Door aldus uitspraak te doen, miskent het bestreden arrest dat algemeen
rechtsbeginsel en verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
rechtsvordering tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
Hoei die gegrond is op een eigen fout van die 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 hof van beroep te Bergen.
30 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: D.
Batselé – Andersluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: F.
T'Kint en H. Geinger.

Nr. 437
1° KAMER - 30 juni 2011

GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - ADVOCAAT - KOSTEN EN HONORARIA VAN EERSTE
AANLEG EN HOGER BEROEP - VERHAALBAARHEID - OPEENVOLGENDE VORDERINGEN IN HOGER BEROEP
- VOORWERP EN WETTELIJKE GRONDSLAG NIET IDENTIEK - NIEUW ARTIKEL 1022 - GEVOLG
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Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het de vordering tot vergoeding van de voor
een raadsman in eerste aanleg en in hoger beroep betaalde kosten die de eisers hebben
ingesteld op grond van het gemene aansprakelijkheidsrecht in beginsel gegrond heeft
verklaard, de heropening van het debat heeft bevolen en vervolgens beslist dat de vorde ring die de eisers hebben ingesteld bij syntheseconclusie, neergelegd na de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de
kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, niet langer de vergoeding van het
resterende bedrag van de kosten van verdediging op grond van de gemeenrechtelijke
aansprakelijkheid tot voorwerp had, aangezien zij in die conclusie enkel vergoedingen voor
de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep vorderden op grond van het door die
wet gewijzigde artikel 1022 1 2 (Art. 1022, Gerechtelijk Wetboek)
(M. e.a. T. DELTA LLOYD LIFE nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0348.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen
van 13 januari 2010.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In hun cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit
arrest is gevoegd, voeren de eisers een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Volgens artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek vervangen de
syntheseconclusies, voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, van dat
wetboek, alle vorige conclusies en desgevallend de gedinginleidende akte van de
partij die de syntheseconclusies neerlegt.
Krachtens dat artikel 780, eerste lid, 3°, bevat het vonnis, op straffe van
nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, het onderwerp van
de vordering en het antwoord op de conclusies of middelen van de partijen.
Bij een arrest van 12 oktober 2005 heeft het hof van beroep de vordering van de
eisers tot vergoeding van hun kosten van juridische bijstand die zij hadden
ingesteld op grond van het gemene aansprakelijkheidsrecht in beginsel gegrond
verklaard, hun uit dien hoofde een euro provisionele schadevergoeding
toegekend en de heropening van het debat bevolen.
De eisers vorderden in de conclusie die zij na dat arrest, op 13 augustus 2008, bij
1 Art. 1022, zoals gewijzigd bij W. 27 april 2007.
2 Zie (andersl.) concl. OM in Pas., 2011, AR C.10.0348.F, nr. 437.
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het hof van beroep hadden neergelegd het bedrag van 13.241,32 euro wegens de
door hen op 13 november 2006 aan een raadsman betaalde kosten en honoraria,
naast de vergoeding voor de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep als
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek vóór de wijziging ervan bij
artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.
In hun op 30 januari 2009 neergelegde syntheseconclusie hebben zij echter enkel
vergoedingen voor de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep
gevorderd, beide voor een bedrag van 14.000 euro op grond van het door die wet
gewijzigde artikel 1022.
Hieruit volgt dat de vergoeding voor het resterende bedrag van hun kosten van
verdediging op grond van het gemene aansprakelijkheidsrecht niet langer het
onderwerp was van de vordering van de eisers na het arrest van 12 oktober 2005
dat de heropening van het debat had bevolen.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: S.
Velu – Andersluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: P. A.
Foriers.

Nr. 438
1° KAMER - 30 juni 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - GEMEENTERAAD CASSATIEBEROEP - MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD NIET GEVOEGD BIJ HET CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
2º GEMEENTE - GEMEENTERAAD - CASSATIEBEROEP - MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD
NIET GEVOEGD BIJ HET CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º VORDERING IN RECHTE - BEHEER VAN PARKEERPLAATSEN - CONCESSIE DOOR DE
GEMEENTE - ONBETAALD PARKEERGELD - INVORDERING - RECHTSVORDERING - HOEDANIGHEID OM OP
TE TREDEN

4º GEMEENTE - BEHEER VAN PARKEERPLAATSEN - CONCESSIE DOOR DE GEMEENTE ONBETAALD PARKEERGELD - INVORDERING - RECHTSVORDERING - HOEDANIGHEID OM OP TE TREDEN
1º en 2° Het ontbreken van de machtiging om cassatieberoep in te stellen kan door de
gemeenteraad worden gedekt tot de sluiting van het debat voor het Hof 1. (Art. L 1242-1,
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, AR C.10.0490.F, nr. 438. Het Hof heeft diezelfde dag een tweede
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Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie)
3º en 4° Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het heeft vastgesteld dat een
gemeente het beheer van de parkeerplaatsen via parkeermeters in concessie heeft
gegeven bij een overeenkomst die bepaalt dat de concessiehouder de parkeermeters
beheert, het parkeergeld int en gemachtigd wordt dat parkeergeld in te vorderen, en vervol gens beslist dat de gemeente niet de hoedanigheid heeft om in rechte op te treden teneinde
het onbetaalde parkeergeld in te vorderen en haar vordering niet-ontvankelijk verklaart,
aangezien uit die vaststellingen niet volgt dat de concessiehouder de enige is die hoedanig heid heeft om op te treden2. (Art. 17, Gerechtelijk Wetboek)
(STAD LA LOUVIERE T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0490.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het in laatste aanleg gewezen vonnis van de
vrederechter van La Louvière van 20 januari 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 6 juni 2011 ter griffie een conclusie
neergelegd.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en Advocaat-generaal André
Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- enig artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt
toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals het van toepassing
was vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 2005.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de hoofdvordering van de eiseres nietontvankelijk, laat de gemaakte kosten te haren laste, veroordeelt haar tot
betaling van 500 euro rechtsplegingsvergoeding en 625 euro schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos geding. Het baseert die beslissing op de
onderstaande redenen:
"het eerste te onderzoeken middel betreft het belang en de hoedanigheid van de
arrest in die zin gewezen (AR C.10.0491.F).
2 Ibid.
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[eiseres] om het onbetaald gebleven parkeergeld in te vorderen voor de rechter;
de [eiseres] heeft bij de in het debat overgelegde overeenkomst van 20 april
1993 de openbare dienst van het beheer van 800 parkeerplaatsen via
parkeermeters (waaronder in de rue Albert Ier) voor een duur van dertig jaar in
exclusieve concessie gegeven met als gemiddelde basis één parkeermeter per
twintig plaatsen, met de omstandigheid dat de n.v. City Parking (punt II, pagina
5 en 6 en artikel 2, §1, van het bijvoegsel nr. 1 van 10 oktober 2003):
- de parkeermeters financiert en eigenaar van die toestellen is;
- het beheer ervan op zich neemt en bijgevolg het parkeergeld int;
- gemachtigd wordt een beroep te doen op een advocaat die zelf een
gerechtsdeurwaarder zal belasten met de procedure voor de inning van het
parkeergeld nadat hij de persoonsgegevens van de gebruikers bij de diensten
van de D.I.V. op wettige wijze zal hebben verkregen;
daaruit volgt dat de [eiseres] niet de hoedanigheid heeft om dit geschil aan de
rechter voor te leggen en bijgevolg is de hoofdvordering, alleen al wegens die
exceptie die terecht is opgeworpen, niet ontvankelijk."
Grieven
Het instellen van een vordering voor de rechter onderstelt belang en
hoedanigheid om op te treden in de zin van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Op pagina 1 van haar aanvullende en syntheseconclusie wees de eiseres op het
volgende: "de vordering strekt ertoe de verweerder te doen veroordelen tot
betaling van de hoofdsom van 12,50 euro, zijnde de gemeentelijke retributie, te
vermeerderen met de administratie- en deurwaarderskosten, omdat hij zijn
voertuig op 27 juli 2004 had geparkeerd in La Louvière, rue Albert Ier, zonder
het parkeerticket in zijn voertuig te plaatsen".
Het bestreden vonnis wijst er weliswaar op dat de eiseres bij overeenkomst van
20 april 1993 de openbare dienst van het beheer van 800 parkeerplaatsen via
parkeermeters (waaronder in de rue Albert Ier) voor een duur van dertig jaar in
exclusieve concessie heeft gegeven aan de n.v. City Parking.
De omstandigheid echter dat de eiseres, overeenkomstig het enige artikel van de
wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals het van toepassing was vóór de
wijziging ervan bij de wet van 20 juli 2005, parkeergeld heeft ingevoerd en dat
zij het beheer van de openbare dienst betreffende het betalend parkeren in
concessie heeft gegeven aan een derde, impliceert op zich niet dat enkel die
derde in rechte kan optreden om de betaling van het onbetaalde parkeergeld te
verkrijgen.
Wanneer de gemeente aan een particulier een concessie verleent voor de

1704

HOF VAN CASSATIE

30.6.11 - Nr. 438

materiële organisatie van het betalend parkeren en hem opdraagt toe te zien op
de naleving van het parkeerreglement, dan delegeert zij haar bevoegdheid niet
aan een derde maar beheert zij een openbare dienst op de wijze die haar het
meest geschikt lijkt.
Het feit dat een derde zich, krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek,
in beginsel kan beroepen op de externe gevolgen van de overeenkomst voor
derden om een vordering te betwisten die door een van de contracterende
partijen tegen hem is ingesteld, neemt niet weg dat het in te vorderen bedrag een
gemeentelijke retributie is en blijft en dat de gemeente, hier de eiseres in
cassatie, haar belang en hoedanigheid behoudt om in rechte op te treden om de
naleving van het ter zake uitgevaardigde gemeentereglement te verzekeren.
Meer bepaald impliceert de in het bestreden vonnis vastgestelde omstandigheid
dat de n.v. City Parking de eigenaar van de parkeermeters is en deze beheert,
niet dat zij de enige is die belang en hoedanigheid heeft om voor de rechter de
onbetaalde gemeentelijke retributies in te vorderen. Dezelfde conclusie geldt
voor de in het bestreden vonnis vastgestelde omstandigheid dat de n.v. City
Parking gemachtigd wordt een beroep te doen op een advocaat die zelf een
gerechtsdeurwaarder zal belasten met de procedure voor de inning van het
parkeergeld nadat hij de persoonsgegevens van de gebruikers bij de diensten
van de D.I.V. op wettige wijze zal hebben verkregen. Die mogelijkheid impliceert
op zich niet dat de eiseres haar recht zou hebben overgedragen om de betaling
van een gemeentelijke retributie in te vorderen voor de rechter.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat de hoofdvordering
van de eiseres niet-ontvankelijk is omdat zij niet de hoedanigheid heeft om dit
geschil aan de rechter voor te leggen:
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek schendt alsook het enige
artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt
toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals het van toepassing
was vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 2005, daar, ook al is het
betalend parkeren in concessie gegeven aan een derde, het voor de rechter in te
vorderen bedrag een gemeentelijke retributie is en blijft die is vastgesteld in een
gemeentereglement en toegestaan is op grond van het enige artikel van de wet
van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld
op motorrijtuigen in te voeren;
- de voornoemde bepalingen schendt (namelijk de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek alsook het enige artikel van de wet van 22 februari 1965
waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te
voeren, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 20
juli 2005), alsook artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, daar de eiseres,
wanneer zij aan een particulier een concessie verleent voor de materiële
organisatie van het betalend parkeren en hem opdraagt toe te zien op de
naleving van het parkeerreglement, zij haar bevoegdheid niet delegeert aan een
derde maar een openbare dienst beheert op de wijze die haar het meest geschikt
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lijkt, en daar uit die gegevens die door het bestreden reglement worden vermeld
en die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de eiseres en de n.v. City Parking
geenszins kan worden afgeleid dat de eiseres haar recht om de bewuste
gemeentelijke retributies in te vorderen, zou hebben overgedragen aan de
concessiehouder.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Betreffende het door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep
ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid: de eiseres heeft
nagelaten bij haar cassatieberoep de machtiging van de gemeenteraad in te
voegen zoals vereist door artikel L 1242-1 van het Waalse Wetboek van de
plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004 :
Het ontbreken van de machtiging om cassatieberoep in te stellen kan door de
gemeenteraad worden gedekt tot de sluiting van het debat voor het Hof.
Uit de akte die de eiseres heeft neergelegd op 3 juni 2011 blijkt dat de
gemeenteraad op 20 september 2010 het schepencollege gemachtigd heeft om
het op 17 augustus 2010 ter griffie van het Hof neergelegde cassatieberoep in te
stellen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet
worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om
ze in te dienen.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres het beheer van parkeerplaatsen via
parkeermeters in concessie gegeven heeft bij een overeenkomst die bepaalt dat
de concessiehouder de parkeermeters beheert, het parkeergeld int en gemachtigd
wordt dat parkeergeld in te vorderen.
Daaruit volgt niet dat de concessiehouder de enige is die hoedanigheid heeft om
het onbetaalde parkeergeld in te vorderen voor de rechter.
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de eiseres niet de hoedanigheid heeft om in
casu in rechte op te treden en de vordering van de eiseres niet-ontvankelijk
verklaart, schendt artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van Le Roeulx.
30 juni 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: D.
Batselé – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: P.
Wouters.

Nr. 439
VAKANTIEKAMER - 19 juli 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - CONCLUSIE VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - NEERLEGGING VAN EEN CONCLUSIE - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING - VERZUIM - WEREN - WETTIGHEID
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - CONCLUSIE VAN
DE INVERDENKINGGESTELDE - NEERLEGGING VAN EEN CONCLUSIE - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING - VERZUIM - WEREN - WETTIGHEID
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN - CONCLUSIE VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - NEERLEGGING VAN EEN CONCLUSIE MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING - VERZUIM - WEREN WETTIGHEID
1º, 2° en 3° In strafzaken leggen de partijen hun conclusie neer ter rechtszitting: geen
enkele wettelijke bepaling verplicht de inverdenkinggestelde zijn conclusie vooraf aan het
openbaar ministerie mede te delen; het arrest dat eisers conclusie weert op grond dat ze
laattijdig is en niet vooraf aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het recht
van verdediging en het recht op een eerlijk proces 1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging; Art. 6.3, EVRM)
(V.)

ARREST

(AR P.11.1154.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Hij doet afstand van zijn cassatieberoep in de mate de bestreden beslissingen
geen eindbeslissingen zijn.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
1 Cass. 3 feb. 2009, AR P.08.1742.N, AC, 2009, nr. 90.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van het
algemene rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging: het arrest weert ten
onrechte eisers conclusie daar ze dilatoir is; de eiser heeft slechts beschikt over
acht dagen om een conclusie op te stellen zodat de neerlegging van die conclusie
drie uur voorafgaand aan de rechtszitting of op de rechtszitting deel uitmaakt van
de uitoefening van zijn recht van verdediging.
4. Ter rechtszitting van 24 mei 2011 heeft de eiser een conclusie neergelegd
waarbij hij onder meer de kamer van inbeschuldigingstelling vroeg met
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethode informantenwerking te onderzoeken.
5. In strafzaken leggen de partijen hun conclusie neer ter rechtszitting. Geen
enkele wettelijke bepaling verplicht de inverdenkinggestelde zijn conclusie
vooraf aan het openbaar ministerie mede te delen.
6. Het arrest weert eisers conclusie op grond dat ze laattijdig is en niet vooraf aan
het openbaar ministerie was medegedeeld. Aldus miskent het arrest het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De grieven die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, behoeven geen
antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over eisers
verzoek toepassing te maken van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verleent akte van de afstand voor het overige
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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19 juli 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: P. Maffei – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 440
VAKANTIEKAMER - 2 augustus 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE WEIGERT TE VERSCHIJNEN - RECHT OP
VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - GEMOTIVEERDE WEIGERING - BEOORDELING VAN DE
WEIGERINGSGRONDEN DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE WEIGERT TE VERSCHIJNEN - RECHT OP
VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - GEMOTIVEERDE WEIGERING - BEOORDELING VAN DE
WEIGERINGSGRONDEN DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE WEIGERT TE VERSCHIJNEN - RECHT OP
VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - GEMOTIVEERDE WEIGERING - BEOORDELING VAN DE
WEIGERINGSGRONDEN DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN INVERDENKINGGESTELDE WEIGERT TE VERSCHIJNEN - RECHT OP VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN
ADVOCAAT - GEMOTIVEERDE WEIGERING - BEOORDELING VAN DE WEIGERINGSGRONDEN DOOR HET
ONDERZOEKSGERECHT

1º, 2°, 3° en 4° Gelet op het essentieel belang van de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde voor de magistraat die moet onderzoeken of er al dan niet grond is om hem in vrij heid te stellen, is het niet in strijd met de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. om te oordelen dat
de weigering van de inverdenkinggestelde om te verschijnen door hemzelf of zijn raadsman
moet worden gemotiveerd, opdat hij recht zou hebben op vertegenwoordiging achteraf op
de rechtszitting; het onderzoeksgerecht beoordeelt in hoeverre de daartoe aangevoerde
redenen een geldige reden uitmaken om niet in persoon te verschijnen alsook voor de
machtiging om de inverdenkinggestelde te vertegenwoordigen1.
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1353.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I en II zijn respectievelijk gericht tegen het tussenarrest
C1080 en het arrest C1081 van het hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, van 22 juli 2011.
1 Het openbaar ministerie had een andersluidende conclusie genomen waarin het verwijst naar zijn
conclusie in Cass. 9 juni 2010, AR P.10.0931.F, AC, 2010, nr. 407.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM alsook
miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging: aangezien de raadkamer op regelmatige wijze heeft vastgesteld dat
de eiser in de onmogelijkheid verkeerde om op de rechtszitting te verschijnen en
om die reden toestond dat hij door zijn raadsman zou worden vertegenwoordigd,
en aangezien de toestand op het ogenblik van zijn verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling nog steeds ongewijzigd is, weigert de kamer van
inbeschuldigingstelling ten onrechte dat de eiser door zijn raadsman wordt
vertegenwoordigd.
De weigering om in persoon te verschijnen en de wens om zich door een
advocaat te doen vertegenwoordigen, maken deel uit van het recht van
verdediging en zijn een essentieel onderdeel van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak. De inverdenkinggestelde of de beklaagde kan niet,
louter omdat zij niet verschijnen, het recht worden ontzegd om op de
rechtszitting door hun raadsman te worden vertegenwoordigd.
Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet bepaalt evenwel, enerzijds, dat indien
de verdachte in de onmogelijkheid verkeert op de rechtszitting te verschijnen, de
raadkamer zijn advocaat machtigt hem te vertegenwoordigen en, anderzijds, dat
indien de advocaat, regelmatig verwittigd, niet verschijnt of geen machtiging
vraagt om zijn cliënt te vertegenwoordigen, zij uitspraak kan doen in
afwezigheid van de verdachte en van zijn raadsman. Het voormelde artikel voegt
daaraan toe dat hetzelfde geldt wanneer de verdachte weigert te verschijnen.
Artikel 23, 2°, Voorlopige Hechteniswet staat het onderzoeksgerecht aldus toe
om de inverdenkinggestelde die ervoor kiest het toezicht van de rechter op zijn
voorlopige hechtenis niet bij te wonen, de voormelde vertegenwoordiging te
weigeren.
Gelet op het essentieel belang van de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde
voor de magistraat die moet onderzoeken of er al dan niet grond is om hem
opnieuw in vrijheid te stellen, schendt het bestreden arrest de artikelen 6.1 en
6.3.c EVRM niet als het beslist dat de inverdenkinggestelde zelf of zijn
raadsman diens weigering om te verschijnen moet motiveren opdat hij recht zou
kunnen hebben op vertegenwoordiging op de rechtszitting.
Het staat aan het onderzoeksgerecht om te oordelen in hoeverre de aldus
aangevoerde redenen een geldige reden uitmaken om niet in persoon te
verschijnen en een geldige reden zijn voor de machtiging om de
inverdenkinggestelde te vertegenwoordigen.

1710

HOF VAN CASSATIE

2.8.11 - Nr. 440

Dienaangaande zegt het tussenarrest: "[De eiser] verschijnt niet aangezien hij
geweigerd heeft zich naar het Justitiepaleis te begeven om voor deze kamer van
inbeschuldigingstelling te verschijnen, zoals blijkt uit het hierbij gevoegde stuk
van 22 juli 2011. (...) Mr Wettinck Frédérique loco Mr Berbuto Sandra verklaart
dat zij haar cliënt wenst te vertegenwoordigen, die het voorwerp zou zijn
geweest van slagen en bedreigingen in de gevangenis en die om die reden in de
onmogelijkheid verkeert om te verschijnen. Zij legt het hof de aan de
onderzoeksrechter gerichte correspondentie voor waarin gewelddaden worden
aangeklaagd waarvan haar cliënt in de gevangenisinstelling het slachtoffer zou
zijn geweest", niettemin beslist het als volgt: "de door Mr Wettinck aangevoerde
redenen beantwoorden niet aan de vereisten van artikel 23, 2°, van de wet van 20
juli 1990, aangezien de onmogelijkheid om op de zitting te verschijnen
onvoldoende is bewezen."
Het arrest, dat er aldus op wijst dat de eiser heeft geweigerd zich naar het
justitiepaleis te begeven om op de zitting te verschijnen, doelt op één van de
gevallen die in artikel 23, 2°, zijn bepaald en die het verlies met zich meebrengen
van het recht om door een advocaat te worden vertegenwoordigd.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de onaantastbare beoordeling door de
rechters van de redenen die de eiser aanvoert om zijn niet-verschijning te
verantwoorden, berust het op feiten en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
14. 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 eiser in de kosten.
2 augustus 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals,
afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: M. Nève, Luik.

Nr. 441
VAKANTIEKAMER - 9 augustus 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER AAN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - STUKKEN DIE
HET DOSSIER MOET BEVATTEN - STUKKEN BETREFFENDE ANDERE FEITEN DAN DIE WAAROP DE
VOORLOPIGE HECHTENIS STEUNT

Nr. 441 - 9.8.11

HOF VAN CASSATIE

1711

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER AAN DE
VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - STUKKEN DIE HET DOSSIER MOET BEVATTEN - STUKKEN
BETREFFENDE ANDERE FEITEN DAN DIE WAAROP DE VOORLOPIGE HECHTENIS STEUNT

1º en 2° Het dossier dat ter beschikking wordt gesteld van de verdachte en zijn raadsman,
voor de rechtszitting van het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de handhaving van het bevel tot aanhouding, moet alleen de stukken bevatten in verband met die
handhaving, waarover de onderzoeksrechter beschikt; het moet niet noodzakelijk alle gegevens bevatten van het onderzoek dat aanleiding heeft gegeven tot nieuwe inverdenkingstellingen wegens nieuwe feiten die geen verband houden met de feiten waarvoor het bevel tot
aanhouding was verleend1. (Art. 22, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet)
(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van 28 juli van de
vakantiekamer van het hof van beroep te Luik, dienstdoende als kamer van
inbeschuldigingstelling.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van 28 juli 2011, ingesteld op de griffie van het hof van
beroep te Luik
Middel
1. Het middel voert miskenning aan van het algemeen beginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging: in het strafdossier dat de eiser en
diens raadsman de dag voor de rechtszitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling ter beschikking is gesteld, ontbreken de stukken van een
in Marokko uitgevoerde ambtelijke opdracht, die aanleiding heeft gegeven tot
een nieuwe inverdenkingstelling van de eiser bij een op 15 juli 2011 ter kennis
gebrachte beschikking; de inverdenkingstelling heeft hetzelfde notitienummer
van het parket en hetzelfde nummer van het onderzoeksdossier als de nummers
met betrekking tot de feiten waarvoor de eiser in cassatie onder
aanhoudingsbevel werd geplaatst, vermits, zoals uit de verschillende processenverbaal blijkt, beide delen van het dossier onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn; door de beroepen beschikking die de voorlopige hechtenis handhaaft te
bevestigen, niettegenstaande het feit dat het dossier onvolledig is, miskent het
1 Zie Cass. 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC, 2009, nr. 457.
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arrest bijgevolg het recht van verdediging.
2. De bewering dat de feiten die aan de nieuwe inverdenkingstelling ten
grondslag liggen, onlosmakelijk verbonden zijn met de feiten waarvoor de eiser
onder aanhoudingsbevel was geplaatst, noodzaakt een beoordeling van de feiten,
wat niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
3. Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde
en diens raadsman, voor de rechtszitting van het onderzoeksgerecht dat uitspraak
moet doen over de handhaving van het bevel tot aanhouding, moet alleen de
stukken betreffende die handhaving bevatten waarover de onderzoeksrechter
beschikt.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat het dossier dat ter beschikking van de
inverdenkinggestelde en diens raadsman wordt gehouden, noodzakelijkerwijs
alle gegevens moet bevatten die voortvloeien uit het onderzoek dat aanleiding
heeft gegeven tot nieuwe inverdenkingstellingen wegens nieuwe feiten, ook als
die geen verband houden met de feiten waarvoor het bevel tot aanhouding was
verleend, faalt het naar recht.
4. Met verwijzing naar de feiten van het op 7 maart 2011 tegen de eiser
verleende bevel tot aanhouding, zoals zij in de vordering van het openbaar
ministerie zijn beschreven, oordeelt het bestreden arrest als volgt : "De nieuwe
inverdenkingstelling en inzonderheid het ontbreken in het dossier van de in
Marokko uitgevoerde internationale ambtelijke opdracht, heeft in deze fase van
de rechtspleging geen weerslag op de uitoefening van het recht van verdediging
van de inverdenkinggestelde in het kader van het onderzoek van diens
voorlopige hechtenis; ter handhaving van de hechtenis en inzonderheid om de
volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid en het risico op
herhaling te beoordelen, neemt het hof immers de relevante redenen van de
voorafgaande vordering over, in zoverre zij betrekking hebben, enerzijds, op de
door de speurders bij de huiszoekingen ontdekte cannabisteelt en, anderzijds, op
de concrete gegevens die, in het geval van vrijlating, het gevaar inhouden dat de
betrokkene nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen."
Met die redenen en op grond van door hen met verwijzing naar de vordering van
het parket aangevoerde overwegingen, verantwoorden de rechters hun beslissing
naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van 29 juli 2011, ingesteld bij de gemachtigde van de
directeur van de gevangenis te Lantin
Een partij kan in de regel geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen één en
dezelfde beslissing, ook niet als dat cassatieberoep werd ingesteld vooraleer over
het eerste uitspraak werd gedaan.
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 augustus 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: L. Balaes, Luik.

Nr. 442
VAKANTIEKAMER - 9 augustus 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - REDELIJKE
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELINGSCRITERIA
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - BEOORDELINGSCRITERIA
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - REDELIJKE
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELING - NOODZAAK TOT HET NAGAAN VAN DE OMSTANDIGHEDEN
DIE BEPALEND ZIJN VOOR DE OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - BEOORDELING - NOODZAAK TOT HET NAGAAN VAN DE OMSTANDIGHEDEN DIE
BEPALEND ZIJN VOOR DE OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF

1º en 2° Om te oordelen of de duur van de hechtenis al dan niet de redelijke termijn 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 inverdenkinggestelde en van de bevoegde overheid1. (Art. 5.3, EVRM)
3º en 4° De noodzaak om in de loop van de rechtspleging de omstandigheden na te gaan
die bepalend kunnen zijn voor de omschrijving van het vervolgde misdrijf, zonder dat de
daaruit voortvloeiende vertraging valt toe te schrijven aan de instanties die met de vervolging zijn belast, kan op zich reeds de verlenging van de hechtenis verantwoorden die
tijdens het voorbereidend onderzoek is ondergaan. (Art. 5.3, EVRM)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1440.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass. 16 maart 2011, AR P.11.0451.F, AC, 2011, nr. 205.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 juli 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Om te oordelen of de duur van de hechtenis de redelijke 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 inverdenkinggestelde en van de bevoegde overheid.
Met eigen redenen en met verwijzing naar de vordering van de procureurgeneraal stelt het arrest vast dat het gerechtelijk onderzoek geen onverantwoorde
vertraging heeft opgelopen.
Het feit dat zich, zoals te dezen, tijdens de rechtspleging de noodzaak voordoet
om de omstandigheden na te gaan die bepalend kunnen zijn voor de
omschrijving van het vervolgde misdrijf, zonder dat de daaruit voortvloeiende
vertraging valt toe te schrijven aan de instanties die met de vervolging zijn
belast, kan op zich de verlenging van de hechtenis verantwoorden die tijdens het
voorbereidend onderzoek is ondergaan.
De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt aldus haar beslissing dat de
redelijke termijn als bedoeld in artikel 5.3 EVRM niet is overschreden,
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 augustus 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: A. Simon – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: R. Bruno, Charleroi en M. Lefebvre, Charleroi.
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Nr. 443
VAKANTIEKAMER - 16 augustus 2011

1º WRAKING - ONDERZOEKSRECHTER - VORDERING TOT WRAKING - SCHORSENDE WERKING DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEKSRECHTER - VORDERING TOT WRAKING - SCHORSENDE WERKING DRAAGWIJDTE
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORDERING TOT WRAKING VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER - SCHORSENDE WERKING - DRAAGWIJDTE
4º WRAKING - ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG VAN DE WRAKING - NIETIGHEID VAN DE
VOORHEEN DOOR DE GEWRAAKTE RECHTER GESTELDE ONDERZOEKSHANDELINGEN

5º ONDERZOEKSRECHTER - WRAKING - GEVOLG VAN DE WRAKING - NIETIGHEID VAN DE
VOORHEEN DOOR DE GEWRAAKTE RECHTER GESTELDE ONDERZOEKSHANDELINGEN

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - WRAKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG
VAN DE WRAKING - NIETIGHEID VAN DE VOORHEEN DOOR DE GEWRAAKTE RECHTER GESTELDE
ONDERZOEKSHANDELINGEN

1º, 2° en 3° Krachtens artikel 837, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden, te
rekenen van de dag van de mededeling van de akte van wraking aan de rechter, alle
vonnissen en verrichtingen geschorst, behalve wanneer de vordering niet uitgaat van een
partij of van het openbaar ministerie; de in dat artikel bepaalde schorsende werking belet de
tenuitvoerlegging niet van een onderzoekshandeling die door de onderzoeksrechter op
regelmatige wijze is bevolen voordat tegen hem een vordering tot wraking wordt ingesteld 1.
(Art. 837, Gerechtelijk Wetboek)
4º, 5° en 6° Uit het feit dat een onderzoeksrechter door een partij wordt gewraakt, kan niet
worden afgeleid dat de handelingen die deze magistraat vóór de vordering tot wraking heeft
gesteld, onvermijdelijk dienen te worden nietig verklaard2. (Art. 841, Gerechtelijk Wetboek)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0485.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 23 mei 2011.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 443.
2 Ibid.
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Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 837, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, worden, te rekenen van
de dag van de mededeling van de akte van wraking aan de rechter, alle vonnissen
en verrichtingen geschorst, behalve wanneer de vordering niet uitgaat van een
partij of van het openbaar ministerie.
Enerzijds belet de in dat artikel bepaalde schorsende werking de
tenuitvoerlegging niet van een onderzoekshandeling die door de
onderzoeksrechter op regelmatige wijze is bevolen voordat tegen hem een
vordering tot wraking wordt ingesteld.
Anderzijds kan uit het feit dat een onderzoeksrechter door een der partijen
gewraakt wordt, niet worden afgeleid dat de handelingen die deze magistraat
vóór de vordering tot wraking heeft verricht, onvermijdelijk zouden moeten
worden nietigverklaard.
Het arrest, dat heeft vastgesteld dat "de advocaat [van de verweerder] aanvoerde
'dat krachtens een arrest van het Hof van Cassatie van 7 april 2004, de
onderzoekshandelingen die door de gewraakte onderzoeksrechter werden
verricht (en het versturen van een internationale ambtelijke opdracht behoort
daartoe), nadat diens gebrek aan onpartijdigheid is aangetoond, niet als
regelmatig kunnen worden aangemerkt'", en dat heeft geoordeeld dat "te dezen
het gedrag van onderzoeksrechter Marielle Puffet (door die wraking voor haar
Luxemburgse ambtsgenoot te verzwijgen en door een onjuiste samenvatting te
geven van de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling zonder te
vermelden dat die arresten ruim van vóór de wraking dateerden), onverenigbaar
is met de plicht tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid die de
onderzoeksrechter bij zijn ambtsvervulling vóór alles in acht moet nemen".
Het arrest, dat oordeelt dat onderzoeksrechter Puffet voor haar Luxemburgse
ambtsgenoot heeft verzwegen dat haar voorganger was gewraakt, verplicht die
rechter in wezen ertoe om informatie te verstrekken over het bestaan van een
dergelijke beslissing, terwijl in de regel de handelingen die door de gewraakte
rechter vóór diens wraking werden gesteld niet vermoed worden nietig te zijn, en
schendt bijgevolg artikel 837, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Aangezien de grief de nietigverklaring met zich meebrengt van het arrest, is er
geen grond om te antwoorden op de overige grieven die betrekking hebben op
redenen die onlosmakelijk daarmee verbonden zijn.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
16 augustus 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: A. Simon – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: A. Masset, Verviers.

Nr. 444
VAKANTIEKAMER - 23 augustus 2011

VREEMDELINGEN - TITEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ARTIKELEN 7 EN 27 VREEMDELINGENWET
- AUTONOME TITELS
De vrijheidsberoving van een vreemdeling op grond van artikel 27, §1 en 3, van de Vreemdelingenwet, is een autonome titel die geen verband houdt met de vrijheidsberoving krachtens artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet1.
(G. T. BELGISCHE STAAT, staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1456.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 juli 2011.
De eiser voert elf middelen aan in een memorie en legt op de rechtszitting een
aanvullende memorie neer. Beide stukken zijn aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VROEGERE RECHTSPLEGING
Met toepassing van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, werd op 29 juni 2011 tegen de eiser een bevel
uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot
teruggeleiding naar de grens en een daartoe strekkende maatregel van
vrijheidsbeneming.
De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, waarbij op 30 juni
2011 een verzoek tot invrijheidstelling was ingediend, heeft bij beschikking van
11 juli 2011 beslist de eiser vrij te laten.
Het bestreden arrest hervormt die beslissing.
III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass. 27 nov. 2002, AR P.02.1402.F, AC, 2002, nr. 635.
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Beoordeling
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de staatssecretaris voor Migratieen asielbeleid op 5 augustus 2011, op grond van artikel 27, §1 en 3, van de wet
van 15 december 1980, de wederopsluiting van de eiser heeft bevolen ter
beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die beslissing verlengt de
oorspronkelijke maatregel niet maar is een zelfstandige titel van
vrijheidsberoving onderscheiden van de titel die in het hoger beroep wordt
bedoeld waarover de appelrechters uitspraak hebben gedaan.
Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer.
Er is geen grond om acht te slaan op de eerste memorie van de eiser die geen
verband houdt met het feit dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft.
De overwegingen in de aanvullende memorie betreffende de nieuwe titel, houden
geen verband met de bestreden beslissing. Zij behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 augustus 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: F. Van Crombreucq, Brussel, R. Fonteyn, Brussel, P. Lejeune,
Luik en S. Matray, Luik.

Nr. 445
VAKANTIEKAMER - 30 augustus 2011

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
RECHTSZITTING - ARREST - IDENTITEIT VAN DE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE UITEENLOPENDE VERMELDINGEN - GEVOLG
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - PROCESVERBAAL VAN DE RECHTSZITTING - ARREST - IDENTITEIT VAN DE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - UITEENLOPENDE VERMELDINGEN - GEVOLG
3º OPENBAAR MINISTERIE - PROCES-VERBAAL VAN DE RECHTSZITTING - ARREST IDENTITEIT VAN DE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - UITEENLOPENDE VERMELDINGEN GEVOLG
1º, 2° en 3° De verschillende vermelding in de processen-verbaal van de rechtszitting en in
de uitgifte van een beslissing van een strafgerecht, van de identiteit van de parketmagistraat die als openbaar ministerie is opgetreden, is geen grond van nietigheid; vermits het
openbaar ministerie één en ondeelbaar is, heeft de vastgestelde vergissing geen gevolgen
voor de wettigheid van het bestreden arrest1.

1 Cass. 19 jan. 1970, AC, 1970, nr. 415.
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(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1512.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (C1188) van het hof van beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 augustus 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel: schending van het algemeen rechtsbeginsel van de bewijskracht
van de akten en van artikel 780 Gerechtelijk Wetboek
In het bestreden arrest wordt de vermelding bekritiseerd dat substituut procureurgeneraal Nicolas Banneux als lid van het openbaar ministerie op de rechtszitting
werd gehoord, hoewel het proces-verbaal van de rechtszitting vaststelt dat
advocaat-generaal Pascale Schils werd gehoord.
Dat de identiteit van de parketmagistraat die optrad als openbaar ministerie in het
proces-verbaal van de rechtszitting verschilt van deze in de uitgifte van een
beslissing van een strafgerecht, is geen grond van nietigheid.
Vermits het openbaar ministerie één en ondeelbaar is, heeft de vastgestelde
vergissing geen gevolgen op de wettigheid van het bestreden arrest.
Aangezien het middel de eiser geen nadeel berokkent, is het niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
30 augustus 2011 – Vakantiekamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: A. Masset, Verviers en M. Lebeau, Eupen.

