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1º Artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering heeft tot doel om, ingeval
van gelijktijdige vervolging van een rechtspersoon en van de natuurlijke persoon die
bevoegd is om hem te vertegenwoordigen, een onafhankelijke verdediging van de rechtspersoon te waarborgen door de aanstelling van een lasthebber ad hoc1.
2º en 3° Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd
is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld en een lasthebber ad hoc
voor de rechtspersoon is aangewezen, kiest de lasthebber ad hoc vrij de raadsman van de
rechtspersoon; hij kan, zo hij oordeelt dat er geen gevaar is voor de tegenstrijdigheid van
belangen, een beroep doen op dezelfde advocaat als de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt; indien beroep wordt gedaan op eenzelfde advocaat voor de
rechtspersoon en voor de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet
die keuze blijken uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
4º Niet ontvankelijk is de memorie, door eenzelfde advocaat neergelegd namens een
natuurlijke persoon en een rechtspersoon voor wie een lasthebber ad hoc is aangewezen,
indien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat deze raadsman
werd aangesteld door de lasthebber ad hoc.
(J. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0203.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 24 december 2010.
De eisers I en II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
1 Zie Cass. 26 sept. 2006, AR P.05.1663.N, AC, 2006, nr. 435 en de concl. van adv. gen. V ANDEWAL;
Cass. 9 juni 2009, AR P.09.0446.N, AC, 2009, nr. 388.
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middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie wat de eiseres II betreft
1. Artikel 2bis Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering bepaalt: "Ingeval
de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld wegens dezelfde of
samenhangende feiten, wijst de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen
van de strafvordering tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op verzoekschrift,
een lasthebber ad hoc aan om deze te vertegenwoordigen."
Deze bepaling heeft tot doel om, ingeval van gelijktijdige vervolging van een
rechtspersoon en van de natuurlijke persoon die bevoegd is om hem te
vertegenwoordigen, een onafhankelijke verdediging van de rechtspersoon te
waarborgen door de aanstelling van een lasthebber ad hoc.
De lasthebber ad hoc kiest vrij de raadsman van de rechtspersoon. Hij kan, zo hij
oordeelt dat er geen gevaar is voor tegenstrijdigheid van belangen, een beroep
doen op dezelfde advocaat als de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertevertegenwoordigt.
Indien beroep wordt gedaan op eenzelfde advocaat voor de rechtspersoon en
voor de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet die
keuze blijken uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
2. De memorie is neergelegd namens de beide eisers door een en dezelfde
advocaat. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
deze raadsman werd aangesteld door de lasthebber ad hoc voor de eiseres II.
De memorie is in zoverre niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
4 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: P. Lefebvre.
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HUISVESTING - VLAAMSE WOONCODE - HERSTELMAATREGEL - TOETSING DOOR DE RECHTER
De rechter die oordeelt over een herstelmaatregel zoals bepaald in artikel 20bis Vlaamse
Wooncode, moet de wettigheid ervan onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die maatregel verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het
interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen; de toetsing houdt in het
bijzonder in dat de rechter moet nagaan of de herstelmaatregel niet onevenredig is in
verhouding tot de beoogde elementaire veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsvereisten, vermeld in artikel 5 Vlaamse Wooncode en de rechter mag daarbij onderzoeken of
het bestuur in redelijkheid kon overgaan tot het vorderen van dat herstel1.
(WOONINSPECTEUR VLAAMSE GEWEST T. V.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef:
I. Inleiding
De voorliggende zaak onderwerpt aan het Hof de volgende vraag, met name of de rechter
aan wie een vordering van de wooninspecteur ex artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode2 wordt voorgelegd, al dan niet mag nagaan of deze vordering kennelijk onredelijk is
en in dat kader mag overgaan tot een afweging van het voordeel dat door de uitvoering
van de gevorderde werken ontstaat voor de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteit
zoals bepaald bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en het nadeel dat
daaruit voor de overtreder voortvloeit.
In wat hierna volgt wordt de zaak vooreerst gesitueerd (II); vervolgens worden het eerste
onderdeel (III) en het tweede onderdeel (IV) van het middel geëvalueerd. In fine wordt
een bondig eindbesluit geformuleerd (V), waarin ik het Hof zal adviseren onderhavig
cassatieberoep te verwerpen.
II. Situering
2. Te dezen moesten de appelrechters zich uitspreken over het hoger beroep van de woon inspecteur tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven waarbij de
herstelvordering die de wooninspecteur tegen de beklaagde had ingesteld, als ongegrond
afgewezen werd.3
Voorwerp van betwisting was meer bepaald de herstelvordering met betrekking tot de
vrije hoogte van de woonlokalen van een appartement van de beklaagde 4. Blijkens het
bestreden arrest was bij proces-verbaal van 27 juni 2007 vastgesteld dat de vrije hoogte
van die woongelegenheid tussen 2.14 en 2.16 meter varieert, terwijl de minimale vereiste
2.20 meter is; er lag geen proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van de gevordende werken voor5. De vordering van de wooninspecteur strekte ertoe de werken te doen
uitvoeren waardoor het pand aan de woonkwaliteitsnormen zou voldoen, met name alle
gebreken in het pand te verhelpen zodanig dat er geen strafpunten overblijven en het pand
niet te verhuren zolang dit alles niet gerealiseerd is 6.
De appelrechters overwegen dat deze vordering impliceert dat de vrije hoogte van de
woongelegenheid door werken tot 2.20 meter dient te worden opgetrokken en dat de enige
wijze waarop dit zou kunnen gebeuren er in bestaat de bij het bouwen van de woning
1 Zie de concl. van het openbaar ministerie.
2 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997.
3 Bestreden arrest, p. 2, alinea 1.
4 Bestreden arrest, p. 2, alinea 7.
5 Bestreden arrest, p. 2, alinea 8-9.
6 Bestreden arrest, p. 2, alinea 10-11.
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aangebrachte isolatie te verwijderen - waardoor een vijftal centimeters zouden kunnen
worden gecreëerd bovenop de bestaande hoogte 7. De appelrechters overwegen evenwel
dat daardoor ook het voordeel van de gevestigde isolatie zou verloren gaan 8.
In het licht van deze gegevens oordelen de appelrechters dat de vordering van de woonin specteur "kennelijk onredelijk" is, 9 op het motief "dat het voordeel voor de veiligheids-,
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten vermeld in art. 5 van de Vlaamse Wooncode
door het herstel geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de eigenaar
voortvloeit"10. De appelrechters stellen dat zij zodoende niet de opportuniteit van de
vordering van de wooninspecteur beoordelen, maar deze op haar wettigheid toetsen en
vaststellen dat de gevorderde maatregel in geen geval te verantwoorden is door de veilig heids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten vermeld in artikel 5 van de Vlaamse
Wooncode11. Ze beslissen de herstelvordering van de wooninspecteur "zonder gevolg" te
laten en bevestigen het bestreden vonnis binnen de perken van het hoger beroep 12.
Zoals uit het bestreden arrest blijkt, steunen de appelrechters deze beoordeling op de
rechtsopvatting dat het tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort de vordering
van de wooninspecteur op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken
of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwendig berust,
terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen 13. Het
bestreden arrest specifieert: "De rechter moet de vordering die steunt op motieven die
vreemd zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten
vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode of op een opvatting van die vereisten die
kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten"14.
III. Het eerste onderdeel
III.1 Grieven
3. Het eerste onderdeel van het middel komt op tegen de wijze waarop de appelrechters de
vordering van de woninginspecteur beoordeelden.
Het onderdeel voert een schending aan van de artikelen 23 en 159 van de Grondwet, het
beginsel van de scheiding der machten zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 van de
Grondwet, artikel 44 van het Strafwetboek, de artikelen 161 en 189 van het Wetboek van
Strafvordering, de artikelen 2, 31°, 5, §1, derde lid, 5, §2, 7, 20, §1, eerste lid en 20 bis van
de Vlaamse Wooncode15, de artikelen 5 en 18 van het uitvoeringsbesluit van 1998 en deel
D van het technisch verslag gevoegd als bijlage I bij het uitvoeringsbesluit 1998 16. Het
7 Bestreden arrest, p. 2, alinea 12-13.
8 Bestreden arrest, p. 2, alinea 14.
9 Bestreden arrest, p. 3, alinea 3.
10 Bestreden arrest, p. 3, alinea 4.
11 Bestreden arrest, p. 3, alinea 5.
12 Bestreden arrest, p. 3, alinea 6, 10.
13 Bestreden arrest, p. 3, alinea 1.
14 Bestreden arrest, p. 3, alinea 2.
15 Voor wat de schending van artikel 20, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode betreft, specifieert
de memorie dat het gaat om een schending van deze bepaling zowel in de versie vóór als na de wijzi ging bij artikel 8 van het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziginging van het decreet van 22
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4
februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het
instrumentarium woonkwaliteitsbewaking (Memorie, p. 3).
16 Voor wat de schending van deel D van deze bijlage betreft, specifieert de memorie dat het gaat om
een schending van deze bepaling zowel in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het
sociaal beheersecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3
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onderdeel voert aan dat nu het bestreden arrest aanneemt - minstens niet uitsluit - dat
verweerders woning niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Woon code, het niet wettig kon overgaan tot een beoordeling van de kennelijke onredelijkheid
van de herstelmaatregel op grond van de evenredigheidstoets die het bevat en het niet
wettig kon oordelen dat de gevorderde maatregel in geen geval te verantwoorden is door
de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten in art. 5 van de Vlaamse Wooncode.
Volgens de eiser in cassatie miskent het bestreden arrest de door de decreetgever vastge legde minimumeisen voor woningen, laat het na het verplicht herstel van de gebreken aan
de door artikel 5 van de Vlaamse Wooncode vastgelegde minimumeisen te bevelen en
gaat het zijn bevoegdheid tot het beoordelen van de wettigheid van de door de eiser
gevorderde herstelmaatregel te buiten17.
De eiser betwist niet dat de rechter, op grond van artikel 159 van de Grondwet, een gevor derde herstelmaatregel op zijn externe en interne wettigheid kan toetsen en kan onderzoeken of deze maatregel strookt met de wet, dan wel op machtsoverschrijding of machts afwending berust, noch dat het niet aan de rechter staat de opportuniteit van deze maatregel te beoordelen18. Het onderdeel gaat er evenwel van uit dat de rechter voor wie een
herstelmaatregel wordt gevorderd, verplicht is de gevorderde maatregel in te willigen
indien deze met de wet strookt; 19 het specifieert: "de rechter kan dan ook (...) niet nagaan
of het nagestreefde herstel kennelijk onredelijk is en een evenredigheidstoets uitvoeren
waarbij het voordeel voor de woonkwaliteitsvereisten wordt afgewogen tegenover het
nadeel voor de overtreder van een herstel van de vastgestelde gebreken". 20
III.2 De rechtsvraag
4. Zoals reeds aangegeven is de rechtsvraag die dit eerste onderdeel doet rijzen de
volgende: mag de rechter die geadieerd wordt door een vordering van de wooninspecteur
ex artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode21, al dan niet nagaan of deze vordering
kennelijk onredelijk is en in dat kader overgaan tot een afweging van het voordeel dat
door de uitvoering van de gevorderde werken ontstaat voor de veiligheids-, gezondheidsen woonkwaliteit zoals bepaald bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en
het nadeel dat daaruit voor de overtreder voortvloeit?
III.3 Analyse
5. Voor zover mij bekend werd deze vraag tot nog toe niet beantwoord in de rechtspraak
van het Hof. Om ze te beantwoorden kan een eerste aanknopingspunt worden gezocht in
de terzake relevante bepalingen van de Vlaamse Wooncode en hun ratio legis.
6. Artikel 20, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat wanneer een woning
oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (Memorie, p. 3).
17 Memorie, p. 12, alinea 2-3.
18 Memorie, p. 10, alinea 1-2.
19 Memorie, p. 10, alinea 2. De eiser argumenteert in dat verband dat de herstelmaatregel een vorde ring is tot teruggave, in de ruime zin van het woord, zoals bedoeld in artikel 44 van het Strafwetboek
en de artikelen 161 en 189 van het Wetboek van Strafvordering, die beoogt de voordelen van het
misdrijf teniet te doen, en de veiligheids- gezondheids- en woonkwaliteitsnormen gesteld in artiklen
5 van de Vlaamse Wooncode te verwezenlijken (Memorie, p. 9, 18-19, 21), respectievelijk dat het
bestuur dat op grond van artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode herstel nastreeft onder de vorm
van een herstelmaatregel, om een woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de
Vlaamse Wooncode, geen beleids- of appreciatiebevoegdheid heeft, maar een gebonden bevoegdheid
(Memorie p. 10, 21-22).
20 Memorie, p. 10, alinea 4.
21 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997.
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die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, de
verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt,
gestraft wordt met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van
500 tot 25.000 euro. Krachtens artikel 20bis, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode zoals ten deze van toepassing - 22 kan de rechtbank de overtreder naast de straf bevelen om
werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5 en
gebeurt dat ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college van burge meester en schepenen op wier grondgebied de woning, bedoeld in artikel 20, zich bevindt.
Uit deze bepalingen blijkt dat het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, te huur
stellen of ter beschikking stellen met het oog op bewoning van een woning die niet
voldoet aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode een misdrijf vormt en
dat wanneer een persoon wegens deze feiten tot een straf wordt veroordeeld, de rechtbank
kan bevelen werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van
artikel 5.
De libelering van artikel 20bis, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode laat evenwel niet
toe te stellen dat de rechtbank de plicht heeft om, telkens wanneer een overtreder op grond
van artikel 20, §1 van de Vlaamse Wooncode werd gestraft, te bevelen werken uit te
voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5; uit artikel 20 bis, §1,
eerste lid van de Vlaamse Wooncode kan afgeleid worden dat de rechter in dat geval de
mogelijkheid heeft om de uitvoering van dergelijke werken te bevelen, hetzij ambtshalve,
hetzij op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen.
Als dusdanig weerspiegelt de tekst van deze bepaling de opvatting die de decreetgever bij
de introductie daarvan in de Vlaamse Wooncode toegedaan was; bij de parlementaire
voorbereiding van het desbetreffende decreet werd immers toegelicht: "De vordering tot
verbeteringswerken betreft een facultatieve maatregel die de rechter naargelang van het
concrete geval oplegt. De rechter beoordeelt bijgevolg de concrete situatie en de door de
partijen aangehaalde redenen. Op die basis wordt de opportuniteit van het op te leggen
herstel afgewogen". 23
De rechter die uitspraak moet doen over een vordering van de wooninspecteur ex artikel
20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode is dus niet verplicht om de gevorderde uitvoering
van werken te bevelen, maar moet in het licht van de concrete situatie en de door de
partijen aangehaalde redenen beoordelen of de desbetreffende vordering kan worden ingewilligd. De vraag blijft evenwel welke criteria de rechter bij die beoordeling in acht moet
nemen, meer bepaald of hij daarbij mag nagaan of de voor hem aanhangig gemaakte
vordering al dan niet kennelijk onredelijk is en in dat kader mag overgaan tot een afwe ging van het voordeel dat door de uitvoering van de gevorderde werken ontstaat voor de
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteit zoals bepaald bij of krachtens artikel 5 van
22 Artikel 20bis, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode werd gewijzigd door artikel 42, 1° van het
decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen ( BS 4
mei 2011). Krachtens laatsgenoemde bepaling werd in artikel 20bis, §1, eerste lid ingevoegd: "Als de
rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om
een goed als vermeld in artikel 20, §1, tweede lid, beveelt ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van
15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen". Deze wijziging trad in werking op 14 mei 2011
(zie: art. 79 van het voormelde decreet).
23 Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers- en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, Parl. St. Vlaams Parlement 2005-2006, nr. 672/1, p. 7.
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de Vlaamse Wooncode en het nadeel dat daaruit voor de overtreder voortvloeit.
7. Om die vraag te beantwoorden kan een tweede aanknopingspunt worden gezocht in de
rechtspraak van het Hof inzake ruimtelijke ordening.
De introductie van artikel 20bis in de Vlaamse Wooncode werd immers geïnspireerd op
"wat (...) in alle andere beleidsdomeinen, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en milieu, in
de handhaving van de normen bepaald is". 24 Dit werd bevestigd door de Raad van State,
die in zijn advies bij het desbetreffende voorstel van decreet opmerkte: "in combinatie met
de strafrechtelijke sanctie, wordt (...) voorzien in het opleggen van het herstel van de
woning, waarbij die ontworpen procedure in grote mate is afgestemd op de herstelvorde ring in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening".25
De analogie tussen artikel 20bis, §1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode en artikel 149,
§1, eerste lid van het Stedenbouwdecreet 199926 is inderdaad treffend. Ook artikel 149,
§1, eerste lid van het Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechtbank naast de straf kan
bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te
staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen
gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen, respectievelijk
dat dit gebeurt, onverminderd de artikelen 148/2 en 148/3, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uige voerd.27
8. Volgens de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet is
de rechter verplicht de gevorderde herstelmaatregel in te willigen indien deze met de wet
strookt28.
Het Hof stelt evenwel als regel voorop dat het tot de bevoegdheid van de rechter behoort
om de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet op haar externe en
interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op
machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de
opportuniteit van de vordering of de gevorderde maatregel te beoordelen 29.
24 Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers- en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, Parl. St. Vlaams Parlement 2005-2006, nr. 672/1, p. 7.
25 Advies van de Raad van State bij het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4
februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers- en studentenkamers en van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het
instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, Parl. St. Vlaams Parlement 2005-2006, nr. 672/2, p. 7.
26 Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening BS 8 juni 1999.
27 Art. 149, §1, lid 1 Stedenbouwdecreet 1999.
28 Cass. 3 juni 2005, C.04.0029.N, AC 2005, nr. 313. In het voormelde arrest oordeelde het Hof :
"dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat het gewijzigde artikel 149, §1 eerste lid, de rechter
ook toelaat te onderzoeken of een andere maatregel dan de gevorderde herstelmaatregel toelaatbaar
was, faalt naar recht".
29 Cass. 4 februari 2003, P.01.1462.N, AC 2003, nr. 80; Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N, met
conclusie OM, AC 2004, nr. 323; Cass. 15 juni 2004, P.04.0358.N, AC 2004, nr. 324; Cass. 12
oktober 2004, P.04.0476.N, AC 2004, nr. 473; Cass. 3 juni 2005, C.04.0029.N, AC 2005, nr. 313;
Cass. 25 maart 2011, C.10.0016.N. In de voormelde twee arresten van 15 juni 2004, respectievelijk
van 12 oktober 2004 en 3 juni 2005 stelde het Hof dat artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet
1999 moet worden gelezen in de context van artikel 159 van de Grondwet en leidde het Hof de voor melde regel uit deze grondwetsbepaling af. Zie daarentegen echter: Cass. 18 april 1985, nr. 7489, AC
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Volgens het Hof moet de rechter meer bepaald nagaan of de beslissing om een bepaalde
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is
genomen; de rechter moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de
ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk
onredelijk is, zonder gevolg laten. 30
Verder blijkt uit de desbetreffende cassatierechtspraak dat wanneer de wettigheid van de
vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, de
rechter bovendien in het bijzonder moet nagaan of deze vordering niet kennelijk onrede lijk is; dat de rechter moet afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit
onder meer op grond van de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de
goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor
de overtreder voortvloeit 31.
In zijn conclusie bij het arrest van het Hof van 15 juni 2004 merkte het openbaar minis terie op dat slechts in mindere mate uit de rechtspraak van het Hof bleek dat "het criterium
van de verhouding tussen het algemeen stedenbouwkundig belang en het privé-belang van
de overtreder" als criterium voor de beoordeling van de redelijkheid van de herstelmaatregel werd aanvaard en dat dit onterecht leek; 32 "de draagwijdte van het toezicht door de
rechter op de door het bestuur gekozen herstelmaatregel komt beter tot uitdrukking
wanneer aankoping wordt gezocht met het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel
(...). Het evenredigheidsbeginsel (...) concretiseert die eis van redelijkheid in gevallen van
conflicterende belangen. (...) Aldus moet de rechter ook oordelen of het gevorderde
herstel van de plaats in de oorsponkelijke toestand voor de overtreder niet disproportioneel bezwarend is. Deze beoordeling kan er toe leiden dat het herstel van de plaats in de
oorsponkelijke toestand als kennelijk onredelijk wordt aangemerkt". 33 In het desbetreffende arrest bevestigde het Hof "het criterium van de verhouding tussen het algemeen
stedenbouwkundig belang en het privé-belang van de overtreder" als criterium voor de
beoordeling van de redelijkheid van de herstelmaatregel; het Hof overwoog dat de appel rechters in het licht van bepaalde gegevens hadden vastgesteld dat de herstelvordering als
1985, nr. 491; Conclusie advocaat-generaal S PREUTELS bij Cass. 9 januari 2002, P.00.0855.F, AC
2002, nr. 14, punt 5. Het Hof stelt de voormelde regel overigens ook voorop in zijn rechtspraak
betreffende artikel 67 van het Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (Cass. 15 juni
1994, P.94.0234.F, AC 1994, nr. 310; Cass. 6 september 2000, P.00.0505.F, AC 2000, nr. 444),
respectievelijk in zijn rechtspraak betreffende artikel 155 van het Waals Wetboek van ruimtelijke
ordening, stedenbouw en patrumonium (Cass. 9 januari 2002, P.00.0855.F, AC 2002, nr. 14, met
conclusie advocaat-generaal SPREUTELS; Cass. 16 januari 2002, P.01.1163.F, AC 2002, nr. 31) en in
zijn rechtspraak betreffende art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (Cass. 4 december
1990, nr. 3363, AC 1990-1991, nr. 176; Cass. 16 mei 1995, P. 94.0802.N, AC 1995, nr. 238; Cass. 18
oktober 1995, P.95.0414.F, AC 1995, nr. 442; Cass. 3 november 2004, P.04.0730.F, AC 2004, nr.
526).
30 Cass. 4 februari 2003, P.01.1462.N, AC 2003, nr. 80; Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N, met
conclusie OM, AC 2004, nr. 323; Cass. 15 juni 2004, P.04.0358.N, AC 2004, nr. 324; Cass. 12
oktober 2004, P.04.0476.N, AC 2004, nr. 473; Cass. 3 juni 2005, C.04.0029.N, AC 2005, nr. 313;
Cass. 18 maart 2008, P.07.1509.N, AC 2008, nr. 187; Cass. 10 februari 2009, P.08.1163.N, AC 2009,
nr. 108; Cass. 25 maart 2011, C.10.0016.N.
31 Cass. 4 februari 2003, P.01.1462.N, AC 2003, nr. 80; Cass. 18 maart 2008, P.07.1509.N, AC 2008,
nr. 187; Cass. 10 februari 2009, P.08.1163.N, AC 2009, nr. 108; Cass. 25 maart 2011, C.10.0016.N.
In gelijkaardige zin met betrekking tot art. 65, eerste lid a, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: Cass. 3 november 2004, P.04.0730.F, AC 2004, nr. 526. Zie ook met betrekking tot artikel 155
van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium: Cass. 16 januari
2002, P.01.1163.F, AC 2002, nr. 31. Zie dienaangaande echter ook: Cass. 3 maart 2004, P.03.1500.F,
AC 2004, nr. 116.
32 Conclusie OM bij Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N, AC 2004, nr. 323.
33 Conclusie OM bij Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N, AC 2004, nr. 323.

Nr. 520 - 4.10.11

HOF VAN CASSATIE

2009

kennelijk onredelijk diende te worden bestempeld omdat het voordeel voor de goede
ruimtelijke ordening door het herstel geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de
verweerders voortvloeit en oordeelde: "dat de appelrechters aldus niet de opportuniteit
van de herstelvordering beoordelen maar die vordering op haar wettigheid toetsen waarbij
zij vaststellen dat de gevorderde maatregel van herstel in de vorige staat in geen geval is
te verantwoorden door de vereisten van de goede ruimtelijke ordening". 34 Het Hof heeft
die zienswijze nadien nog bevestigd 35.
Het Hof vestigde ook de aandacht op het belang van het voormelde criterium bij arrest
van 25 januari 2011, overwegende: "wanneer de betrokkene (...) de gevolgen van het
stedenbouwmisdrijf voor zijn eigendom betwist, inzonderheid de evenredigheid van de
daaraan te verbinden herstelmaatregel, moet deze in ieder geval worden beoordeeld in het
licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. De vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening maakt deel uit van het algemeen belang, tot verwezenlijking waarvan de
Staat overeenkomstig voormeld artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM het recht op
eigendom mag beperken en daarbij onder meer met betrekking tot de te vorderen herstelmaatregelen een beleids- en appreciatiebevoegdheid vermag toe te vertrouwen aan het
bestuur. Het komt immers aan de overheden toe in te grijpen om te voorkomen dat de
maatregelen die ze genomen hebben ter bescherming van de ruimtelijke ordening en het
milieu, hun nut verliezen. Daarbij moet evenwel krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend
Protocol EVRM tussen de betrokken algemene en particuliere belangen een rechtmatig
evenwicht worden geëerbiedigd."36
In zijn recente rechtspraak verduidelijkte het Hof ten slotte dat artikel 149, §1, eerste lid
Stedenbouwdecreet 1999 evenwel niet toelaat dat de rechter op grond van de enkele vaststelling dat de gevorderde maatregel leidt tot een onevenredige last voor de overtreder in
vergelijking tot het voordeel voor de ruimtelijke ordening, zou oordelen dat geen herstel
van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is. Om het gevorderde
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand te kunnen afwijzen, moet de rechter
volgens het Hof vaststellen dat ook met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld.37
9. Naar analogie met de voormelde cassatierechtspraak kan het volgende worden aange nomen met betrekking tot de criteria die de rechter in acht moet nemen bij de beoordeling
van de vordering van de wooninspecteur ex artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode.
Wanneer de wettigheid van deze vordering wordt betwist, moet de rechter nagaan of die
vordering niet kennelijk onredelijk is. In dat kader mag de rechter het voordeel dat door
de uitvoering van de gevorderde werken ontstaat voor de veiligheids-, gezondheids- en
woonkwaliteit zoals bepaald bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode
afwegen tegenover het nadeel dat daaruit voor de overtreder voortvloeit. De rechter moet
34 Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N, met conclusie OM, AC 2004, nr. 323.
35 Cass. 12 oktober 2004, P.04.0476.N, AC 2004, nr. 473.
36 Cass. 25 januari 2011, P.10.0369.N. In toepassing van deze principes overwoog het Hof vervolgens: "Krachtens artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 beschikt het bevoegde bestuur aldus over een
beleids- en appreciatiebevoegdheid die de rechter moet eerbiedigen. De rechter die overeenkomstig
het evenredigheidsbeginsel dat besloten is in artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel
159 Grondwet vaststelt dat het gevorderde herstel beantwoordt aan de vereiste van rechtmatig evenwicht tussen de goede ruimtelijke ordening en de eigendom van betrokene, vermag niet op grond van
artikel 6 EVRM zich te mengen in het beleid van het bestuur door diens redelijk verantwoorde
herstelvordering te verwerpen, omdat een andere maatregel hem meer gepast lijkt".
37 Cass. 18 maart 2008, P.07.1509.N, AC 2008, nr. 187; Cass. 25 maart 2011, C.10.0016.N. Het Hof
oordeelde meer bepaald dat de appelrechters die beslissen dat de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand kennelijk onredelijk is of het gevorderde herstel in de oorspronkelijke toestand
afwijzen, zonder vast te stellen dat de aantasting van de goede ruimtelijke ordening ook met een
minder ingrijpende maatregel kan worden hersteld, hun beslissing niet naar recht verantwoorden.
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eenzelfde afweging maken in het licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM,
wanneer de overtreder de gevolgen van het bij artikel 20 van de Vlaamse Wooncode
omschreven misdrijf voor zijn eigendom betwist, inzonderheid de evenredigheid van de
daaraan te verbinden werken.
De rechter die vaststelt dat de vordering kennelijk onredelijk is, omdat het voordeel dat
door de uitvoering van de gevorderde werken ontstaat voor de veiligheids-, gezondheidsen woonkwaliteit zoals bepaald bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode,
geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit, beoordeelt die
vordering op haar wettigheid.
De rechtsvraag van het eerste onderdeel moet mijns insziens dus bevestigend beantwoord
worden.
10. Het lijkt evenwel niet meteen verzoenbaar met de hiervoor aangehaalde bedoeling van
de decreetgever dat de rechter de vordering van de woninginspecteur ex artikel 20bis, §1
van de Vlaamse Wooncode slechts zou kunnen afwijzen wanneer hij vaststelt dat ook met
een minder ingrijpende maatregel aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteits normen omschreven door of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode kan worden
voldaan; de vaststelling dat de vordering kennelijk onredelijk is, omdat het voordeel dat
door de uitvoering van de gevorderde werken ontstaat voor de veiligheids-, gezondheidsen woonkwaliteit zoals bepaald bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode,
geenszins opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit, kan daartoe
volstaan.
Uitgaande van de bedoeling van de decreetgever kan overigens bezwaarlijk aangenomen
worden dat de rechter steevast verplicht zou zijn de vordering van de wooninspecteur ex
artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode in te willigen indien deze met de wet strookt.
Op deze punten lijkt de ratio legis van artikel 20bis een redenering naar analogie met de
cassatierechtspraak inzake ruimtelijke ordening te verhinderen.
In dat verband moet overigens ook de bedenking worden gemaakt dat waar de finaliteit
van de herstelvordering ex artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet er in gelegen is een einde te
stellen aan een onwettige toestand, het enkele feit van het niet voldoen van een woning
aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen bepaald door of krachtens
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode op zich geen misdrijf vormt en de vordering ex
artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode vooral de verbetering van de woningkwaliteit
beoogt38.
III. 4 Beoordeling
11. In het licht van het voorgaande kan worden aangenomen dat de appelrechters mochten
nagaan of de vordering van de wooninspecteur niet kennelijk onredelijk was en dat zij
mochten overgaan tot een afweging van het voordeel dat door de uitvoering van de gevorderde werken ontstaat voor de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteit zoals bepaald
bij of krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en het nadeel dat daaruit voor de
verweerder voortvloeit.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat het bestreden arrest niet wettig kon overgaan tot een
beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van de herstelmaatregel op grond van de
evenredigheidstoets die het bevat, faalt het naar recht.
In zoverre het onderdeel voor het overige aanvoert dat het bestreden arrest niet wettig kon
oordelen dat de gevorderde maatregel in geen geval te verantwoorden is door de veilig heids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode is
het gericht tegen een overtollig motief, kan het niet tot cassatie leiden en is het mitsdien
38 VANDROMME, T., Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer
Belgium, 2008, p. 172-173.
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niet ontvankelijk.
IV. Tweede onderdeel
12. Rest ten slotte nog het tweede onderdeel van het middel.
IV. 1 Grieven
Het onderdeel voert een schending aan van artikel 149 van de Grondwet doordat het
bestreden arrest, voor zover het door overname van de redengeving van het beroepen
vonnis tot de kennelijke onredelijkheid van de herstelvordering besluit op grond van het
besluit van de burgemeester van Boortmeerbeek van 5 mei 2009, nalaat eisers verweer in
conclusie te beantwoorden en om die reden niet regelmatig met redenen omkleed is.
IV. 2 Beoordeling
In tegenstelling tot waar het onderdeel van uitgaat, besluit het bestreden arrest zonder
overname van de redengeving van het beroepen vonnis tot de kennelijke onredelijkheid
van de herstelvordering en steunt het deze beslissing niet op het besluit van de burge meester van Boortmeerbeek van 5 mei 2009.
Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist feitelijke
grondslag.
V. Conclusie
Ik adviseer het Hof het cassatieberoep te verwerpen.
ARREST

(AR P.11.0312.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 11 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 23 en 159 Grondwet,
artikel 44 Strafwetboek, artikel 161 en 189 Wetboek van Strafvordering, artikel
2, 31°, 5, §1, derde lid, en §2, artikel 7 en 20bis Vlaamse Wooncode, artikel 20,
§1, eerste lid Vlaamse Wooncode, zowel in de versie vóór als na de wijziging bij
artikel 8 van het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet van
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996,
van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het
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instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, artikel 5 en 18 van het besluit van de
Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het
recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, Deel D, getiteld
"technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van woningen", van
bijlage I bij voornoemd uitvoeringsbesluit van 6 oktober 1998, zowel in de versie
vóór als na de wijziging bij artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van
27 januari 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6
oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het
sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen
voor kamers en studentenkamers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en
verkrotting van gebouwen en/of woningen, en miskenning van het beginsel van
de scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet:
het verhuren van een woning die niet voldoet aan de veiligheids-, gezondheidsen woonkwaliteitsnormen is een misdrijf; naast de straf kan de rechtbank de
overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning aan die vereisten te
laten voldoen dit gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of
het college van burgemeester en schepenen; de rechter kan de externe en interne
wettigheid van de vordering toetsen, maar kan niet oordelen over de
opportuniteit van de vordering; het bevoegde bestuur heeft ter zake geen beleidsof appreciatiebevoegdheid, vermits de enige voorziene herstelmaatregel erin
bestaat werken te laten uitvoeren om de woning te laten voldoen aan
voornoemde vereisten; de appelrechters die de herstelvordering aan een
evenredigheidstoets onderwerpen en als onredelijk afwijzen beoordelen aldus
niet de beslissing van de eiser om herstel te vorderen, maar wel de decreetgever
die de kwaliteitsnormen heeft vastgelegd; zij miskennen aldus de
minimumvereisten voor woningen die de decreetgever vastlegde, laten na het
verplichte herstel te bevelen en gaan hun bevoegdheid om de wettigheid van de
herstelmaatregel te beoordelen te buiten.
2. Artikel 20bis, §1, Vlaamse Wooncode bepaalt: "Naast de straf kan de
rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning te laten
voldoen aan de vereisten van artikel 5".
Paragraaf 3 van hetzelfde artikel bepaalt: "De vordering wordt uitdrukkelijk
gemotiveerd vanuit het oogpunt van de elementaire veiligheids-, gezondheids- en
woonkwaliteitvereisten, vermeld in artikel 5".
Artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM bepaalt: "Alle natuurlijke of
rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom.
Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de
algemene beginselen van het internationaal recht.
De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten
dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt
om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met
het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en
boeten te verzekeren."
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3. Een inmenging in het eigendomsrecht wordt op zijn evenredigheid beoordeeld
aan de hand van een afweging van het algemeen belang tegenover het privaat
belang van het recht van de eigenaar op de bescherming van zijn eigendom. Dit
vereist dat wordt nagegaan of er een redelijke verhouding van evenredigheid
bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
4. De rechter die oordeelt over een herstelmaatregel zoals bepaald in artikel
20bis Vlaamse Wooncode, moet bijgevolg de wettigheid ervan onderzoeken en
in het bijzonder nagaan of die maatregel verzoenbaar is met de dwingende eisen
van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van algemene
rechtsbeginselen. De toetsing houdt in het bijzonder in dat de rechter moet
nagaan of de herstelmaatregel niet onevenredig is in verhouding tot de beoogde
elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, vermeld in
artikel 5 Vlaamse Wooncode. De rechter mag daarbij onderzoeken of het bestuur
in redelijkheid kon overgaan tot het vorderen van dat herstel.
Het onderdeel dat aanvoert dat de rechter niet kan nagaan of het nagestreefde
herstel kennelijk onredelijk is en geen evenredigheidtoets kan uitvoeren, omdat
het bestuur een gebonden bevoegdheid heeft, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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.
4 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: H. Geinger.

Nr. 521
2° KAMER - 5 oktober 2011

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN - BEWONER VAN EEN GEMEENTE
2º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN - BEWONER VAN EEN GEMEENTE
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- BESLISSING - ONDERZOEKSRECHTER BELAST MET HET ONDERZOEK
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1º en 2° De burgerlijke partijstelling van een bewoner van een gemeente is niet onontvankelijk louter omdat die bewoner in die akte niet vermeldt dat hij een rechtsvordering wil
instellen die de gemeente toekomt 1. (Art. 63, Wetboek van Strafvordering; Art. L 1242-2,
Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie)
3º Het onmiddellijk cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing
is ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist dat pas
uitspraak kan worden gedaan over een eventuele verjaring van de strafvordering ná het
gerechtelijk onderzoek van de als misdrijf omschreven feiten die in de klacht met burgerlijke
partijstelling zijn bedoeld, en dat vervolgens de onderzoeksrechter met het onderzoek van
de zaak belast2. (Art. 416, Wetboek van Strafvordering)
(L. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0730.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 maart 2011.
De eisers R. L. en A. R. voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoepen van R. L. en A. R.
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over de
ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling
Tweede middel
De eisers verwijten het arrest dat het de burgerlijkepartijstelling van de
verweerders ontvankelijk verklaart. Zij verwijten het ook dat het niet antwoordt
op hun conclusie.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 3ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en artikel 70 Wetboek van Strafvordering, zonder
daarbij aan te geven in hoeverre het arrest die bepalingen schendt, is het wegens
onduidelijkheid niet ontvankelijk.
Volgens artikel 63 Wetboek van Strafvordering kan hij die beweert door een
misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover bij de bevoegde
onderzoeksrechter klacht doen en zich burgerlijke partij stellen.
Krachtens artikel L.1242-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 521.
2 Ibid.
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decentralisatie van het Waals Gewest, kunnen, wanneer het gemeentecollege niet
in rechte optreedt, één of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente,
mits zekerheidsstelling aan te bieden om persoonlijk de kosten van het geding te
dragen en in te staan voor de veroordelingen die mochten worden uitgesproken.
Uit die bepalingen volgt niet dat de burgerlijkepartijstelling van een bewoner van
een gemeente niet ontvankelijk is alleen maar omdat hij in die akte niet vermeldt
dat hij een rechtsvordering wil instellen die rechtens de gemeente toekomt.
In zoverre het middel het tegendeel beweert, faalt het naar recht.
Het arrest vermeldt dat de verweerders later, doch vóór elke
onderzoekshandeling, gepreciseerd hebben dat zij in rechte optraden namens de
gemeente Tubeke die rechtstreeks en persoonlijk door de in de klacht bedoelde
overtredingen is geschaad en dat zij zich aldus ertoe verbinden om persoonlijk de
kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die
mochten worden uitgesproken. Het ontbreken van een zekerheidsstelling brengt
niet met zich dat de klacht niet ontvankelijk is.
Met die overwegingen antwoorden de appelrechters op de conclusie van de
eisers, omkleden zij hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze
naar recht.
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 de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over de
voortzetting van het gerechtelijk onderzoek
De verweerders hebben bij de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep
ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer waarbij de verjaring van de
strafvordering was vastgesteld.
Het arrest oordeelt dat eerst uitspraak kan worden gedaan over een eventuele
verjaring van de strafvordering ná het gerechtelijk onderzoek van de als valsheid
en gebruik van valse stukken omschreven feiten en van de overtreding van de
wetgeving inzake stedenbouw zoals die in de klacht met burgerlijkepartijstelling
zijn bedoeld. Het belast vervolgens de onderzoeksrechter met de voortzetting van
het gerechtelijk onderzoek van de zaak.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de gevallen die in het tweede
lid van dat artikel zijn bepaald.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op het eerste middel dat door de eisers wordt
aangevoerd, daar het geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de
cassatieberoepen.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
5 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: B. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureurgeneraal – Advocaten: E. Lemmens, Luik en R. Arys, Brussel.

Nr. 522
2° KAMER - 5 oktober 2011

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEWEST - WAALS GEWEST - MILIEU MILIEUVERGUNNING - VERPLICHTING - GRONDSLAG - INGEDEELDE INRICHTING - EXPLOITATIE BEGRIP
2º MILIEURECHT - GEWEST - WAALS GEWEST - MILIEUVERGUNNING - VERPLICHTING GRONDSLAG - INGEDEELDE INRICHTING - EXPLOITATIE - BEGRIP
1º en 2° In het Waals Gewest kan in de regel niemand zonder milieuvergunning een inrich ting van klasse 1 of 2 exploiteren; die bepaling stelt de milieuvergunning niet afhankelijk van
het vereiste dat de ingedeelde inrichting beroepshalve wordt geëxploiteerd 1. (Art. 10,
Decr.W.Gew. 11 maart 1999)
(P. T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0758.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 14 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering en de beslissing tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand
Eerste middel
1 Art. 10, Decreet Raad Waals Gewest 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.
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Eerste onderdeel
Het middel dat de schending aanvoert van artikel 10 van het decreet van 11
maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Waalse
Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een
milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde inrichtingen en
activiteiten, verwijt het bestreden arrest dat het de eiser schuldig verklaart aan de
exploitatie van een inrichting van klasse 1 of 2 zonder milieuvergunning, hoewel
hij die activiteit niet als beroep maar louter als vrijetijdsbesteding uitoefende.
De aangevoerde bepaling onderwerpt de verplichting van een milieuvergunning
niet aan het vereiste dat de ingedeelde inrichting beroepshalve wordt
geëxploiteerd.
Het middel dat aan de bepaling van het decreet een toepassingsvoorwaarde
toevoegt die daarin niet is vervat, faalt wat dat betreft naar recht.
Voor het overige verplicht het middel het Hof tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij de op zijn grond opgeslagen voertuigen
als afgedankt beschouwen, waarbij zij zich uitsluitend hebben gesteund op het
feit dat zij niet ingeschreven waren.
Artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009 tot
wijziging van het besluit van 4 juli 2002 definieert een afgedankt voertuig en
geeft als voorbeeld "elk niet-ingeschreven voertuig".
De appelrechters die dat criterium gebruiken om vast te stellen dat de activiteit
van de eiser bestond in de ontmanteling van afgedankte voertuigen en de
recuperatie van stukken van dergelijke voertuigen, iets waarvoor een
milieuvergunning vereist is, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het tweede onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert de schending aan van artikel 84, §1, 13°, van het Waals
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie.
De eiser voert aan dat de appelrechters, door uitsluitend naar de opgesomde
redenen te verwijzen om de eerste telastlegging tegen hem bewezen te verklaren,
het begrip gebruikt voertuig, als bedoeld in de tweede telastlegging, verwarren
met het begrip afgedankt voertuig, als bedoeld in de eerste telastlegging.
Het bestreden arrest preciseert evenwel dat de politie bij een controle heeft
vastgesteld dat nog steeds autowrakken opgeslagen waren op de grond van de
eiser.
De appelrechters die oordelen dat de autowrakken gebruikte voertuigen zijn in de
zin van de bepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, verantwoorden
hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaten: P. Henry, Verviers en T. Wimmer, Verviers.

Nr. 523
2° KAMER - 5 oktober 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERMELDING - TERMIJN
- MEMORIE
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJN - MEMORIE - CASSATIEMIDDEL - VERMELDING
1º en 2° Artikel 420bis, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat
betrekking heeft op de termijnen waarover men beschikt om de cassatiemiddelen in een
memorie te vermelden, maakt deel uit van de wetsbepalingen die de eiser en diens
raadsman, omdat ze zo alledaags zijn, verondersteld worden te kennen; het feit dat dit
artikel wordt toegepast kan hen niet verrast hebben. (Art. 420bis, eerste en tweede lid,
Wetboek van Strafvordering)
(C. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0832.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 23 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die op 4 oktober 2011 op de griffie van het Hof is
neergelegd, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Teneinde de memorie te doen aannemen die hij heeft ingediend buiten de
termijnen die bij artikel 420bis Wetboek van Strafvordering zijn bepaald,
beweert de eiser dat de griffie hem niet binnen een redelijke termijn de datum
van de rechtszitting heeft meegedeeld. Hij voert aan dat de toepassing van de
voormelde wetsbepaling zijn recht van verdediging miskent aangezien hij in het
ongewisse werd gelaten omtrent de termijn die voor het indienen van de
memorie is bepaald en omtrent de rechtsgevolgen van de niet-naleving van die
termijn.
Krachtens artikel 1106, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, geeft de griffier ten
minste vijftien dagen vóór de zitting kennis van de rechtsdag aan de advocaat of
aan de niet-vertegenwoordigde partij.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat Y. C. op 19 september 2011 een
rechtsdagbericht was toegestuurd voor de rechtszitting van 5 oktober 2011, met
andere woorden binnen de wettelijke termijn.
Een eventuele overschrijding van die termijn wordt overigens niet
gesanctioneerd met het verlenen van het recht om laattijdig een memorie in te
dienen, maar met het verlies van het tegensprekelijk karakter dat de arresten van
het Hof hebben volgens artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt ook dat de eiser voor
de appelrechters wiens beslissing hij bestrijdt, werd bijgestaan door de advocaat
wiens handtekening onderaan op de laattijdig ingediende memorie voorkomt.
Artikel 420bis, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering maakt deel uit
van de wetsbepalingen die, wegens hun toegankelijkheid, de eiser en diens
raadsman verondersteld worden te kennen. Er kan niet worden aangevoerd dat de
toepassing van het voormelde artikel hen zou verrast hebben.
Voor het overige brengt de eiser geen enkel gegeven aan dat de bewering
geloofwaardig maakt dat het hem volstrekt onmogelijk zou zijn geweest om
binnen de voorgeschreven termijnen een memorie neer te leggen.
Er is bijgevolg geen grond om acht te slaan op de laattijdig aangevoerde
middelen.
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen 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. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering
De eiser voert geen enkel middel regelmatig aan.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: B. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureurgeneraal – Advocaat: A. Amici, Brussel.

Nr. 524
2° KAMER - 5 oktober 2011

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - OPENBARE AMBTSDRAGERS LIJST VAN MANDATEN - VERMOGENSAANGIFTE - VERPLICHTING TOT INDIENING - BIJZONDERE WET
VAN 12 MAART 2009 - GEVOLGEN VOOR DE VROEGERE TOESTAND
2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - OPENBARE AMBTSDRAGERS - LIJST VAN
MANDATEN - VERMOGENSAANGIFTE - VERPLICHTING TOT INDIENING - BIJZONDERE WET VAN 12
MAART 2009 - GEVOLGEN VOOR DE VROEGERE TOESTAND
3º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - PARLEMENTSLEDEN - LIJST VAN MANDATEN VERMOGENSAANGIFTE - VERPLICHTING TOT INDIENING - BIJZONDERE WET VAN 12 MAART 2009 GEVOLGEN VOOR DE VROEGERE TOESTAND
4º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - OPENBARE AMBTSDRAGERS - LIJST VAN
MANDATEN - VERMOGENSAANGIFTE - VERPLICHTING TOT INDIENING - BIJZONDERE WET VAN 2 MEI
1995 - STRAFBARE NALATIGHEID - VOORWAARDE
5º MACHTEN — WETGEVENDE MACHT - PARLEMENTSLEDEN - LIJST VAN MANDATEN VERMOGENSAANGIFTE - VERPLICHTING TOT INDIENING - BIJZONDERE WET VAN 2 MEI 1995 STRAFBARE NALATIGHEID - VOORWAARDE
1º, 2° en 3° Overeenkomstig artikel 3, §1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, gold, op
het tijdstip van haar inwerkingtreding op 1 januari 2005, de verplichting om een lijst van
mandaten, ambten en beroepen alsmede een vermogensaangifte in te dienen, voor de titu larissen van elk in de wet bedoeld mandaat dat wordt uitgeoefend na een eerste ambtsaanvaarding of een eerste benoeming; de bijzondere wet van 12 maart 2009 heeft de bovenvermelde strafbaarstelling niet opgeheven maar verduidelijkt door de datum te vermelden
waarop de aangifte moet gebeuren en bijgevolg de datum vanaf wanneer het ontbreken
van een aangifte strafbaar is. (Artt. 3, §1, en 6, §2, Bijzondere Wet 2 mei 1995)
4º en 5° Het verzuim van de persoon die aan de wet is onderworpen, om op 1 april 2005
een lijst van mandaten, ambten en beroepen alsmede een vermogensaangifte in te dienen,
is alleen strafbaar indien het mandaat dat onder de aangifteverplichting valt, in de loop van
het jaar dat het referentiejaar voorafgaat, met andere woorden het ambtsjaar 2003, aan de
titularis ervan werd toegekend op grond van een eerste benoeming of eerste ambtsaanvaarding. (Artt. 3, §1, en 6, §2, Bijzondere Wet 2 mei 1995)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1011.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 3 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op de rechtszitting van 28 september 2011 heeft raadsheer Françoise Roggen
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch
geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve aangevoerd middel : de schending van artikel 149 van de Grondwet
Het arrest verklaart het aan de eiser tenlastegelegde feit bewezen, met name dat
hij op 31 maart 2005, nadat hij in de loop van het voorafgaande jaar het ambt van
voorzitter en bestuurder van twee intercommunales had uitgeoefend, nagelaten
heeft om in de loop van de maand volgend op zijn eerste ambtsaanvaarding of
eerste benoeming bij de griffie van het Rekenhof een aangifte in te dienen
betreffende de staat van zijn vermogen op de dag van zijn ambtsaanvaarding.
De telastlegging steunt op de artikelen 3, §1, en 6, §2, van de bijzondere wet van
2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en
beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Die verplichting, die is ingegaan op 1 januari 2005, gold naar luid van het
voormelde artikel 3, §1, voor de titularissen van elk in de wet bedoeld mandaat
dat wordt uitgeoefend na een eerste ambtsaanvaarding of een eerste benoeming.
De bijzondere wet van 12 maart 2009 heeft de bovenvermelde strafbaarstelling
niet opgeheven. Zij heeft ze verduidelijkt door de datum te vermelden waarop de
aangifte moet gebeuren en bijgevolg de datum vanaf wanneer het ontbreken van
een aangifte strafbaar is.
In zijn nieuwe versie bepaalt artikel 3, §1, eerste en tweede lid, immers dat de
aangifte niet meer moet worden ingediend in de loop van de maand volgend op
de ambtsaanvaarding, zoals in de oorspronkelijke tekst is vermeld, maar vóór 1
april volgend op het jaar in de loop waarvan het ambt is uitgeoefend, wanneer in
de loop van het jaar dat het referentiejaar voorafgaat, zich een aanvaarding,
benoeming of beëindiging van een ambt of mandaat heeft voorgedaan.
Het arrest stelt vast dat de eiser in de loop van het ambtsjaar 2004, dat geldt als
referentiejaar, titularis was van de mandaten van lid en voorzitter van de raad
van bestuur van twee intercommunales, wat mandaten zijn als bedoeld in artikel
1, 4°, van de bijzondere wet van 2 mei 1995.
Het verzuim van de persoon die aan de voormelde wet is onderworpen, is
bijgevolg op 1 april 2005 alleen strafbaar indien het mandaat dat onder de
aangifteverplichting valt, in de loop van het jaar dat het referentiejaar voorafgaat,
met andere woorden het ambtsjaar 2003, aan de titularis ervan werd toegekend
op grond van een eerste benoeming of eerste ambtsaanvaarding.
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Het hof van beroep preciseert niet op welke datum de eiser voor het eerst
voorzitter of bestuurder is geworden van beide in het arrest vermelde
intercommunales.
Weliswaar vermeldt het arrest dat de eiser de Senaat heeft verlaten in 2003, wat
neerkomt op de vaststelling dat een in artikel 1, 2°, van de gewone wet van 2 mei
1995 bedoeld mandaat verstreken was. Die vermelding kan evenwel de
veroordeling niet rechtvaardigen aangezien de vermogensaangifte na het
verstrijken van het mandaat alleen verplicht is voor de personen die bij de
opneming van hun ambt een eerste aangifte moeten doen. De beëindiging van
een mandaat valt overigens niet onder de aan de eiser tenlastegelegde en tegen
hem bewezen verklaarde feiten.
Aangezien het arrest niet de feitelijke vaststellingen bevat die het Hof in staat
stellen toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de veroordeling, schendt het
de in het middel bedoelde grondwetsbepaling.
Er is geen grond om acht te slaan op het middel dat de eiser heeft aangevoerd
aangezien het niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
5 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: F. Roggen – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: G. Huez, Doornik.

Nr. 525
1° KAMER - 6 oktober 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN HET
DEBAT - VERZOEK DOOR EEN PARTIJ - AFWIJZING - GEVOLG T.A.V. DE ANDERE PARTIJ
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN
HET DEBAT - VERZOEK DOOR EEN PARTIJ - AFWIJZING - GEVOLG T.A.V. DE ANDERE PARTIJ - RECHT
VAN VERDEDIGING

3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN —
VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA - RECHTERLIJKE UITSPRAKEN T.A.V. DE VENNOTEN
- VEROORDELING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA EN DE VENNOTEN IN EENZELFDE
RECHTERLIJKE UITSPRAAK - BEGRIP
1º en 2° Het recht van verdediging van de partij die zelf geen verzoek tot heropening van
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het debat heeft ingediend, is niet miskend wanneer de rechter het verzoek tot heropening
van het debat dat uitgaat van een andere partij, afwijst minder dan acht dagen na dit
verzoek1. (Art. 773, Gerechtelijk Wetboek)
3º Artikel 203 Wetboek van Vennootschappen strekt ertoe te vermijden dat rechterlijke
uitspraken ten aanzien van de vennoten in strijd zouden zijn met uitspraken ten aanzien
van de VOF; het artikel doet geen afbreuk aan de eigen en rechtstreekse verbondenheid
van de vennoten van een vennootschap onder firma en sluit niet uit dat de vennootschap
onder firma en de vennoten in eenzelfde rechterlijke uitspraak worden veroordeeld; het
belet evenmin de hoofdelijke veroordeling van de vennootschap samen met de vennoten2.
(Art. 203, Vennootschappenwet)
(CHERESTA CHEYNS & CO VOF e.a. T. CALLAERT nv)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. Ingevolge het bestreden arrest wordt de koop/verkoopovereenkomst tussen partijen
ontbonden verklaard lastens eisers die hoofdelijk veroordeeld worden tot betaling van een
schadevergoeding.
2. Tegen deze beslissing voeren eisers twee middelen tot cassatie aan.
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
A. Het eerste middel bekritiseert de beslissing tot verwerping van het verzoekschrift tot
heropening van de debatten.
1. In het eerste onderdeel wordt de schending aangevoerd van artikel 773 Ger. W. en de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. Voormeld artikel bepaalt dat het verzoekschrift tot de heropening van de debatten
door de griffie wordt meegedeeld aan de andere partijen die verschenen zijn en die binnen
acht dagen na de aanzegging op dezelfde wijze hun opmerkingen aan de rechter kunnen
doen toekomen. In casu zou deze wettelijke termijn door de rechterlijke uitspraak niet zijn
gerespecteerd in hoofde van tweede eiseres aan wie een onderscheiden belang wordt
toegeschreven.
1.1 Uit het verzoekschrift in deze - dat uitgaat van de huidige eerste en derde eisers - blijkt
m.i. nochtans dat uit de daarin gebezigde formulering en de motivering daartoe, de
belangen van al de eisende partijen (als appellanten) in de context van die procedure wel
degelijk gelijklopend waren, zodat het mij voorkomt dat het onderdeel dat van een ander
belang uitgaat, niet kan worden aangenomen, en tevens bij gebrek aan belang in hoofde
van eerste en derde eisers (cf. Cass. 12 jan. 2007, AR C.06.0012.N, AC, 2007, nr. 22 met
concl. van adv.-gen. Dubrulle) - niet ontvankelijk lijkt.
(...)
B. Het tweede middel voert een schending aan van artikel 203 van het Wetboek van
Vennootschappen doordat de tweede en derde eisers, in hun hoedanigheid van vennoten
van de eerste eiseres, terzelfdertijd met de vennootschap onder firma worden veroordeeld
opzichtens een schuldeiser (verweerster) van de vennootschap, hoewel de verbintenissen
van de vennoten krachtens voormeld artikel secundair zijn t.a.v. de verbintennissen van de
vennootschap (cf. Cass. 29 sept. 1927, Pas., 1927, I, 296).
1. In zoverre uw Hof tot de ontvankelijkheid van het middel zou oordelen (nu het nieuw
lijkt doordat het niet voor de feitenrechter werd aangevoerd en als dusdanig niet voor de
eerste maal voor het Hof kan worden opgeworpen), blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de Vennootschappenwet van 1873 (cf. Hand. Kamer 1872 - 1873, 19 nov. 1872,
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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26 - 27; 26 nov. 1872, 72; 3 dec. 1872, 134; Hand. Senaat 1872 - 1873, 23 maart 1873,
133; Parl. St. Kamer 1872 - 1873, nr. 34.2 en 34.8, Rapport sur les articles et amendements renvoyés à la commission) dat de ratio achter de vereiste dat de vennootschap
onder firma zelf voorafgaandelijk aan de vennoten moet veroordeeld zijn, allerminst
impliceert dat de gehoudenheid van de vennoten subsidiair of secundair, in de strikte betekenis, zou zijn aan die van de vennootschap.
2. Waar de vennoten geen borg zijn en zij geen voorrecht van uitwinning kunnen
inroepen, kunnen zij daarentegen wel rechtstreeks aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. De noodzakelijke voorwaarde dat de vennootschap onder
firma zelf veroordeeld is alvorens de vennoten kunnen uitgewonnen worden, lijkt dan ook
slechts te zijn ingegeven door een noodzakelijke vaststelling van het vennootschapska rakter van de verbintenis en door de noodzakelijke eenheid van rechtspraak. De regel
strekt er dus in wezen toe te vermijden dat vennoten hoofdelijk aansprakelijk worden
gesteld voor privé-schulden van andere vennoten en dat een vennoot wordt veroordeeld
voor een schuld waarvan later aangenomen wordt dat de vennootschap deze al heeft
betaald, en dit meer bepaald door te verzekeren dat er een tegensprekelijk debat is
geweest tussen de vennootschap onder firma en de schuldeisers over haar gehoudenheid.
3. Ook de doctrine die artikel 203 W. Venn. behandelt, verwijst doorgaans naar de ratio
legis van deze bepaling als noodzaak om tegenstrijdige rechterlijke uitspraken te
vermijden. Het artikel, zo wordt gesteld, vereist weliswaar dat de veroordeling van de
vennootschap onder firma deze van de vennoten voorafgaat, maar daarbij wordt algemeen
evenwel aangenomen dat zij niet noodzakelijk in afzonderlijke vonnissen moeten worden
veroordeeld en samen kunnen gedagvaard worden (cf. J. V AN RYN, Principes de droit
commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, nr. 177 en 409; L. F REDERICQ, Handboek van
Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 669 en 670; F. D E VYLDER, Aansprakelijkheid. Commentaar bij art. 203 W. Venn., Vennootschappen en verenigingen . Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer,
losbl., nr. 1 en 2; B. V AN BRUYSTEGEM, Enkele aspecten van de vennootschap onder firma,
in Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen en J. V AN BAEL, Miskende vennootschapsvormen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, (1), 8). (Zie ook: Cass.
13 febr. 1890, Pas., 1890, I, 95; Cass. 24 maart 1892, Pas., 1892, I, 133; Cass. 29 sept.
1927, Pas., 1927, I, 296).
4. Uit het hierboven aangehaalde blijkt m.i. dat er derhalve geen steun te vinden is voor de
opvatting dat ten gevolge van art. 203 W. Venn. de verbintenis van de vennoten subsidiair
zou worden in de betekenis die het middel daaraan geeft (in de zin dat een subsidiaire
aansprakelijkheid van de vennoten niet verzoenbaar zou zijn met een hoofdelijke
veroordeling van de vennootschap onder firma en de vennoten). Het lijkt er immers niet
op dat de betreffende rechtsleer zo moet begrepen worden dat de vennoten slechts kunnen
aangesproken worden als men heeft proberen uit te voeren tegen de vennootschap onder
firma, nu deze eveneens aanvaardt dat de vennoten en de vennootschap in eenzelfde
vonnis kunnen veroordeeld worden, gewag maakt van de rechtstreekse gehoudenheid van
de vennoten, en de draagwijdte van de subsidiariteit beperkt tot de vaststelling dat de
vennoten slechts kunnen veroordeeld worden als eveneens de vennootschap onder firma is
veroordeeld. Dergelijke interpretatie van subsidiariteit of van het secundair karakter van
de gehoudenheid van de vennoten van een vennootschap onder firma, ligt m.i. dan ook in
de lijn van de invulling die het Hof van Cassatie aan die begrippen gaf in zijn arrest van 6
juni 1907 (Pas., 1907, I, 280, met gelijkluidende concl. van procureur-generaal JANSSENS).
In zijn arrest van 24 maart 1892 (Pas., 1892, I, 133) gaf het Hof overigens al aan dat de
gehoudenheid van de vennoten afhankelijk is van het bestaan van de verbintenis van de
vennootschap.
5. Op basis van voormelde elementen ben ik in het raam van de huidige betwisting dan
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ook de mening toegedaan dat artikel 203 W. Venn. de hoofdelijke en gezamenlijke
veroordeling van de vennootschap onder firma en de vennoten niet belet, en dat het
middel dat van een andere juridische stelling uitgaat, derhalve faalt naar recht.
III. CONCLUSIE: VERWERPING.
ARREST

(AR C.10.0290.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
9 oktober 2006.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het recht van verdediging van de partij die zelf geen verzoek tot heropening
van het debat heeft ingediend, is niet miskend wanneer de rechter het verzoek tot
heropening van het debat dat uitgaat van een andere partij, afwijst minder dan
acht dagen na dit verzoek.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
2. Met de in het onderdeel weergegeven redenen beantwoordt en verwerpt het
arrest het verzoek tot heropening van het debat.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
3. Artikel 203 Wetboek van Vennootschappen bepaalt: "Vennoten in een
vennootschap onder firma of in een gewone commanditaire vennootschap
kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de
vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld."
4. Die bepaling strekt ertoe te vermijden dat rechterlijke uitspraken ten aanzien
van de vennoten in strijd zouden zijn met uitspraken ten aanzien van de VOF.
5. Het artikel doet geen afbreuk aan de eigen en rechtstreekse verbondenheid van
de vennoten van een vennootschap onder firma en sluit niet uit dat de

2026

HOF VAN CASSATIE

6.10.11 - Nr. 525

vennootschap onder firma en de vennoten in eenzelfde rechterlijke uitspraak
worden veroordeeld. Het belet evenmin de hoofdelijke veroordeling van de
vennootschap samen met de vennoten.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
6 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Deconinck – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: P. Lefebvre.

Nr. 526
1° KAMER - 6 oktober 2011

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TOEPASSING DOOR DE
RECHTER - VOORWAARDE
2º OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERJARING - TOEPASSING DOOR DE RECHTER VOORWAARDE
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN BURGERLIJKE ZAKEN - VERJARING - TOEPASSING DOOR DE RECHTER - VOORWAARDE
1º, 2° en 3° De rechter kan het middel van de verjaring, behoudens in zaken die de openbare orde aanbelangen, slechts toepassen wanneer het door de belanghebbende wordt
ingeroepen1. (Art. 2223, BW)
(SPE nv T. C.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. Het bestreden vonnis verklaart de vordering van eiseres lastens verweerder tot betaling
van een aantal facturen voor de levering van electriciteit ongegrond wegens (éénjarige)
verjaring.
2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan dat vier onderdelen
betreft, gebaseerd op de ambtshalve en onterechte toepassing van het middel van de eenjarige verjaring (1ste en 4de ond.) evenals op de miskenning van het recht van verdediging
(2de ond.) en van het aspect van de opeisbaarheid van de schuld casu quo de ontvankelijkheid van de vordering (3de ond.).
II. BESPREKING VAN HET MIDDEL
1. Ingevolge art. 2272 (lid 2) BW zijn de rechtsvorderingen van kooplieden, wegens de
koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn, onderworpen aan de
eenjarige verjaringstermijn.
1 Zie de concl. van het O.M.
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2. Deze korte verjaringstermijn is evenwel gestoeld op een vermoeden van betaling, en
wordt gemotiveerd doordat van het ontstaan en de kwijting van dergelijke schulden doorgaans geen geschrift wordt opgesteld (Grondw. Hof 20/6/2007, nr. 88/2007, 1041, nr.
B.3.). De wetgever had daarbij de schulden op het oog die betrekking hebben op leve ringen of prestaties van geringe omvang die vanwege hun gebruikelijke onmiddellijke (of
korte tijd nadien) betaling meestal niet schriftelijk worden vastgesteld. (A. V AN OEVELEN,
TPR 1987, 1800 - 1803, nr. 41).
3. Deze bepaling lijkt dan ook niet van toepassing op schulden betreffende periodieke
leveringen van electriciteit waarvoor doorgaans wel een geschrift wordt opgesteld en
waaromtrent men zich moeilijk kan inbeelden hoe deze contant bij levering kan worden
betaald.
4. Art. 2272 B.W., dat afwijkt van de regel van de 30-jarige verjaring voorzien in art.
2262 B.W., moet bovendien (cf. Cass. 21/1/1993, AC, 1993, 88) op beperkende wijze
worden uitgelegd en lijkt derhalve niet van toepassing op schuldvorderingen waarvan de
verjaringstermijn ressorteert onder art. 2277 BW.
5. Hoewel de vijfjarige verjaring voorzien in dit laatste artikel volgens het arrest van uw
Hof van 6 februari 1998 (AC, 1998, nr. 75) niet van toepassing is op schulden die de
koopprijs zijn van goederen zoals de betaling op schulden van electriciteitsleveringen,
komt het mij evenwel voor dat - na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 19/1/2005
(nr. 15/2005, nr. B.3) en 17/1/2007 (nr. 13/2007, nr. B.3) i.v.m. de periodieke schulden
m.b.t. de levering van leidingwater en het verstrekken van mobiele telefonie - het niet
meer lijkt betwist te kunnen worden dat alle periodiek toenemende schulden onder toepassing vallen van het verjaringsregime van art. 2277 BW en dat deze verjaringstermijn dus
ook geldt voor de facturatie van electriciteit. De kortere verjaring waarin dit artikel voor ziet, wordt immers verantwoord door de bijzondere aard van de schuldvorderingen die zij
beoogt: het gaat erom, wanneer de schuld betrekking heeft op de uitkeringen van inkomsten die "bij het jaar of bij kortere termijnen" betaalbaar zijn, ofwel de kredietnemers te
beschermen en de schuldeisers tot zorgvuldigheid aan te zetten, ofwel te vermijden dat het
totaalbedrag van de periodieke schuldvorderingen voortdurend aangroeit. De kortere
verjaring maakt het ook mogelijk de schuldenaar te beschermen tegen de opeenstapeling
van periodieke schulden die, na verloop van tijd, een aanzienlijke kapitaalschuld zouden
kunnen worden. T.a.v. dat doel vertoont de schuld m.b.t. de levering van electriciteit m.i.
gelijkenissen met de schulden bedoeld in art. 2277 BW, vermits die schuld - aangezien zij
periodiek is en het bedrag ervan na verloop van tijd toeneemt - op termijn een dermate
grote kapitaalschuld kan worden dat zij de schuldenaar kan ruineren.
6. Zo heeft uw Hof (Cass. 25/1/2010, AR C.09.0410.F, AC, 2010, nr. 59), recent trouwens
nog beslist dat de verkorte verjaringstermijn uit art. 2277 BW die ertoe strekt de
schuldenaar te beschermen tegen een opeenstapeling van achterstallige periodieke
schulden uit eenzelfde rechtsvordering, van toepassing is op de verstrekkingen van
mobiele telefonie die betaalbaar zijn onder de in dat artikel bedoelde perioditeitsvoor waarden.
7. De regel van art. 2223 B.W. die vaststelt dat de rechter de verjaring niet ambtshalve
mag toepassen, geldt bovendien ook voor de vijfjarige verjaringstermijn bepaald door art.
2277 BW (Cass. 15/3/1877, Pas. 1877, I, 281) evenals voor de verjaringstermijn van één
jaar, voorzien in art. 2272 BW (Cass. 12 mei 1887, Pas. 1887, I, 260).
8. Waar het in art. 2223 BW gehuldigd beginsel weliswaar vreemd is aan alle geschillen
die de openbare orde raken (Cass. 19/3/1891, Pas. 1891, I, 94) kan de rechter die verjaring derhalve - behoudens in zaken die de openbare orde aanbelangen - niet ambtshalve
toepassen, zodat dit slechts het geval is wanneer deze door de belanghebbende partij
wordt ingeroepen, quod non in casu (Cass. 25/9/1970, AC, 1971, 78).

2028

HOF VAN CASSATIE

6.10.11 - Nr. 526

9. Op basis van de hierboven uiteengezette motieven ben ik dan ook de mening toegedaan
dat minstens het 1ste (en het 4de) ond. gegrond voorkomt.
III. CONCLUSIE
Nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot VERNIE TIGING.
ARREST

(AR C.10.0401.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
vrederechter van het kanton Bree van 17 september 2009.
Raadsheer Eric Stassijns 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 2223 Burgerlijk Wetboek mag de rechter het middel van
verjaring niet ambtshalve toepassen.
De rechter kan bijgevolg het middel van de verjaring, behoudens in zaken die de
openbare orde aanbelangen, slechts toepassen wanneer het door de
belanghebbende wordt ingeroepen.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de
verweerder een middel van verjaring heeft aangevoerd.
3. De bestreden beslissing die ambtshalve het middel van verjaring heeft
toegepast in een materie die niet de openbare orde aanbelangt, schendt artikel
2223 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het vredegerecht van het kanton Maaseik.
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6 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: H. Geinger.

Nr. 527
1° KAMER - 6 oktober 2011

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGNEMER - GEGEVENS DIE VAN
INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE BEOORDELING VAN HET RISICO - MEDEDELING AAN DE VERZEKERAAR OPZETTELIJKE VERZWIJGING OF VALSE VERKLARING - TUSSENKOMST VAN EEN VOOR DE VERZEKERDE
OPTREDENDE MAKELAAR - GEVOLG
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - VERZEKERINGNEMER - GEGEVENS
DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE BEOORDELING VAN HET RISICO - MEDEDELING AAN DE
VERZEKERAAR - OPZETTELIJKE VERZWIJGING OF VALSE VERKLARING - TUSSENKOMST VAN EEN VOOR
DE VERZEKERDE OPTREDENDE MAKELAAR - GEVOLG
3º MAKELAAR - LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - VERZEKERINGNEMER - GEGEVENS DIE VAN
INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE BEOORDELING VAN HET RISICO - MEDEDELING AAN DE VERZEKERAAR OPZETTELIJKE VERZWIJGING OF VALSE VERKLARING - TUSSENKOMST VAN EEN VOOR DE VERZEKERDE
OPTREDENDE MAKELAAR - GEVOLG
1º, 2° en 3° Uit de artikelen 5, eerste lid, en 6, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst volgt dat de verzekeringnemer persoonlijk gehouden is de erin bedoelde omstandigheden aan de verzekeraar mee te delen; de tussenkomst van een voor de verzekerde
optredende makelaar staat in de regel de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst
ingevolge een opzettelijke verzwijging of valse verklaring niet in de weg. (Artt. 5, eerste lid,
en 6, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(AXA BELGIUM nv T. M.)

ARREST

(AR C.10.0600.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 19 maart 2010.
Raadsheer Geert Jocqué 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
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Vierde onderdeel
1. Krachtens artikel 5, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst is de
verzekeringnemer verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem
bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het
risico door de verzekeraar.
Krachtens artikel 6, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst is de
verzekeringsovereenkomst nietig wanneer het opzettelijk verzwijgen of het
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt
bij de beoordeling van dat risico.
Uit deze bepalingen volgt dat de verzekeringnemer persoonlijk gehouden is de
bedoelde omstandigheden aan de verzekeraar mee te delen. De tussenkomst van
een voor de verzekerde optredende makelaar staat in de regel de nietigheid van
de verzekeringsovereenkomst ingevolge een opzettelijke verzwijging of valse
verklaring niet in de weg.
2. De appelrechters stellen vast dat:
- het voertuig Audi A4 waarmee het ongeval gebeurde, verzekerd was bij de
eiseres met de verweerster als verzekeringnemer;
- de verweerster bij haar persoonlijke verschijning verklaarde dat bij het sluiten
van de polis voor het voertuig Volkswagen Golf de verzekering op haar naam
werd geplaatst omdat het volgens de makelaar anders veel duurder zou geweest
zijn;
- er volgens de verweerster bij de omzetting van de polis naar de Audi A4 niet
besproken werd wie het voertuig zou besturen, omdat de situatie dezelfde zou
zijn als voor de Volkswagen Golf.
3. Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters dat de
verweerster, indien zij aan de makelaar correct meedeelde dat haar zoon de of
een hoofdbestuurder van het voertuig zou zijn, zich niet verder diende te
bekommeren over wat de makelaar aan de eiseres zou melden en dat dus geen
opzettelijke verzwijging bewezen is. Aldus verantwoorden de appelrechters hun
beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
6 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
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Advocaat: P. Wouters.

Nr. 528
1° KAMER - 6 oktober 2011

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — BEDONGEN STELSELS - ALGEHELE
GEMEENSCHAP - SCHULDEN VAN DE ECHTGENOTEN - EIGEN SCHULDEN VAN ÉÉN VAN DE
ECHTGENOTEN - GEVOLGEN T.O.V. DE ALGEHELE GEMEENSCHAP
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT
HET HOF VERPLICHT TOT EEN ONDERZOEK VAN FEITEN - ONTVANKELIJKHEID
1º De in artikel 1407 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde eigen schulden van de echtgenoten vallen buiten de algehele gemeenschap. (Artt. 1407, en 1453, tweede lid, BW)
2º Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten1.
(J.-L. PAQUOT, in hoedanigheid van curator van het faillissement BUROPA scrl)

ARREST

(AR C.10.0602.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Gent
van 25 mei 2010 en 29 juni 2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1453, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is de algehele
gemeenschap gehouden tot al de schulden van de echtgenoten. De in artikel 1407
van hetzelfde wetboek bedoelde eigen schulden vallen buiten de algehele
gemeenschap.
2. Het onderdeel dat aanvoert dat de artikelen 1407 en 1409 Burgerlijk Wetboek
niet van toepassing zijn op een algehele gemeenschap, berust op een onjuiste
rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
1 Zie Cass. 7 nov. 2002, AR C.02.0204.F, AC, 2002, nr. 590.
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Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de appelrechter toepassing had dienen te maken
van artikel 1412, tweede lid, Burgerlijk Wetboek dat toelaat om, indien het eigen
vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is, de schulden ontstaan
uit een strafrechtelijke veroordeling of een onrechtmatige daad, te verhalen op
het gemeenschappelijk vermogen tot beloop van zijn netto-baten.
4. Noch uit de feitelijke gegevens die de appelrechter heeft vastgesteld noch uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het eigen vermogen
van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is.
Het onderdeel dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten is nietontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
6 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E.
Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: B. Maes.

Nr. 529
1° KAMER - 7 oktober 2011

1º RECHTSMISBRUIK - OVEREENKOMST - WEIGERING OM TE CONTRACTEREN - MISBRUIK VOORWAARDEN
2º ANATOCISME - INTEREST OP VERVALLEN INTEREST VAN KAPITALEN - VOORWAARDEN GERECHTELIJKE AANMANING - CONCLUSIE - VERMELDINGEN
1º De weigering om te contracteren kan een rechtsmisbruik opleveren wanneer het
aanwenden van de vrijheid om niet te contracteren wordt gebruikt op een wijze die kennelijk
de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening van die vrijheid door een bedachtzaam
en omzichtig persoon1.
2º De neerlegging van een conclusie op de griffie kan beschouwd worden als een hande ling die gelijkstaat met een gerechtelijke aanmaning, indien zij de aandacht van de
schuldenaar vestigt op de kapitalisatie van de interesten; artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek vereist niet dat het bedrag van de vervallen interest in de aanmaning wordt gepreciseerd, noch dat de interesten waarvan de kapitalisatie wordt gevorderd, ingegaan zijn na
een aanmaning in de zin van die bepaling2. (Art. 1154, BW)
(C. T. CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0227.F)
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 529.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen
van 21 december 2007.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, derde lid, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de verweerster het recht had om de eiser het genot van
het statuut van "geïntegreerd geneesheer" te ontzeggen tussen 1 september 1998 en 29
april 2002 en dat zij van dat recht geen misbruik heeft gemaakt.
Het arrest verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder
integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid met de onderstaande overweging:
"misbruik van recht onderstelt dat een partij haar recht uitsluitend in haar eigen belang
uitoefent en uit die uitoefening een voordeel haalt dat buiten verhouding staat tot de
daarmee overeenstemmende last van de andere partij (...); in dit geval is het geschil niet
ontstaan uit het misbruik van een recht door (de verweerster), maar wel uit haar verzuim
om een bijkomende rechtshandeling te stellen die erin bestaat een nieuwe overeenkomst
te sluiten of de tussen de partijen aangegane overeenkomst te wijzigen teneinde te
beantwoorden aan de wens van de (eiser) om net zoals zijn collega's van pediatrie 'het
statuut van geïntegreerd geneesheer' te genieten; het niet-stellen van een rechtshandeling
mag niet worden verward met de uitoefening van een recht".
Grieven
Elk recht kan worden misbruikt. Er is sprake van misbruik van recht wanneer de houder
ervan het uitoefent zonder redelijk en voldoende belang, en dit op een wijze die kennelijk
de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening van zijn rechten door een
bedachtzaam en omzichtig persoon. Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde
belangen moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en met
name moet hij nagaan of de veroorzaakte schade al dan niet in verhouding staat tot het
voordeel dat de houder van het recht heeft nagestreefd of verkregen.
De toepassing van die beginselen lijdt geen uitzondering, wanneer het gaat om eenieders
recht te weigeren een rechtshandeling te stellen. De weigering een rechtshandeling te
stellen kan een rechtsmisbruik opleveren wanneer die weigering gebeurt zonder redelijk
en toereikend belang, meer bepaald wanneer de aan de derden veroorzaakte schade
buiten verhouding staat tot het voordeel dat de houder van het recht heeft nagestreefd.
Rechtsmisbruik kan aldus voortvloeien uit de uitoefening van het recht om aan een
geneesheer de toekenning te weigeren van het statuut van geïntegreerd geneesheer, en dit
op een wijze die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening die een
bedachtzaam en omzichtig ziekenhuis van dat recht zou maken.
In deze zaak voerde de eiser in zijn conclusie aan dat de verweerster rechtsmisbruik
pleegde door te weigeren hem zonder opgave van redenen en zonder objectieve noodzaak
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het statuut van geïntegreerd geneesheer toe te kennen, hoewel alle geneesheren van het
team dat statuut hadden.
Het arrest verwerpt die zienswijze louter en alleen omdat "het geschil niet ontstaan is uit
het misbruik van een recht door (de verweerster), maar wel uit haar verzuim om een
bijkomende rechtshandeling te stellen die erin bestaat een nieuwe overeenkomst te sluiten
of de tussen de partijen aangegane overeenkomst te wijzigen teneinde te beantwoorden
aan de wens van de (eiser) om net zoals zijn collega's van pediatrie 'het statuut van
geïntegreerd geneesheer' te genieten" en dat "het niet-stellen van een rechtshandeling
niet mag worden verward met de uitoefening van een recht".
Het bestreden arrest dat oordeelt dat het niet-stellen van een rechtshandeling niet mag
worden verward met de uitoefening van een recht en niet nagaat, zoals de conclusie van
de eiser het vroeg, of de verweerster uit het gebruik van haar recht geen voordeel heeft
gehaald dat buiten verhouding staat tot de daarmee overeenstemmende last van de eiser,
miskent het wettelijk begrip rechtsmisbruik, schendt bijgevolg de artikelen 1134, derde
lid, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het algemeen rechtsbeginsel dat
rechtsmisbruik verbiedt.
Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
De vordering tot anatocisme die de eiser heeft verwoord in de door hem op 16 augustus
2006 neergelegde hoofdconclusie in hoger beroep wordt door het bestreden arrest nietgegrond verklaard en verworpen.
Het arrest verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder
integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op grond van de onderstaande
overweging:
"Het gedinginleidend exploot in eerste aanleg kan niet worden gelijkgesteld met de
gerechtelijke aanmaning in de zin van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
voornoemd exploot werd immers betekend op 17 oktober 2001; het bezwaar dat erin
wordt verwoord heeft uitsluitend betrekking op achterstallige honoraria die niet
verschuldigd zijn, aangezien ze betrekking hebben op verschillende periodes tussen 1 juli
1988 en 30 juni 1991 en dus dateren van vóór 29 april 2002; (...) de (hoofd- en
aanvullende) conclusies die in de loop van het geding in eerste aanleg werden
neergelegd, kunnen evenmin als gerechtelijke aanmaning in de zin van de voornoemde
bepaling in aanmerking worden genomen, aangezien de data waarop de moratoire
interest ingaat er niet in worden vermeld zodat het onmogelijk is die moratoire interest te
berekenen; (...) de in de conclusie van 16 augustus 2006 uiteengezette vordering tot
anatocisme moet bijgevolg niet-gegrond worden verklaard".
Grieven
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interesten van kapitalen
interest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel ten
gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst
betrekking heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.
Krachtens die bepaling kunnen de interesten zelf slechts interest opbrengen vanaf het
ogenblik dat de kapitalisatie ervan is bedongen in een bijzondere overeenkomst of bij een
gerechtelijke aanmaning wordt gevorderd. De overhandiging van een conclusie op de
griffie kan beschouwd worden als een handeling die gelijkstaat met de gerechtelijke
aanmaning die wordt vereist door artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, indien die
conclusie de bijzondere aandacht van de schuldenaar vestigt op de kapitalisatie van de
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interest. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vereist niet dat het bedrag van de
vervallen interest in de aanmaning wordt gepreciseerd.
Blijkens de dossierstukken heeft de eiser de kapitalisatie van de vervallen interesten voor
het eerst gevorderd in zijn hoofdconclusie in hoger beroep die op 16 augustus 2006 werd
neergelegd op de griffie van het hof van beroep, en dit voor interesten die al meer dan
een jaar verschuldigd waren. De overhandiging van die conclusie op de griffie is een
handeling die gelijkstaat met de gerechtelijke aanmaning, aangezien zij de aandacht van
de schuldenaar vestigt op de kapitalisatie van de interesten. Daaruit volgt dat het hof van
beroep de vordering tot kapitalisatie van de interest niet naar recht mocht verwerpen
louter en alleen op grond van de hierboven vermelde redenen (schending van artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De weigering om te contracteren kan een rechtsmisbruik opleveren wanneer het
aanwenden van de vrijheid om niet te contracteren wordt gebruikt op een wijze
die kennelijk de grenzen overschrijdt van de normale uitoefening van die vrijheid
door een bedachtzaam en omzichtig persoon.
Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de theorie van het rechtsmisbruik op deze
zaak niet kan worden toegepast op grond dat "het geschil niet ontstaan is uit het
misbruik van een recht door [de verweerster], maar wel uit haar verzuim om een
bijkomende rechtshandeling te stellen die erin bestaat een nieuwe overeenkomst
te sluiten of de tussen de partijen aangegane overeenkomst te wijzigen teneinde
te beantwoorden aan de wens [van de eiser] om net zoals zijn collega's van
pediatrie 'het statuut van geïntegreerd geneesheer' te genieten", verantwoordt niet
naar recht zijn beslissing dat de verweerster mocht weigeren de eiser het genot
van dat statuut van 1 september 1998 tot 28 april 2002 toe te kennen.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interesten van
kapitalen interest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke
aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de
aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste
voor een geheel jaar verschuldigd zijn.
De neerlegging van een conclusie op de griffie kan worden beschouwd als een
handeling die gelijkstaat met de gerechtelijke aanmaning, indien zij de aandacht
van de schuldenaar vestigt op de kapitalisatie van de interesten.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vereist niet dat het bedrag van de
vervallen interest in de aanmaning wordt gepreciseerd.
Dat artikel vereist evenmin dat de interesten waarvan de kapitalisatie wordt
gevorderd, ingegaan zijn na een aanmaning in de zin van die bepaling.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser in zijn
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conclusie die hij op 16 augustus 2006 op de griffie van het hof van beroep heeft
neergelegd, verscheidene bedragen in hoofdsom heeft gevorderd, vermeerderd
met moratoire en gerechtelijke interesten, met ingang van verschillende
tijdstippen die alle dateren van vóór 16 augustus 2005, en dat hij,
overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, de kapitalisatie heeft
gevorderd van de interesten die vervallen waren op de datum van neerlegging
van zijn conclusie.
Het bestreden arrest dat de vordering tot kapitalisatie van de op 16 augustus 2006
vervallen interesten verwerpt op grond dat "de (hoofd- en aanvullende)
conclusies die in de loop van het geding in eerste aanleg werden neergelegd, [...]
[niet] als gerechtelijke aanmaning in de zin van de voornoemde bepaling
[kunnen] worden aangemerkt, aangezien de data waarop de moratoire interest
ingaat er niet in worden vermeld zodat het onmogelijk is die moratoire interest te
berekenen", schendt artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
De cassatie van de beslissing om de eiser het voordeel van het "statuut van
geïntegreerd geneesheer" te ontzeggen voor de periode van 1 september 1998 tot
28 april 2002 strekt zich uit tot de beslissingen over zijn vorderingen tot herstel
van zijn morele schade en tot toekenning van schadevergoeding wegens tergend
en roekeloos hoger beroep en dit wegens het verband dat het bestreden arrest
heeft gelegd tussen laatstgenoemde beslissingen en de eerste.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de verweerster het recht
had de eiser het genot van het "statuut van geïntegreerd geneesheer" te ontzeggen
van 1 september 1998 tot 28 april 2002, uitspraak doet over eisers vorderingen
tot herstel van zijn morele schade en tot toekenning van schadevergoeding
wegens tergend en roekeloos hoger beroep en de vordering tot kapitalisatie van
de vervallen interest die hij heeft ingesteld bij zijn conclusie van 16 augustus
2006, niet-gegrond verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
7 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: A. Fettweis, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: M.
Mahieu en M. Grégoire.
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Nr. 530
1° KAMER - 7 oktober 2011

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - GEDEELTELIJKE BEVESTIGING VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL - GEEN VERWIJZING
NAAR DE EERSTE RECHTER - WETTIGHEID
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSMAATREGEL - HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING NA
CASSATIE - RECHTER OP VERWIJZING - AANHANGIGMAKING - OMVANG
3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSMAATREGEL - HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING NA CASSATIE RECHTER OP VERWIJZING - AANHANGIGMAKING - OMVANG
1º Het arrest dat over een geschilpunt geen andere uitspraak doet dan de eerste rechter,
en gedeeltelijk de door laatstgenoemde bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt zonder de
zaak naar hem te verwijzen, is niet naar recht verantwoord 1. (Art. 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
2º en 3° Het Hof, dat een beslissing vernietigt waarbij de appelrechter, met schending van
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nagelaten heeft de zaak naar de
eerste rechter te verwijzen, verwijst de zaak naar die rechter opdat hij de behandeling ervan
voortzet2. (Art. 660, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
(C. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0298.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
26 januari 2010.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068, inzonderheid tweede lid, en 1072 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest
"bevestigt het beroepen vonnis, met de volgende wijziging:
Alvorens over de zaak zelf uitspraak te doen,
Wijst dokter Angelo Abati, Institut de médecine légale, rue Dos Fanchon, 39, Luik, aan
als deskundige met als opdracht, nadat hij eerst de wettelijke eed heeft afgelegd
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 530.
2 Ibid.
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overeenkomstig de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, om [de
verweerder, de eiseres] en het kind E.D. op te roepen en op hun persoon de nodige stalen
af te nemen; die stalen volgens de beproefde wetenschappelijke methodes te onderzoeken,
zijnde een genetisch DNA-onderzoek, teneinde te zeggen of [de verweerder] al dan niet
kan beschouwd worden als de vader van E.D. en te preciseren wat de
waarschijnlijkheidsgraad van zijn vaderschap is; zijn vaststellingen, gevolgtrekkingen en
conclusies op te stellen en een verslag in te dienen binnen drie maanden vanaf de dag
waarop de burgerlijke griffie hem zijn opdracht zal hebben medegedeeld; zegt dat de
kosten van het deskundigenonderzoek voorgeschoten zullen worden door degene die het
deskundigenonderzoek aanvraagt, namelijk [de eerste verweerder];
Zegt dat de partijen, indien zij binnen twee weken na de uitspraak van dit arrest hun
opmerkingen niet kenbaar maken, het hof [van beroep] ontslaan van de verplichting om
vóór het deskundigenonderzoek een installatievergadering te organiseren;
Verwijst voor het overige de zaak naar de rol;
Houdt de kosten aan".
Die beslissingen steunen onder meer op de volgende reden:
"[De verweerder] vordert een bloedonderzoek, maar in de huidige stand van de
wetenschappelijke analyses is een genetisch DNA-onderzoek beter geschikt om met een
voldoende graad van zekerheid zijn vaderschap positief dan wel negatief te bepalen.
Dienaangaande dient erop gewezen te worden dat de eerste rechter een bloedonderzoek
beveelt. Bijgevolg zal een genetisch onderzoek worden bevolen".
Grieven
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, dat slechts werd gewijzigd in zoverre het
betrekking heeft op de inhoud van het door dat vonnis bevolen deskundigenonderzoek en
op de naam van de aangestelde deskundige.
Het arrest dat beveelt dat het verslag binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de
opdracht door de burgerlijke griffie moet worden ingediend en het overige gedeelte van
de zaak naar de rol verwijst, laat de verdere behandeling van de zaak over aan het hof
van beroep.
Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen
met artikel 1072 van dat wetboek, moet de appelrechter die, zoals hier, zelfs gedeeltelijk,
een onderzoeksmaatregel bevestigt die wordt bevolen door het beroepen vonnis, dat hij
voor het overige bevestigt, de zaak naar de eerste rechter verwijzen.
Hieruit volgt dat de appelrechters die in het arrest beslissen om zelf de zaak verder te
behandelen, nadat zij het beroepen vonnis hadden bevestigd en de door de eerste rechter
bevolen onderzoeksmaatregel, naar wie zij bijgevolg de zaak moesten verwijzen, in
beginsel hadden bevestigd, de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek hebben geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt elk hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat de rechter in hoger beroep de zaak
alleen dan naar de eerste rechter verwijst indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het
beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
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Het arrest bevestigt het beroepen vonnis met de wijziging dat het het door dat
vonnis bevolen bloedonderzoek vervangt door een genetisch onderzoek en dat
het die opdracht aan een andere deskundige toevertrouwt.
Het arrest dat over een geschilpunt geen andere uitspraak doet dan de eerste
rechter, en gedeeltelijk de door laatstgenoemde bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt zonder de zaak naar hem te verwijzen, schendt artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
De verwijzing
Het Hof, dat een beslissing vernietigt waarbij de appelrechter, met schending van
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nagelaten heeft de zaak
naar de eerste rechter te verwijzen, verwijst de zaak naar die rechter opdat hij de
behandeling ervan voortzet.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de zaak naar de rol van het hof van
beroep verwijst en beslist om zelf de zaak verder te behandelen.
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 de rechtbank van eerste aanleg te
Neufchâteau voor de verdere behandeling van de zaak.
7 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: M. Delange – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: P.-A. Foriers.

Nr. 531
1° KAMER - 7 oktober 2011

ERFENISSEN - GERINGE WAARDE - VEREFFENING - VERBLIJFPLAATS VAN DE OVERLEDENE ROERENDE WAARDEN - BEGRIP
De roerende waarden gevonden in de verblijfplaats van de overledene omvatten de spaarboekjes en bankrekeningen van geringe waarde waarvan in de verblijfplaats van de overledene een spoor is gevonden1. (Art. 1154, derde lid, BW)
(FORTIS BANK nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0320.F)
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 531.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het in laatste aanleg gewezen vonnis van 22
januari 2009 van de vrederechter van het tweede kanton Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 569, 2°, 1151, 2°, en 1154 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet niet-gegrond en bevestigt de beschikking
van 10 september 2007 waartegen verzet is ingesteld en waarbij de vrederechter als volgt
had beslist:
"Het behoort tot de taak van de [verweerster] om de bankinstellingen opdrachten te
geven om haar de tegoeden die voorkomen op de rekeningen, spaarboekjes, deposito's en
effectendossiers ter beschikking te stellen.
Bijgevolg zijn de banken verplicht de rekeningen van de overleden klanten te vereffenen
bij het eerste verzoek van de curatoren van de roerende goederen.
Bevelen dat rekening nr. 001-1441354-10 wordt vrijgemaakt ten voordele van rekening
nr. 001-5140062-11 die op naam van de curator is geopend",
op grond van de onderstaande redenen:
"Met de verantwoording is het anders gesteld.
Tijdens de beraadslaging heeft de rechtbank bijzondere aandacht kunnen schenken aan
de nieuwe dossiers waarin hij een nieuwe curator voor de roerende goederen diende aan
te wijzen.
In alle gevallen ging het om uiterst kleine nalatenschappen. Het enige belang van de
aanwijzing van een curator bestond erin het gehuurde goed leeg te kunnen maken en
aldus de schuld van de nalatenschap niet te verzwaren, anders gezegd, de nietinvorderbare schuldvordering van de verhuurder niet te verzwaren.
Zoals werd benadrukt in het voornoemde vonnis [van 30 mei 2000 van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel] 'bestaat de meest dringende opdracht van de curator voor de
roerende goederen erin het gehuurde goed vrij te maken. Voor die opdracht moet hij over
een minimum aan geldmiddelen beschikken. De verhuizer moet betaald worden'.
Na de heropening van het debat legt [de eiseres] een vonnis neer van de rechter van het
eerste kanton Charleroi. [De eiseres] stelt aldus alles in het werk om het gerecht
toelichting te verstrekken.
Hoewel de beslissing voor haar gunstig is in zoverre het derdenverzet gegrond is
verklaard, uit de motivering evenwel kritiek op haar zienswijze, zodra veeleer het
praktische dan het juridische aspect aan de orde komt.
De rechtspraak van de rechter van het eerste kanton Charleroi is dezelfde als die van de
rechtbank.
Het derdenverzet was precies op dezelfde manier gemotiveerd.
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Het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi wijst in zijn vonnis van 9 oktober 2008
onder meer op de volgende gegevens:
'Het is veelbetekenend erop te wijzen dat een groot aantal vrederechters al jarenlang
onze rechtspraak overnemen, die misschien wel een ruime interpretatie geeft maar heel
efficiënt is voor de rechtzoekende, maar dat de eiseres die derdenverzet doet, tot op heden
onmogelijk één concreet en duidelijk geval kan aanhalen waar haar aansprakelijkheid in
het gedrang zou zijn gebracht.
- De stelling dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek op beperkende wijze moet
worden geïnterpreteerd, berust op een striktere juridische theorie die echter, in concreto,
geen rekening houdt met het gewettigde belang van de rechtzoekenden.
- Het spreekt vanzelf dat de extensieve interpretatie van artikel 1154 van het Gerechtelijk
Wetboek niet de regel mag zijn. Elk geval is een geval apart, met name afhankelijk van de
samenstelling van de nalatenschap.
- In deze zaak zijn de activa uit de nalatenschap amper voldoende om alle kosten voor het
verwijderen van alle waardeloze meubelen uit het gehuurde goed te dekken. Wie zal dan
het risico nemen om zich kenbaar te maken?
- De vraag is, zoals helaas vaak het geval is ons kanton, wat "de kleine gepensioneerde"
moet doen, die met ongeduld op zijn huur zit te wachten, niet om dat geld te beleggen,
maar om zijn rusthuis en zijn medicatie te betalen, indien een curator over een
onbeheerde nalatenschap moet worden aangewezen'.
De rechtbank kan niets anders dan in te stemmen met al die beschouwingen.
De rechtbank is van mening dat zulks het geval zou moeten zijn voor alle vrederechters
bij wie [de eiseres] een zaak aanhangig zal maken.
Mag het gerecht die beschouwingen uiten en, door de legalistische visie van [de eiseres]
aan te nemen, het derdenverzet toch gegrond verklaren ?
Dat zou geen gezonde visie zijn op wat economisch op het spel staat en zou dus in dit
geval een misbruik van recht tot regel maken.
Het derdenverzet moet bijgevolg niet-gegrond worden verklaard.
Immers :
- samen met de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (12 oktober 1999, JT, nr. 594537/1999) neemt de rechtbank aan dat de procedure van artikel 1154 van het Gerechtelijk
Wetboek uitzonderlijk is, dat zij slechts aangewend kan worden in het geval van een
nalatenschap van geringe omvang, dat zij werd ingevoerd met het oog op snelheid en
efficiëntie en dat dus de banktegoeden van een zekere omvang buiten de bevoegdheid van
de curator voor de roerende goederen moeten vallen. Daarentegen is de curator van de
roerende goederen eveneens bevoegd voor de geringe banktegoeden.
- in deze zaak is het door [de eiseres] gelopen risico, gesteld dat het reeël is, wat we
samen met de vrederechter te Charleroi kunnen betwijfelen, lager dan de kostprijs van
deze rechtspleging. De kostprijs is uiteraard hoger voor [de eiseres] die een beroep heeft
moeten doen op een deurwaarder en een raadsman heeft moeten raadplegen. Voor de
gerechtskosten zou dezelfde conclusie gelden.
Niet alleen is de zienswijze van [de eiseres] dus bedrieglijk legalistisch en schept zij voor
de schuldeisers van de nalatenschap een nadelige toestand, maar bovendien kan zij voor
de curator of voor [de eiseres] zelf een gevaar betekenen.
Een schuldeiser van de nalatenschap zou immers, terecht, kunnen klagen over de
vertraging waarmee zijn schade werd beperkt; daar hij verplicht was een beroep te doen
op de aanwijzing, door de rechtbank, van een curator over de onbeheerde nalatenschap.
Het bedrag van de door die schuldeiser geleden schade kan nog veel hoger oplopen dan

2042

HOF VAN CASSATIE

7.10.11 - Nr. 531

dat van de tegoeden op een rekening bij [de eiseres].
Opnieuw denkt de rechtbank hierbij aan een verhuurder die niet kan verkrijgen dat het
goed wordt vrijgemaakt".
Grieven
Artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"In de gevallen van artikel 1151, 2°, staat het de vrederechter vrij niet te verzegelen,
wanneer de waarde van het huisraad der nalatenschap dat gevonden is ter plaatse waar
hij optreedt, naar zijn schatting niet meer bedraagt dan 1.240 euro. Dit bedrag kan
worden gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
Indien de vrederechter niet verzegelt, maakt hij een beschrijving van dat huisraad,
alsmede van het geld en de roerende waarden gevonden ter plaatse waar hij optreedt, en
vertrouwt ze toe aan een curator, die hij onderaan op zijn proces-verbaal aanwijst.
De curator heeft de bevoegdheden en verplichtingen die in artikel 813 van het Burgerlijk
Wetboek zijn opgesomd, maar alleen ten aanzien van het geld, het huisraad en de
roerende waarden gevonden in de verblijfplaats van de overledene waar de vrederechter
is opgetreden.
Hij is evenwel niet gehouden een boedelbeschrijving te doen opmaken en hij kan de hem
toevertrouwde voorwerpen geheel of ten dele te gelde maken, hetzij in openbare
verkoping, hetzij uit de hand, na een termijn van veertig dagen te rekenen van zijn
aanwijzing. Die termijn kan door de vrederechter worden verkort.
De bevoegdheden van de curator nemen een einde, wanneer erfgenamen of algemene
legatarissen of legatarissen onder algemene titel die de nalatenschap aanvaarden, zich
hebben bekend gemaakt".
Die bepaling voert een uitzonderlijke procedure in die afwijkt van die waarin artikel
1151, 2° van het Gerechtelijk Wetboek voorziet waarbij de verzegeling in beginsel
ambtshalve geschiedt of op verzoek van de procureur des Konings, van de burgemeester
of van een schepen, indien de echtgenoot, de erfgenamen of een van hen afwezig is of niet
tegenwoordig is.
Artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt weliswaar dat de door de vrederechter
aangewezen curator de bevoegdheden en verplichtingen heeft die in artikel 813 van het
Burgerlijk Wetboek zijn opgesomd.
Die bevoegdheden betreffen echter het geld, het huisraad en de roerende waarden
gevonden in de verblijfplaats van de overledene waar de vrederechter is opgetreden,
zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in voornoemd artikel 1154.
Uit de beschikking van 10 september 2007 van de vrederechter van het tweede kanton
Luik, die bevestigd wordt door het bestreden vonnis, blijkt dat de bevoegdheden die de
rechter heeft toegekend aan de verweerster qualitate qua die zijn welke voortvloeien uit
de toepassing van artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek.
De vrederechter heeft echter door de bestreden beslissing waarin hij de beschikking van
10 september 2007 bevestigt, de verweerster toegestaan aan de bankinstellingen de
opdracht te geven om haar de tegoeden die voorkomen op de rekeningen, spaarboekjes,
deposito's en effectendossiers ter beschikking te stellen, aangezien hij van oordeel was
dat artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek ook op die tegoeden betrekking kon
hebben.
Zodoende breidt hij op onwettige wijze de bevoegdheden van de verweerster uit tot
tegoeden die niet materieel aanwezig waren in de verblijfplaats van de overledene.
Het feit dat een rekeningafschrift of een depositoboekje werd gevonden in de woonplaats
van de overledene mag niet tot gevolg hebben dat de in artikel 1154 van het Gerechtelijk
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Wetboek omschreven bevoegdheden van de curator uitgebreid worden tot tegoeden die
zich niet materieel in die verblijfplaats bevonden.
Het bestreden vonnis dat met bevestiging van de beroepen beschikking van 10 september
2007 het tegenovergestelde beslist, schendt artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek
door aan die bepaling een ruimere draagwijdte toe te kennen dan zij heeft, en schendt
zodoende eveneens artikel 1151, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 1154
van het Gerechtelijk Wetboek verwijst, zodat die beslissing niet naar recht verantwoord
is.
Het vonnis schendt bovendien artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek door aan de met
toepassing van artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek van de roerende goederen
aangewezen curator de bevoegdheden toe te kennen van een curator over een onbeheerde
nalatenschap zoals die zijn omschreven in artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hem bevoegdheden toekent die in beginsel die zijn van een curator over een
onbeheerde nalatenschap en die hij hem krachtens artikel 1154 van het Gerechtelijk
Wetboek niet mocht toekennen. Het schendt ten slotte artikel 569, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek door zich in die aangelegenheid bevoegd te verklaren, hoewel de aanwijzing van
een curator over een onbeheerde nalatenschap krachtens die bepaling tot de bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg behoort.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Volgens artikel 1154, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek staat het de
vrederechter vrij, in de gevallen van artikel 1151, 2°, niet te verzegelen, wanneer
de waarde van het huisraad der nalatenschap dat gevonden is ter plaatse waar hij
optreedt, naar zijn schatting niet meer bedraagt dan 1.240 euro en, luidens het
tweede lid, maakt de vrederechter, indien hij niet verzegelt, een beschrijving van
dat huisraad, alsmede van het geld en de roerende waarden gevonden ter plaatse
waar hij optreedt, en vertrouwt hij ze toe aan een curator, die hij onderaan op zijn
proces-verbaal aanwijst.
Artikel 1154, derde lid, bepaalt dat de curator de bevoegdheden en
verplichtingen heeft die in artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek zijn
opgesomd, maar alleen ten aanzien van het geld, het huisraad en de roerende
waarden gevonden in de verblijfplaats van de overledene waar de vrederechter is
opgetreden.
Laatstgenoemd lid stemt overeen met het derde lid van artikel 911bis, dat door
de wet van 10 mei 1960 tot wijziging van de wetgeving betreffende het leggen
van de zegels na overlijden werd ingevoegd in het Wetboek van de burgerlijke
rechtsvordering van 25 maart 1876.
Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat de wetgever voor
nalatenschappen van een geringe betekenis een snelle en goedkope regeling heeft
willen invoeren om te verhinderen dat het passief van een dergelijke
nalatenschap zou toenemen buiten verhouding tot het beperkte actief; dat de
wetgever daartoe de bewoordingen "roerende waarden gevonden in de
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verblijfplaats van de overledene" ruim heeft willen omschrijven.
Overeenkomstig die begripsomschrijving omvatten de roerende waarden
gevonden in de verblijfplaats van de overledene de spaarboekjes en
bankrekeningen van geringe betekenis waarvan in de verblijfplaats van de
overledene een spoor is gevonden.
Het middel dat ervan uitgaat dat de curator die door de vrederechter op grond
van artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek is aangewezen, niet tot taak kan
hebben de bankrekeningen en -tegoeden van de overledene, ongeacht het bedrag
of de waarde ervan, te vereffenen, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: A. Fettweis, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: P. Van
Ommeslaghe.

Nr. 532
3° KAMER - 10 oktober 2011

1º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - SCHULDEN TOTALE KWIJTSCHELDING - BEGELEIDINGSMAATREGELEN
2º COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - SCHULDEN - TOTALE KWIJTSCHELDING BEGELEIDINGSMAATREGELEN - GESCHIL - ONSPLITSBAARHEID
1º en 2° Het geschil waarin de rechter de eiser tot collectieve schuldenregeling een totale
kwijtschelding van zijn schulden toekent, met inbegrip van de strafrechtelijke geldboeten die
hij verschuldigd is, en daarbij begeleidingsmaatregelen oplegt, is onsplitsbaar in de zin van
de artikelen 31 en 1084 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 31, 1084 en 1675/13bis, §§2
en 3, Gerechtelijk Wetboek)
(PROCUREUR GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 30 november 2009 van het hof
van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1079, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het cassatieberoep
wordt 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 het cassatieberoep is gericht.
De voorafgaande betekening van het verzoekschrift is een substantiele
vormvereiste.
Hoewel het verzoekschrift werd ingediend op de griffie van het Hof op 23
februari 2010, werd het pas aan de tweede en de derde verweerster betekend op
24 februari 2010 en aan de vijftiende verweerster op 25 februari 2010.
Krachtens artikel 1084, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek, moet de
eiser, wanneer het geschil onsplitsbaar is, niet alleen zijn voorziening,
overeenkomstig het eerste lid, richten tegen alle bij de bestreden beslissing
betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne maar moet hij bovendien
de andere partijen die nog geen verweerder zijn of nog niet opgeroepen zijn,
binnen de gewone termijnen in de zaak betrekken en wordt het cassatieberoep,
bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels, niet toegelaten.
Hieruit volgt dat wanneer in een onsplitsbaar geschil een cassatieberoep ten
aanzien van een van de verweerders niet ontvankelijk is, het dat evenmin is ten
aanzien van de anderen.
Volgens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar in de
zin van artikel 1084 van dat wetboek, wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding
geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
Het arrest kent aan de eerste verweerder, met toepassing van artikel 1675/13bis,
§2, Gerechtelijk Wetboek, de totale kwijtschelding van zijn schulden toe, met
inbegrip van de strafrechtelijke geldboeten die hij verschuldigd is. Hij legt
daarbij,
overeenkomstig
de
derde
paragraaf
van
dat
artikel,
begeleidingsmaatregelen op. De vernietiging van de beslissing tot kwijtschelding
van de schulden, die bekritiseerd wordt in het enige tot staving van het
cassatieberoep aangevoerde middel, tot die beslissing uitgebreid moet worden.
In geval van splitsing van het geschil zouden die begeleidingsmaatregelen die
nog steeds zouden blijven gelden ten aanzien van de tweede, de derde en de
vijftiende verweerster, niet meer ten uitvoer kunnen worden gelegd ten aanzien
van de eerste verweerder indien de rechter op verwijzing een andere beslissing
zou nemen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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10 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal.

Nr. 533
3° KAMER - 10 oktober 2011

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - ONGEVAL OVERKOMEN
TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - VERMOEDEN - ONGEVAL DOOR HET FEIT
VAN DIE UITVOERING - TEGENBEWIJS
2º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - ONGEVAL OVERKOMEN
TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - VERMOEDEN - ONGEVAL DOOR HET FEIT
VAN DIE UITVOERING - TEGENBEWIJS - VERDUIDELIJKING - STRAFDOSSIER - RAADPLEGING
1º Het ongeval tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs,
geacht te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst; dat tegenbewijs kan door alle rechtsmiddelen geleverd worden 1. (Art. 7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)
2º Het arrest, dat niet vaststelt dat de door de eiseres gevorderde raadpleging van het strafdossier niet kon bijdragen tot het bewijs dat het voormelde vermoeden kon omkeren, mocht
haar niet de mogelijkheid ontzeggen om dat bewijs door dat middel te leveren, alleen op
grond dat zij geen melding maakte van de precieze feiten die zij aldus wou aantonen. (Art.
7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)
(P & V Assurances T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0054.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 5
oktober 2009.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 23 september 2011 een
conclusie neergelegd ter griffie van het Hof.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en de voormelde advocaatgeneraal werd gehoord in zijn conclusie.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de artikelen 1316, 1341, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 533.
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van 13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond,
bevestigt het beroepen vonnis en beslist derhalve dat de verweerder is getroffen door een
arbeidsongeval op 3 juli 2008 rond 20 uur, aangezien de eiseres niet aantoont dat de
gewelddaad zich niet heeft voorgedaan door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst. Het arrest verwijst de zaak naar de arbeidsrechtbank met het oog
op de voortzetting van de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel. Het arrest
grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
"§1. Wat betreft het bestaan van een arbeidsongeval
A. Beginselen dienstig voor de oplossing van het geschil (...)
Bestaan van een ongeval (...)
Bestaan van een arbeidsongeval
11. Opdat het ongeval verband houdt met de arbeidsovereenkomst, is allereerst vereist
dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
(...).
12. Wat betreft de eis dat het ongeval zich moet hebben voorgedaan door het feit van de
uitvoering van de overeenkomst, vereist de wettekst niet dat het ongeval verband houdt
met de uitvoering van de arbeidsprestaties zelf.
Hieruit kan worden afgeleid dat er sprake is van een arbeidsongeval 'zodra het ongeval
de verwezenlijking is van een risico waaraan de getroffene blootstaat, hetzij door zijn
beroepsactiviteit, hetzij door een omstandigheid eigen aan de natuurlijke, technische of
menselijke omgeving waarin hij zich bevindt' (...).
Het risico dat verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is het risico
dat verbonden is aan gelijk welke omstandigheid die de activiteit van de werknemer
omringt, dat wil zeggen het risico dat door de werkomgeving kan ontstaan (...).
Daarenboven 'sluit de definitie van een arbeidsongeval in artikel 7 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, [...] niet uit dat het ongeval zich op een heel
andere plaats en een heel ander tijdstip had kunnen voordoen dan de plaats en de tijdstip
van uitvoering van de arbeidsovereenkomst (...).
13. Gelet op het vermoeden van artikel 7 van de wet, moet de getroffene alleen aantonen
dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De tegenpartij moet dan aantonen dat het ongeval de verwezenlijking is van een risico
dat de werkomgeving geenszins mogelijk heeft gemaakt of in de hand heeft gewerkt. Om
het vermoeden te weerleggen, moet zij aantonen dat het ongeval niet de verwezenlijking is
van een risico waaraan de getroffene blootstond hetzij door zijn beroepsactiviteit, hetzij
door een omstandigheid eigen aan de natuurlijke, technische of menselijke omgeving
waarin hij zich bevindt.
Dat vermoeden wordt bijvoorbeeld niet weerlegd wanneer blijkt dat het risico op geweld
om privé-redenen op zijn minst toenam door het feit dat 'de bediende de winkel helemaal
alleen moest openen, er haar beroepsactiviteit helemaal alleen moest uitoefenen, en dit
op de koop toe in een gebouw met een zeer smalle inrichting, wat vluchten onmogelijk
maakte' (...).
B. Toepassing op dit geschil
14. Het wordt niet betwist dat de beschieting van (de verweerder) op 3 juli 2008 een
plotselinge gebeurtenis is en dat die gewelddaad verschillende letsels heeft veroorzaakt.
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Het bestaan van een ongeval wordt niet betwist.
Het wordt evenmin betwist dat (de verweerder) het slachtoffer werd van dat geweld
terwijl hij zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde: het ongeval heeft zich dus voorgedaan
tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
15. (De eiseres) voert geen enkel gegeven aan dat het vermoeden kan weerleggen volgens
hetwelk het ongeval dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft voorgedaan,
zich door het feit van die uitvoering heeft voorgedaan.
De omstandigheid dat het 'zelden voorkomt dat een persoon, die de poort van een
openbaar park sluit, zonder aanwijsbare reden verschillende keren in de benen wordt
geschoten' (...) volstaat niet om het vermoeden te weerleggen.
Tevens kan evenmin uit de verklaringen van de collega's, namelijk dat 'alles goed verliep
op het werk' (...), noch uit het feit dat 'de aanvaller gemaskerd was' (...), noch uit het feit
dat de dader (de verweerder) even zou aangesproken hebben (...) worden afgeleid dat het
ongeval de verwezenlijking is van een risico dat vreemd is aan de beroepsactiviteit of dat
die activiteit dat risico op zijn minst niet in de hand heeft gewerkt.
16. De beweringen van (de eiseres), volgens welke de gewelddaad verband zou kunnen
houden met een privégeschil, worden door geen enkel stuk van het dossier aannemelijk
gemaakt en lijken integendeel tegengesproken te worden door de verklaring van de heer
K., waaruit blijkt dat hij (de verweerder) op de dag van de feiten heeft gevraagd 'naar het
park D. te gaan om het te sluiten' (proces-verbaal van zijn verhoor van 3 juli 2008): uit
het feit dat (de verweerder) zich onverwachts naar de plaats van de gewelddaad heeft
begeven, kan worden afgeleid dat deze niet was beraamd door iemand die hem ter plaatse
opwachtte.
Ook de andere beweringen van (de eiseres) snijden geen hout: zoals ontegenzeglijk blijkt
uit het hierboven vermelde arrest van het arbeidshof te Bergen, volstaat de omstandigheid
dat de gewelddaad het gevolg zou zijn van een privégeschil, niet om het vermoeden om te
keren; er moet ook worden aangetoond dat de beroepsactiviteit het risico op de
aanranding niet mogelijk heeft gemaakt of in de hand heeft gewerkt.
17. (De eiseres) verwijt de eerste rechter ten onrechte dat hij niet heeft gewacht tot hij
kon kennisnemen van de feiten die het gerechtelijk onderzoek aan het licht zou kunnen
brengen en dat hij haar recht van verdediging heeft miskend.
Zoals hierboven is aangegeven, leidt het bestaan van een eventueel privégeschil niet
noodzakelijk tot de omkering van het vermoeden. Aangezien (de eiseres) de bijzondere
omstandigheden niet preciseert die, in dit geval, inderdaad zouden kunnen leiden tot de
omkering van het vermoeden, is het recht van verdediging niet miskend, alleen maar
omdat de rechtbank niet op de afronding van het gerechtelijk onderzoek heeft gewacht.
(...)
18. Het vonnis moet bijgevolg bevestigd worden. De zaak moet naar de (arbeids)
rechtbank verwezen worden met het oog op de voortzetting van de onderzoeksmaatregel."
Grieven
Luidens artikel 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, wordt als een arbeidsongeval
aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Artikel 9 van die wet bepaalt dat wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens
het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens
tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt.
Het arrest stelt vast, zonder hieromtrent bekritiseerd te worden, dat niet betwist werd dat
de beschieting van de verweerder op 3 juli 2008 een plotselinge gebeurtenis is en dat die
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gewelddaad verschillende letsels heeft veroorzaakt, zodat het bestaan van een ongeval
niet werd betwist.
Volgens de eerste zin van het tweede lid van dat artikel 7, wordt het ongeval overkomen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen
door het feit van de uitvoering van die overeenkomst.
Het arrest stelt vast, zonder hieromtrent bekritiseerd te worden, dat niet betwist wordt dat
de verweerder het slachtoffer werd van dat geweld terwijl hij zijn arbeidsovereenkomst
uitvoerde en dat het ongeval zich bijgevolg heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de
overeenkomst.
Behoudens tegenbewijs wordt het ongeval van 3 juli 2008 dus vermoed de verweerder te
zijn overkomen door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De eiseres moest dus het tegenbewijs leveren, met name dat het ongeval niet is overkomen
door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat bewijs kan door alle
rechtsmiddelen worden geleverd, zoals vermoedens. In dat verband kan er geen
schriftelijk bewijs in de zin van artikel 1341 Burgerlijk Wetboek worden geëist.
Het bewijs van het feit dat het betwiste ongeval de verweerder niet is overkomen door het
feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kon dus worden geleverd door een
geheel van gegevens die vermoedens vormen in de zin van de artikelen 1349 en 1353
Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen door bekende feiten waaruit een onbekend feit wordt
afgeleid.
De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van
het recht op een eerlijk proces, vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, vereist dat de procespartijen
het bewijs van een ter zake dienend feit mogen leveren door alle rechtsmiddelen.
De eiseres betoogde in haar appelconclusie dat de juiste toedracht van het ongeval
onderzocht moest worden. Hieruit kon immers blijken dat het ging om een voorval uit het
privéleven, dat niet voortvloeide uit de arbeidsverhouding en geen enkel verband hield
met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De eiseres betoogde dat voor een juist
inzicht in de ware toedracht van het ongeval, het strafdossier geraadpleegd diende te
worden.
De eiseres preciseerde in haar appelconclusie dat zij de verklaring die de verweerder ten
overstaan van de politie had afgelegd, niet had ontvangen, en dat, hoewel zij
herhaaldelijk de toestemming had gevraagd om inzage te krijgen in het strafdossier en
een afschrift ervan te verkrijgen, de procureur des Konings tot dan toe die toestemming
had geweigerd en alleen had gemeld dat hij de zaak had toevertrouwd aan
onderzoeksrechter Van Espen. Laatstgenoemde had de eiseres bij brief van 10 maart
2009 meegedeeld dat het dossier voor elk nuttig gevolg was meegedeeld aan de procureur
des Konings. Laatstgenoemde had in zijn brief van 24 maart 2009 gepreciseerd dat het
gerechtelijk onderzoek nog steeds aan de gang was.
De eiseres betoogde tot staving van haar stelling dat het ongeval een voorval uit het
privéleven kon zijn dat geen verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en dat verschillende gegevens merkwaardig en weinig alledaags waren.
Zo betoogde de eiseres in haar conclusie:
- dat het merkwaardig was dat de getroffene zelfs zijn eigen verklaring niet aan de
onderzoekers voorlegde, hoewel hij recht had op een afschrift op eenvoudig verzoek;
- dat het niet vaak voorkomt dat iemand, wanneer hij de poort van een openbaar park
sluit, zonder aanwijsbare reden verschillende keren in de benen geschoten wordt, zonder
enige andere vorm van geweld of diefstal, enz.;
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- dat de dader een bivakmuts en een sjaal droeg, zodat hij volledig onherkenbaar was;
- dat het verontrustend was dat twee collega's van de verweerder verklaard hadden dat de
dader de verweerder had aangesproken (een van de collega's heeft zelfs gepreciseerd dat
de dader de verweerder in het Arabisch aansprak), terwijl de verweerder zelf betoogde
dat de schutter hem niet had aangesproken;
- dat het ook verontrustend was dat de dader alleen op de verweerder geschoten heeft.
Zo voerde de eiseres een aantal feiten en omstandigheden aan die als een begin van
bewijs beschouwd konden worden van het feit dat het ongeval dat de verweerder was
overkomen, een voorval van strikt persoonlijke aard was dat geen verband hield met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het bewijs van dit feit kon eventueel aangevuld
worden met gegevens uit het strafdossier dat naar aanleiding van de feiten was
opgemaakt en dat de eiseres tot dan toe niet had mogen inzien.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat "de beweringen van (de
eiseres), volgens welke de gewelddaad verband zou kunnen houden met een privégeschil,
worden door geen enkel stuk van het dossier aannemelijk gemaakt", aangezien dat feit
niet door een geschrift aangetoond hoeft te worden. In zoverre het arrest eist dat dit feit
aan de hand van een stuk uit het dossier aangetoond wordt, schendt het dus artikel 1341
Burgerlijk Wetboek, aangezien dat bewijs door alle rechtsmiddelen geleverd kan worden,
zoals vermoedens. In zoverre het arrest dit bewijsmiddel verwerpt, schendt het de
artikelen 1316, 1341, 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, de artikelen
7 en 9 Arbeidsongevallenwet.
Noch de omstandigheid dat de door de eiseres reeds vermelde gegevens niet volstonden
om het vermoeden van artikel 7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet te weerleggen, noch de
omstandigheid dat uit die gegevens niet kon worden afgeleid dat het ongeval de
verwezenlijking was van een risico dat geen verband hield met de beroepsactiviteit en dat
die activiteit de verwezenlijking van dat risico op zijn minst niet in de hand had gewerkt,
kon uitsluiten dat die gegevens een begin van bewijs konden vormen dat aangevuld kon
worden met andere gegevens die met name waren opgenomen in een strafdossier,
waarvan de eiseres preciseerde dat het andere dan de haar bekende verklaringen moest
bevatten. Het arrest dat weigert de zaak naar de rol te verwijzen opdat de eiseres kennis
zou kunnen nemen van de gegevens van het strafdossier dat naar aanleiding van de
gewelddaad van 3 juli 2008 was opgemaakt, miskent het recht van verdediging van de
eiseres alsook haar recht op een eerlijk proces en schendt derhalve artikel 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging en schendt, voor zover
nodig, de artikelen 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Volgens artikel 7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wordt het ongeval
overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs,
geacht te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst.
Dat tegenbewijs kan door alle rechtsmiddelen geleverd worden.
Het arrest stelt vast dat de verweerder beschoten werd tijdens de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst.
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Overeenkomstig het voormeld artikel 7, tweede lid, moet de eiseres aantonen dat
dit ongeval de verweerder niet is overkomen door het feit van die uitvoering.
De eiseres vroeg in haar conclusie om de zaak naar de rol te verwijzen zolang het
onderzoek naar die gewelddaad nog aan de gang was, opdat zij inzage kon
nemen van het strafdossier waarin zij hoopte omstandigheden te vinden die
uitsloten dat het ongeval de verweerder door dat feit was overkomen.
Het arrest verwerpt die maatregel op grond dat de eiseres "de bijzondere
omstandigheden niet preciseert die, in dit geval, inderdaad zouden kunnen leiden
tot de weerlegging van het vermoeden".
Het arrest dat niet vaststelt dat de raadpleging van het strafdossier niet kon
bijdragen tot het door de eiseres te leveren bewijs, vermocht niet haar de
mogelijkheid te ontzeggen om dat bewijs door dat middel te leveren, alleen op
grond dat zij geen melding maakte van de precieze feiten die zij hiermee wou
aantonen.
Het arrest dat alleen op grond van de tot dan toe verkregen gegevens beslist dat
de eiseres het vermoeden van artikel 7, tweede lid, Arbeidsongevallenwet niet
weerlegt, schendt die bepaling.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Gelet op artikel 68 Arbeidsongevallenwet, veroordeelt de eiseres in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
10 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: M. Delange – Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: H. Geinger.

Nr. 534
3° KAMER - 10 oktober 2011

GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - PERSOON MET KIND TEN
LASTE - TOEKENNING - VOORWAARDEN - BESTAANSMIDDELEN - BEDRAG - VASTSTELLING
Om de bestaansmiddelen te bepalen waarover de persoon met het kind ten laste beschikt
gedurende het kalenderkwartaal waarin de maand valt vanaf wanneer de gezinsbijslag kan
worden verleend, kan uit de overweging dat een vereniging een bedrag van 500 euro per
maand of 6.000 euro voor twaalf maanden ter beschikking wilde stellen van die persoon,
worden afgeleid dat hij over 6.000 euro beschikte voor de periode van twaalf maanden
waartoe die vereniging ze had bestemd, d.w.z. 500 euro per maand of 1.500 euro per kwar-
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taal en niet 6.000 euro voor het enige kwartaal gedurende hetwelk ze werden uitbetaald 1.
(Art. 3, eerste en tweede lid, Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag; Art. 6, eerste lid, KB 25 okt. 1971)
(RKW T. N.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van
19 mei 2010.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 3, eerste lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag bepaalt dat de gezinsbijslag wordt toegekend na een onderzoek
naar de bestaansmiddelen. Luidens artikel 3, vierde lid, stelt de Koning het
bedrag van de bestaansmiddelen vast boven hetwelk de gezinsbijslag niet
verschuldigd is. Artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober
1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag stelt dat bedrag per kwartaal vast.
Volgens artikel 3, tweede lid, van de wet wordt rekening gehouden met alle
bestaansmiddelen van welke aard of herkomst ook, waarover de persoon die het
kind ten laste heeft, beschikt. Artikel 6, derde lid, van het koninklijk besluit
preciseert dat de bestaansmiddelen die in aanmerking genomen worden, die zijn
waarover de persoon die het kind ten laste heeft, beschikt gedurende het
kalenderkwartaal waarin de maand valt vanaf wanneer die uitkering kan worden
verleend.
Uit het arrest en uit het beroepen vonnis blijkt dat de verweerder de
gewaarborgde gezinsbijslag heeft aangevraagd voor het derde kwartaal van de
jaren 2006 en 2007, gedurende welke hij zijn dochter ten laste had; dat een
vereniging hem bij brief van 27 juli 2006 en vervolgens bij brief van 28 augustus
2007 meegedeeld had dat zij "hem voor zijn opleiding een bedrag van 500 euro
ter beschikking stelde"; dat die steun, volgens de brief van 2006, "jaarlijks
(werd) toegekend" en "hernieuwbaar (was) voor (de) duur van de vierjarige
opleiding" van de eiser en dat de vereniging ten slotte in september 2006 en
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 534.
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vervolgens in de loop van het derde kwartaal van 2007 hem telkens 6.000 euro
heeft uitbetaald.
Het arrest beslist, zonder wat dat betreft bekritiseerd te worden, dat de
vereniging de verweerder 500 euro per maand, of 6.000 euro voor twaalf
maanden, ter beschikking wilde stellen.
Het leidt hieruit af dat de verweerder over een bedrag van 6.000 euro beschikte
voor de periode van twaalf maanden, waartoe de vereniging ze had bestemd, en
niet alleen maar voor het kwartaal tijdens hetwelk ze dat bedrag had uitbetaald.
Het beslist bijgevolg om die bestaansmiddelen in aanmerking te nemen tot
beloop van 500 euro per maand of 1.500 euro per kwartaal, en niet tot beloop
van 6.000 euro voor elk betwist kwartaal.
Het arrest dat aldus uitspraak doet, schendt geen van de in het onderdeel
bedoelde bepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: M. Delange – Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: W. van Eeckhoutte.

Nr. 535
3° KAMER - 10 oktober 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - TEGEN HET
MIDDEL OPGEWORPEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - VERVANGING VAN EEN DOOR HET MIDDEL
NIET BEKRITISEERDE REDEN DOOR EEN RECHTSGROND

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEVOEGDHEID EN PLICHT VAN HET MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELASTE
ORGAAN

3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ART. 159, GECOÖRD. GRONDWET WETTIGHEIDSTOEZICHT - BEVOEGDHEID EN PLICHT VAN HET MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELASTE
ORGAAN

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - R.V.A. - BESLISSING - UITSLUITING WACHTUITKERINGEN - ONGRONDWETTIGHEID - UITWERKINGEN
1º Het Hof kan een door het middel niet bekritiseerde reden niet vervangen door een
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rechtsgrond zonder dat het zijn bevoegdheid overschrijdt1.
2º en 3° De met eigenlijke rechtspraak belaste organen kunnen en moeten de interne en
externe wettigheid van elke administratieve handeling onderzoeken waarop een vordering,
eis of verweer gegrond is. (Art. 159, Grondwet)
4º De rechter kan geen beslissing tot uitsluiting van het voordeel van de wachtuitkeringen
bevestigen, wanneer die beslissing genomen is op grond van een koninklijk besluit waarvan
hij vaststelt dat het ongrondwettig is. (Art. 59quinquies, Werkloosheidsbesluit; Art. 159,
Grondwet)
(R. T. RVA)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 29 juni 2010 van het arbeidshof
te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt :
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
- artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering;
- artikel 580, 2°, Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding van de machten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat artikel 59quinquies, § 6, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 een verschil in behandeling invoerde dat een met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet strijdige discriminatie opleverde, verklaart vervolgens het hoofdberoep
gegrond in zoverre het verzoekt om bevestiging van de uitsluitingsmaatregel die de
verweerder in zijn administratieve beslissing van 9 mei 2006 had opgelegd aan de
eiseres, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en
inzonderheid om de volgende redenen:
"3. Wat betreft de gevolgen van de vastgestelde discriminatie
Artikel 159 van de Grondwet, luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de besluiten en
reglementen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen, is in
algemene bewoordingen gesteld en maakt geen enkel onderscheid tussen de daarin
bedoelde administratieve akten; dat artikel is ook toepasselijk op de niet verordenende
beslissingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, zelfs al zijn die van
individuele aard (Cass., 23 oktober 2006, AC, 2006, nr. 502).
De door artikel 159 van de Grondwet aan de hoven en rechtbanken opgelegde
1 Cass. 8 okt. 2007, AR S.07.0012.F, nr. 461.
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verplichting geldt zodoende voor alle administratieve handelingen waarvan de toepassing
geboden is door de feiten die met name worden aangevoerd in het aan de rechter
voorgelegde geschil.
Luidens het arrest van 23 oktober 2006 wil het Hof van Cassatie een exacte uitlegging
geven van artikel 159 van de Grondwet, te weten dat de rechter, krachtens die bepaling,
niet mag nalaten de wettigheid te onderzoeken van elke administratieve handeling
waarop een vordering, verweer of exceptie gegrond is, vóór hij aan die handeling
uitwerking verleent, op grond dat hij niet bevoegd is om ze te onderzoeken (in het aan het
Hof voorgelegde geschil ging het om een verordenende handeling met individuele
strekking).
De rechter mag, met andere woorden, geen uitwerking verlenen aan de administratieve
handeling waarop een vordering, verweer of exceptie gegrond is als hij, zoals in dit
geval, oordeelt dat zij in strijd is met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
gewaarborgde beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie.
J.-F. NEVEN en E. DERMINE ('Le contrôle de l'obligation pour les chômeurs de rechercher
activement un emploi', in Actualités de droit social, volume 116, CUP, Anthémis, 2010, p.
124), beklemtonen terecht dat 'il n'est pas certain que le constat d'une violation des
articles 10 et 11 de la Constitution aurait pour effet de permettre au juge de modaliser la
sanction d'une manière comparable à ce qui est prévu pour les autres mesures
d'exclusion'.
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 17 maart 2003 (AC, 2003, nr. 171) immers
gepreciseerd dat 'de niet-toepassing van een bestuurshandeling op grond van artikel 159
van de Grondwet slechts meebrengt dat zij voor de betrokkenen rechten noch
verplichtingen oplevert. De omstandigheid dat de Koning het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel schendt bij de uitoefening van zijn bevoegdheid vrijstellingen toe te
kennen van de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen, heeft niet tot gevolg dat
de rechter, bij toepassing van de exceptie van onwettigheid van artikel 159 van de
Grondwet, zelf bevoegd wordt het voordeel van de vrijstelling te verlenen aan een
categorie van personen aan wie de Koning geen vrijstelling heeft toegekend'.
In de zaak die geleid heeft tot het arrest van 17 maart 2003, moest het (arbeids)hof
preciseren wat de gevolgen waren van een onwettigheid die het had vastgesteld in een
koninklijk besluit dat aan bepaalde categorieën werkgevers wel maar aan één categorie,
waaronder de eiseres viel, geen vrijstelling van betaling van de loonmatigingsbijdragen
toekende. Laatstgenoemde betoogde dat het arbeidshof niet kon weigeren haar de
gevraagde vrijstelling toe te kennen omdat het voormelde koninklijk besluit onwettig was,
daar het een verschil in behandeling invoerde tussen twee categorieën werkgevers dat
niet redelijkerwijs verantwoord was, zodat die verordenende bepaling de bij de artikelen
10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie
miskende. Een dergelijke weigering zou volgens de eiseres immers gelijkstaan met een
toepassing van dat besluit, terwijl artikel 159 van de Grondwet zulks verbood. Het Hof
van Cassatie, dat beslist dat de niet-toepassing van een koninklijk besluit rechten op
grond van voormeld artikel 159 alleen tot gevolg heeft dat het voor de betrokkenen geen
rechten of verplichtingen doet ontstaan, sluit aldus uit dat de arbeidgerechten op grond
van die bepaling zelf een vrijstelling van bijdragen kunnen toekennen als de Koning dat
niet doet.
Het Hof van Cassatie beslist zodoende dat artikel 159 van de Grondwet niet tot gevolg
kan hebben dat het aan de rechter een bevoegdheid toekent die aan de Koning toekomt.
Die zienswijze wordt overigens gedeeld door het Grondwettelijk Hof, dat in twee arresten
(arresten van 19 april 2006, AR 55/2006, en van 8 maart 2005, AR 56/2005), geoordeeld
heeft dat, 'wanneer verordenende maatregelen mogelijk als onwettig kunnen worden
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beschouwd overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, het in de regel aan de overheid
die de betrokken normen heeft genomen, toekomt die te herstellen met inachtneming van
de vormvoorschriften die zij niet heeft nageleefd'.
Gelet op dat systeem van negatief toezicht, dat besloten ligt in de exceptie van
onwettigheid van de aangeklaagde rechtsnorm, is het [arbeids]hof niet bevoegd om de
aldus vastgestelde leemte op te vullen door de uitsluitingsmaatregel, die opgelegd wordt
aan de werklozen die verzuimd hebben alle of een gedeelte van hun verplichtingen met
betrekking tot het activeringsplan na te komen, geval per geval te onderzoeken door hen
het voordeel toe te kennen van een soortgelijke regeling als die welke geldt voor de
andere, in het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalde uitsluitingsmaatregelen.
Wie beweert benadeeld te zijn door een leemte voorvloeiend uit een verordenende
rechtsnorm, verwijt de Koning in feite dat Hij hem discrimineert, hetzij omdat hij meent
dat hij, gelet op zijn bijzondere situatie, anders behandeld moet worden dan de andere
personen, hetzij omdat hij betoogt dat hij, gezien het feit dat zijn situatie dezelfde is als
die van de andere personen, recht heeft op het voordeel van dezelfde algemene norm, dat
hem nochtans niet wordt toegekend: in beide gevallen kan echter alleen de Koning de
door het (arbeids)hof vastgestelde onwettigheid verhelpen door de aangeklaagde
rechtsnorm zodanig te wijzigen dat de betrokkenen dezelfde getrapte 'strafregeling'
kunnen genieten als die welke de Koning heeft toegekend in de andere gevallen van
uitsluiting van het recht op de werkloosheidsuitkeringen bedoeld in het koninklijk besluit
van 25 november 1991. Het gaat om een aan de verordenende akte extrinsieke leemte die
enkel verholpen kan worden door de auteur van de akte (voyez M. Melchior et C.
Courtoy, 'L'omission législative ou la lacune dans la jurisprudence constitutionnelle', JT,
2008, 669).
4. Besluit
Het (arbeids)hof heeft dus in eerste instantie vastgesteld dat het, wegens de aard van de
uitslutingsmaatregel die is genomen op grond van artikel 59quinquies, §6, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991, niet bevoegd was om, op eigen initiatief, de
algemene strafrechtelijke beginselen toe te passen (die uitsluitend toepasselijk zijn op de
administratieve sancties maar niet op de uitsluitingsmaatregelen) door aan de
uitsluitingsmaatregel die jegens (de eiseres) is genomen een opschorting, een verwittiging
of een sanctievermindering te koppelen, omdat (de eiseres) haar verbintenissen
gedeeltelijk was nagekomen.
Ondanks die vaststelling heeft het (arbeids)hof niettemin onderzocht of artikel
59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 in overeenstemming
was met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginselen van
gelijkheid en niet-discriminatie.
Het (arbeids)hof heeft op basis van zijn onderzoek vastgesteld dat er een verschil in
behandeling bestond tussen de werklozen jegens wie bepaalde uitsluitingsmaatregelen
waren genomen (althans die welke opgesomd worden in artikel 51 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991) en de werklozen die van het recht op uitkering werden
uitgesloten op grond van artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25
november 1991, en dat het verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijs
verantwoord was en niet in verhouding bleek te staan tot het ter zake dienende en
gewettigde doel van de artikelen 59bis en volgende van het voormelde koninklijk besluit,
zodat voormeld verschil in behandeling een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
strijdige discriminatie opleverde.
Het (arbeids)hof kan evenwel niet beslissen om, op grond van artikel 159 van de
Grondwet, geen uitwerking te verlenen aan artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, op grond dat die verordenende bepaling in strijd is met de
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bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde beginselen van gelijkheid en
niet-discriminatie, aangezien het hof de extrinsieke leemte in de aangeklaagde bepaling
niet zelf kan opvullen.
Het (arbeids)hof moet bijgevolg toepassing maken van de in het voormelde artikel
59quinquies, §6, bepaalde sanctie van uitsluiting, die aan (de eiseres) was opgelegd
omdat zij de derde en vierde verbintenis, die zij was aangegaan in het activeringsplan van
4 november 2005, niet was nagekomen.
Bijgevolg moet de uitsluitingsmaatregel, die vervat is in de bestreden administratieve
beslissing van (de verweerder) van 9 mei 2009, bevestigd worden en moet het
hoofdberoep gegrond verklaard worden, in zoverre het strekt tot bevestiging van de
uitsluitingsmaatregel die aan (de eiseres) is opgelegd in de bestreden administratieve
beslissing".
Grieven
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verodeningen alleen toe in zovere zij met de
wetten overeenstemmen. De met eigenlijke rechtspraak belaste organen kunnen en
moeten, overeenkomstig die bepaling, de interne en externe wettigheid van elke
administratieve handeling nagaan waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond.
Krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, die geschillen over burgerlijke en
politieke rechten door de rechterlijke macht laten berechten, en artikel 580, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de arbeidsgerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van de geschillen over het recht op werkloosheidsuitkeringen, kan het
arbeidsgerecht zodoende, op het hoger beroep van de werkloze tegen een administratieve
handeling die hem uitsluit van het recht op de werkloosheidsuitkeringen, die handeling
niet bevestigen indien deze gegrond is op een onwettige reglementsbepaling. Integendeel,
het arbeidsgerecht moet die bepaling buiten toepassing verklaren en aldus miskent het
geenszins het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten.
Het bestreden arrest, dat beslist dat artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het "een
verschil in behandeling invoert tussen twee categorieën van personen die zich in een
vergelijkbare situatie bevinden, waarbij de eerste categorie een begeleidingsplan en aan
de tweede categorie een plan tot activering van hun zoekgedrag naar werk wordt
opgelegd", terwijl dat verschil in behandeling "niet berust op een objectief en redelijk
criterium en niet in verhouding staat tot het ter zake dienende en gewettigde doel van de
artikelen 59bis en volgende van het koninklijk besluit van 25 november 1991", moest
bijgevolg krachtens artikel 159 van de Grondwet weigeren dat artikel toe te passen en
mocht derhalve de uitsluitingsmaatregel, die genomen was op grond van de
ongrondwettige reglementsbepaling, niet opleggen.
Het bestreden arrest, dat de uitsluitingsmaatregel bevestigt die de verweerder op 9 mei
2006 heeft genomen op grond van dat artikel 59quinquies, §6, schendt derhalve de
artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de Grondwet, artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, en
miskent het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding van de machten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
De door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-
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ontvankelijkheid: het middel mist belang:
De verweerder betoogt dat artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglmentering de artikelen 10 en
11 van de Grondwet niet schendt.
Het arrest beslist evenwel, om een reden waarop het middel geen kritiek
uitoefent en die het Hof bijgevolg niet door een andere kan vervangen zonder dat
het zijn bevoegdheid zou overschrijden, dat artikel 59quinquies, §6, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 een verschil in behandeling invoert dat
strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en reglementen alleen toe in
zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
De met eigenlijke rechtspraak belaste organen kunnen en moeten krachtens die
bepaling de interne en externe wettigheid van elke administratieve handeling
onderzoeken waarop een vordering, eis of verweer gegrond is.
Het arrest beslist dat artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt, maar dat de discriminatie waarop het arrest wijst
voortvloeit uit een "extrinsieke leemte" die alleen door de Koning kan worden
verholpen.
Het arrest, dat de beslissing bevestigt waarbij de verweerder op 9 mei 2006 de
eiseres heeft uitgesloten van het voordeel van de wachtuitkeringen op grond van
artikel 59quinquies, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, terwijl
het vaststelt dat voormeld artikel ongrondwettig is, schendt artikel 159 van de
Grondwet.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel, dat niet kan leiden tot
ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoofdberoep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
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10 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: A. Simon – Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: J. Oosterbosch en P. A. Foriers.

Nr. 536
3° KAMER - 10 oktober 2011

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ARBEIDSOVEREENKOMST ONDERNEMINGSOVEREENKOMST - KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - ARBEIDSOVEREENKOMST ONDERNEMINGSOVEREENKOMST - KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - VERDELING VAN DRUKWERK - BEOORDELING DOOR
DE RECHTER - GEZAGSVERHOUDING - ONDERNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERSCHEID KWALIFICATIE
4º HUUR VAN DIENSTEN - VERDELING VAN DRUKWERK - ONDERNEMINGSOVEREENKOMST ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGSVERHOUDING - ONDERSCHEID - KWALIFICATIE
1º en 2° De bodemrechter die, op grond van de elementen die hij moet beoordelen de
kwalificatie kan uitsluiten die de partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven, mag een
andere in de plaats stellen1. (Artt. 1, 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 1134, BW)
3º en 4° De rechter kan, wegens het bestaan van een gezagsverhouding, de kwalificatie
van ondernemingsovereenkomst afwijzen die de partijen hebben gegeven aan hun overeenkomst om drukwerk te verdelen2. (Artt. 1, 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 1134,
BW)
(Maatschappij voor distributie van periodieken, pers en publiciteit cvba T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0185.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 10 april 2009 gewezen door het
arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert één middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie in Pas., nr. 536.
2 Ibid.
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- de artikelen 1134, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft het hoofdberoep van de verweerders ontvankelijk en nu reeds gedeeltelijk
gegrond verklaard en wijzigt hiermee het [beroepen] vonnis over de grond van de
vordering van de verweerders en zegt voor recht dat de verweerders elk, van 3 januari
1994 tot 14 december 1994, in uitvoering van een arbeidsovereenkomst conform de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor de eiseres periodieken, pers
en reclame hebben bedeeld a rato van minstens 24 uur per week met een voertuig dat ze
zelf hebben aangeschaft, en veroordeelt bijgevolg de eiseres tot de provisionele betaling
aan ieder van hen van:
- een loonregularisatie van 3 januari 1994 tot 30 november 1994, op basis van het
maandelijks gewaarborgd minimumloon ten belope van 24 uur per week en rekening
houdend met de betaalde vergoedingen;
- het loon van 1 tot 13 december 1994, op basis van het gewaarborgd minimumloon ten
belope van 24 uur per week;
- vertrekvakantiegeld berekend op het gewaarborgd minimumloon ten belope van 24 uur
per week van 3 januari 1994 tot 13 december 1994;
- de (wettelijke en gerechtelijke) verwijlinterest berekend volgens de wettelijke rentevoet:
* op de lonen vanaf hun opeisbaarheid en op het vakantiegeld vanaf 27 juni 1995, tot 19
oktober 1996;
* vervolgens van 17 november 1999 tot 18 maart 2001;
* vervolgens vanaf 10 februari 2004 tot de dag van de betaling;
- bevestigt het [beroepen] vonnis voor zover het de tegenvordering van de eiseres
verwerpt en beveelt voor het overige de heropening van het debat over de gevolgen van
de nieuwe kwalificatie van de arbeidsverhoudingen tussen de partijen.
Het arrest motiveert die beslissing als volgt:
"1. Volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij een
werknemer zich verbindt tegen loon onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten.
De arbeidsovereenkomst houdt dus drie constitutieve elementen in: de arbeid, het loon en
het gezag.
Enkel het gezag van de werkgever, de gezagsverhouding waarin de werknemer de arbeid
verricht voor de werkgever, is kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst die zich
hierdoor onderscheidt van de ondernemingsovereenkomst of van de zelfstandige
samenwerking. De gezagsverhouding veronderstelt dat de werkgever de arbeidsprestatie
inhoudelijk mag bepalen en de uitvoering van de prestatie zelf mag organiseren (M.
JAMOULLE, Seize leçons sur le droit du travail, 1994, p. 113). Het voorwerp van de
ondernemingsovereenkomst is immers de arbeid die de ondernemer op vrije basis belooft
te verrichten en dat van de arbeidsovereenkomst is de arbeidskracht van de werknemer
die door de werkgever wordt geleid (M. J AMOULLE, Contrats de travail, t. I, p. 193 en
volg.).
Wanneer de partijen hun arbeidsverhoudingen kwalificeren als een arbeidsovereenkomst,
dan is die omschrijving doorgaans bindend voor de partijen. Toch kan de kwalificatie
worden afgewezen als de bepalingen van de overeenkomst of de wil van de partijen die
met name blijkt uit de uitvoering van de overeenkomst, onverenigbaar zijn met de
kwalificatie ervan.
2. De partijen hebben hun arbeidsverhoudingen omschreven als zelfstandige
samenwerking en de [verweerders] hebben zich onderworpen aan de sociale zekerheid
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van de zelfstandigen.
Ieder element afzonderlijk en alle voornoemde elementen samen die betrekking hebben op
de bepalingen van de overeenkomst en de wijze waarop de partijen de overeenkomsten
hebben uitgevoerd zijn echter onverenigbaar met de kwalificatie van de
ondernemingsovereenkomst of van de zelfstandige samenwerking. Zij tonen met zekerheid
aan dat de [verweerders] gewerkt hebben in uitvoering van een arbeidsovereenkomst (cf.
in dezelfde zin, over de aard van de arbeidsverhoudingen in de jaren '80 tussen een
dagbladverdeler en de maatschappij Belgique diffusion: Arbh. Brussel, 13 januari 2006,
10e k., AR nr. 46.876/W).
3. De bepalingen van de overeenkomsten en de wijze waarop de partijen de
overeenkomsten hebben uitgevoerd tonen aan dat de [eiseres] bevoegd is om de
uitvoering en de organisatie te leiden van de arbeid die aan de dagbladverdelers is
toevertrouwd, aangezien laatstgenoemden geenszins de vrijheid hebben om hun werk te
organiseren en van hen veel meer geëist wordt dan gevergd door de te leveren arbeid:
- de dagen en uren van de bedeling en het af te leggen parcours zijn opgelegd (een
aanpassing door omwisseling met collega's is bijvoorbeeld niet mogelijk want de
vervanging van de dagbladverdeler wordt slechts voor de volledige ronde toegestaan en
is zelfs verplicht als de dagbladverdeler afwezig is).
- de [eiseres] bepaalt het loon: het feit dat hetzelfde loon volgens dezelfde ingewikkelde
berekeningen voor alle dagbladverdelers wordt bepaald bewijst dat zij over hun loon niet
hebben kunnen onderhandelen (niemand van hen kon bijvoorbeeld een hoger loon krijgen
dan het maandelijks minimumloon van 700 frank).
- de verplichting om de afwezigheden te wettigen met bewezen redenen doet
veronderstellen dat de dagbladverdeler de uitvoering van de hem toevertrouwde arbeid
niet vrij kan organiseren met collega's of vervangers van zijn keuze. Hij is integendeel
verplicht om alle rondes zelf te doen, behalve bij gewettigde afwezigheid om bewezen
redenen. De aard van het werk rechtvaardigt die verplichting niet. De vervanger die de
dagbladverdeler bij gewettigde afwezigheid moet vinden hoeft trouwens aan geen enkele
andere bijzondere vereiste te beantwoorden. Er worden dus heel veel organisatorische
eisen gesteld voor de uitvoering van de prestatie, die niet verantwoord zijn door de aard
van het werk;
- voor elk probleem tijdens de ronde wendt de dagbladverdeler zich tot de [eiseres]
(vermelding op de leveringsbon). Zij geeft dus de te volgen instructies bij onvoorziene
omstandigheden. Dat bevestigt de vaststelling dat de [eiseres] de uitvoering van de
prestatie zelf organiseert.
Uit de uitvoering van de overeenkomst blijkt overigens dat de werkgever kan controleren
of de dagbladverdeler zijn duidelijke en dwingende instructies opvolgt.
De 'ambtshalve sancties' vormen niet de uitvoering van het aansprakelijkheidsbeding in
de 'ondernemingsovereenkomst', maar het zijn eenzijdige door de [eiseres] toegepaste
maatregelen. Noch het beding, noch een latere overeenkomst maken gewag van eventuele
'sancties' of het bedrag ervan. De [eiseres] bewijst niet dat de bedragen van de
afhoudingen overeenstemmen met de door verzuim veroorzaakte schade (bedragen van
honderden franken, verschillend al naargelang van criteria die noch uit het dossier
blijken, noch door de partijen aan het licht zijn gebracht, en die 'ambtshalve' zijn
vastgesteld, dus eenzijdig door haar aldus de [eiseres]).
Zo is ook de afhouding van 1.410 frank voor één dag afwezigheid niet de uitvoering van
de overeenkomst doch een eenzijdige, door de [eiseres] toegepaste maatregel: geen enkel
beding van de overeenkomst maakt gewag van de financiële gevolgen van afwezigheid,
geen enkel element van het dossier geeft aan dat over die gevolgen onderhandeld zou zijn
geweest en de [eiseres] bewijst niet dat dat bedrag overeenstemt met de schade.
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4. Aangezien bewezen is dat de [eiseres] bevoegd is om de uitvoering van de organisatie
van de arbeid te leiden en om te controleren of de dagbladverdeler haar duidelijke en
dwingende instructies naleeft, moet de contractuele verhouding tussen de partijen
gekwalificeerd worden als arbeidsovereenkomst.
De omstandigheid dat de bedingen van de overeenkomst en de 'ambtshalve' in de loop
van de contractuele relatie genomen maatregelen de verplichtingen en de
verantwoordelijkheden van de werknemers en de sancties die hen kunnen worden
opgelegd ruimschoots overschrijden, vormt in de gegeven omstandigheden een schending
van de dwingende bepalingen van de arbeidsovereenkomst en meer bepaald van artikel 6
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Zij bevestigt geenszins
de kwalificatie van de ondernemingsovereenkomst.
Die verplichtingen, verantwoordelijkheden en ambtshalve sancties waarover niet is
onderhandeld en waarvan geen enkel contractueel beding de gevallen bepaalt waarin ze
van toepassing zijn en waarvan de bedragen trouwens onverenigbaar zijn met een
zelfstandige arbeidsverhouding.
De omstandigheid dat de dagbladverdeler, enkel in de door de overeenkomsten
toegestane gevallen van afwezigheid (de gewettigde afwezigheden, om bewezen redenen)
een vervanger moet vinden sluit hier evenmin het bestaan van een arbeidsovereenkomst
uit. Die verplichting overstijgt die van werknemers en vormt een schending van artikel 6
van de wet. De persoon van de werknemer doet er in feite inderdaad niet toe
(ongeschoolde arbeid die moet worden verricht met de middelen van de werknemer en
buiten de lokalen van de onderneming), en de [eiseres] heeft in feite de mogelijkheid om
de vervanger te aanvaarden (door hem de tijdschriften aan het begin van de ronde al dan
niet te overhandigen, aangezien, zoals dit dossier aantoont, het weigeren om de
tijdschriften te overhandigen nauwelijks kan worden bewezen).
5. Ten slotte, hebben alle [verweerders] van 3 januari 1994 tot 4 december 1994 voor de
[eiseres] periodieken, pers en reclame bedeeld met een voertuig dat zij zelf hebben
aangeschaft in uitvoering van een arbeidsovereenkomst conform de wet 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Zij zijn allen minstens 24 uur per week aan het werk geweest, dat betekent vier uur per
dag en zes dagen per week. Rekening houdend met het precieze uur van de bedeling, de
uitgestrektheid van de rondes (zie onbetwist plan dat de [verweerders] hebben neergelegd
en niet betwist is) en de verklaringen van de [verweerders] over de duur van de rondes
die de [eiseres] duidelijk niet heeft weerlegd hoewel zij alle elementen in handen had om
dat te doen, bewijzen de [verweerders] voldoende dat de rondes minstens 4 uur per dag
in beslag namen".
Grieven
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekt de overeenkomst de partijen tot
wet.
Volgens de artikelen 1710, 1779 en 1787 van het Burgerlijk Wetboek verbindt een
overeenkomst van huur van onderneming de ondernemer ertoe om bepaalde prestaties te
verrichten tegen betaling.
De gezagsverhouding die kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst in de zin van de
artikelen 1, 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, bestaat slechts wanneer een
persoon in feite zijn gezag kan uitoefenen over de handelingen van een andere persoon
bij het uitoefenen van zijn functies.
Wanneer de partijen ervoor gekozen hebben om hun arbeidsverhouding te kwalificeren
als zelfstandige samenwerking, dan mag de rechter die kwalificatie slechts wijzigen op
grond van de bepalingen van de overeenkomst en van de uitvoering ervan, voor zover die
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elementen onverenigbaar zijn met de door de partijen gegeven kwalificatie omdat zij
aantonen dat een partij in feite het recht heeft om het gezag uit te oefenen dat kenmerkend
is voor de arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van de
Arbeidsovereenkomstenwet.
Huur van diensten sluit de mogelijkheid niet uit om de uitvoering en de organisatie van
het werk te leiden.
De grond waarop het arrest steunt om de kwalificatie door de partijen van de
overeenkomst af te wijzen en om te beslissen dat het om een arbeidsovereenkomst gaat, is
de vaststelling dat de bepalingen van de overeenkomsten en de wijze waarop de partijen
de overeenkomsten hebben uitgevoerd aantonen dat de eiseres bevoegd is om de
uitvoering en de organisatie van de arbeid die aan de dagbladverdelers is toevertrouwd
te leiden, aangezien laatstgenoemden geenszins de vrijheid hebben om hun werk te
organiseren en van hen veel meer geëist wordt dan de te leveren arbeid vergt. Hiervoor
verwijst het naar volgende elementen:
"De dagen en uren van de bedeling en het af te leggen parcours zijn opgelegd (een
aanpassing door omwisseling met collega's is bijvoorbeeld niet mogelijk want de
vervanging van de dagbladverdeler wordt slechts voor de volledige ronde toegestaan en
is zelfs verplicht als de dagbladverdeler afwezig is).
De [eiseres] bepaalt het loon: het feit dat hetzelfde loon volgens dezelfde ingewikkelde
berekeningen voor alle dagbladverdelers wordt bepaald bewijst dat zij over hun loon niet
hebben kunnen onderhandelen (niemand van hen kon bijvoorbeeld een hoger loon krijgen
dan het maandelijks minimumloon van 700 frank).
De verplichting om de afwezigheden te wettigen met bewezen redenen doet
veronderstellen dat de dagbladverdeler de uitvoering van de hem toevertrouwde arbeid
niet vrij kan organiseren met collega's of vervangers van zijn keuze. Hij is integendeel
verplicht om alle rondes zelf te doen, behalve bij gewettigde afwezigheid om bewezen
redenen. De aard van het werk rechtvaardigt die verplichting niet. De vervanger die de
dagbladverdeler bij gewettigde afwezigheid moet vinden hoeft trouwens aan geen enkele
andere bijzondere vereiste te beantwoorden. Er worden dus heel veel organisatorische
eisen gesteld voor de uitvoering zelf van de prestatie die niet verantwoord zijn door de
aard van het werk;
Voor elk probleem tijdens de ronde wendt de dagbladverdeler zich tot de [eiseres]
(vermelding op de leveringsbon). Zij geeft dus de te volgen instructies bij onvoorziene
omstandigheden. Dat bevestigt de vaststelling dat de [eiseres] de uitvoering van de
prestatie zelf organiseert.
Uit de uitvoering van de overeenkomst blijkt overigens dat de werkgever kan controleren
of de dagbladverdeler zijn duidelijke en dwingende instructies opvolgt.
De 'ambtshalve sancties' vormen niet de uitvoering van het aansprakelijkheidsbeding in
de 'ondernemingsovereenkomst' , maar het zijn eenzijdige door de [eiseres] toegepaste
maatregelen. Noch het beding, noch een latere overeenkomst maken gewag van eventuele
'sancties' of het bedrag ervan. De [eiseres] bewijst niet dat de bedragen van de
afhoudingen overeenstemmen met de door verzuim veroorzaakte schade (bedragen van
honderden franken, verschillend al naargelang van criteria die noch uit het dossier
blijken, noch door de partijen aan het licht zijn gebracht, en die 'ambtshalve' zijn
vastgesteld, dus eenzijdig door haar aldus de [eiseres]).
Zo is ook de afhouding van 1.410 frank voor één dag afwezigheid niet de uitvoering van
de overeenkomst doch een eenzijdige, door de [eiseres] toegepaste maatregel: geen enkel
beding van de overeenkomst maakt gewag van de financiële gevolgen van afwezigheid,
geen enkel element van het dossier geeft aan dat over die gevolgen onderhandeld zou zijn
geweest, en de [eiseres] bewijst niet dat dat bedrag overeenstemt met de schade."
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Die elementen zijn echter noch afzonderlijk, noch gezamenlijk onverenigbaar met het
bestaan van een ondernemingsovereenkomst, vermits zij ook in het kader kunnen passen
van een ondernemingsovereenkomst en van goed overleg en organisatie, hetgeen nodig is
voor een goed beheer van de onderneming waarvan de activiteit erin bestaat om tijdig, in
een welbepaalde geografische zone, tijdschriften, pers en reclame te bedelen.
Noch het feit dat de dagen en uren van de bedeling en het af te leggen parcours opgelegd
zijn, noch het feit dat de opdrachtgever de vergoeding bepaalt, noch het feit dat de
verdeler zijn afwezigheid moet wettigen met bewezen redenen, noch het feit dat men zich
tot de eiseres moet wenden bij problemen tijdens de rondes, noch ten slotte de
'ambtshalve' sancties of de eenzijdig door de eiseres genomen beslissingen gedurende de
uitvoering van de overeenkomst zijn meer bepaald van die aard dat de overeengekomen
kwalificatie van ondernemingsovereenkomst mag worden uitgesloten.
Het arrest dat steunt op die elementen is in die mate niet verantwoord naar recht: het
miskent het wettelijk begrip gezagsverhouding (schending van de artikelen 1, 2 en 3 de
Arbeidsovereenkomstenwet), en dat van ondernemingsovereenkomst in de zin van de
artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek, en het miskent de dwingende
kracht van de overeenkomst van zelfstandige samenwerking die de partijen hebben
gesloten door de overeengekomen kwalificatie af te wijzen die de partijen tot wet strekt
(schending van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De bodemrechter die, op grond van de elementen die hij moet beoordelen de
kwalificatie kan uitsluiten die de partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven,
mag een andere in de plaats stellen.
Het arrest wijst de kwalificatie af van de ondernemingsovereenkomst die de
partijen bij het sluiten ervan aan hun overeenkomst om drukwerk te verdelen
hebben gegeven en neemt het bestaan aan van een gezagsverhouding op grond
van de bepalingen van die overeenkomst en van de wijze waarop zij werd
uitgevoerd en inzonderheid van de volgende feitelijke elementen:
- de dagen en uren van de bedeling en het af te leggen parcours waren opgelegd
zonder mogelijkheid tot aanpassing door omwisseling met collega's;
- de verweerders waren verplicht om alle rondes zelf te doen behalve bij
gewettigde afwezigheid om bewezen redenen, hoewel de aard van het werk die
verplichting niet rechtvaardigt, en de vervanger die ze moesten vinden bij
gewettigde afwezigheid aan geen enkele bijzondere vereiste moest voldoen;
- de verweerders moesten zich voor elk probleem tijdens de ronde wenden tot de
eiseres die de te volgen instructies bij onvoorziene omstandigheden gaf;
- de eiseres had het recht om te controleren of de verweerders haar precieze en
dwingende instructies naleefde;
- de eiseres kon "ambtshalve" sancties nemen tegen de verweerders die geen
uitvoering
waren
van
het
aansprakelijkheidsbeding
in
de
"ondernemingsovereenkomst" maar eenzijdige maatregelen, terwijl noch het
beding, noch een latere overeenkomst gewag maken van eventuele sancties of
van hun bedrag, en ook niet bewezen is dat het bedrag van de afhoudingen
overeenstemt met de door een verzuim veroorzaakte schade.
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Op grond van het geheel van die overwegingen kon het arrest wettig beslissen
dat de partijen door een arbeidsovereenkomst gebonden waren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: A. Simon – Andersluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: P. Van Ommeslaghe en B. Burhin, Brussel.

Nr. 537
3° KAMER - 10 oktober 2011

1º LOON — RECHT OP LOON - BEGRIP - GEEN ARBEID
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BEREKENINGSGRONDSLAG LOON - RECHT OP LOON - BEGRIP - GEEN ARBEID - UITWERKINGEN
3º LOON — RECHT OP LOON - GEEN ARBEID - TOETSING - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BEREKENINGSGRONDSLAG LOON - RECHT OP LOON - GEEN ARBEID - TOETSING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN BEREKENINGSGRONDSLAG - LOON - GEEN ARBEID - RECHT OP LOON - TOETSING
1º en 2° Het loon, waarmee het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen verstaan
wordt waarop de werknemer wegens zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever, omvat een dergelijk loon en dergelijke voordelen, zelfs wanneer zij niet de
tegenprestatie vormen voor de arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt
verricht. (Art. 2, eerste lid, 1° en 3°, Loonbeschermingswet)
3º, 4° en 5° Het arrest, dat beslist dat de werkgever het betaalde loon niet verschuldigd is,
alleen op grond dat de werknemer geen enkele arbeidsprestatie meer heeft verricht, zonder
dat het nagaat of de werknemer, hoewel hij geen arbeid verrichtte, wegens zijn dienstbetrekking recht heeft op dat loon ten laste van de werkgever, schendt de artikelen 2, eerste
lid, 1° en 3°, Loonbeschermingswet, en 14, §1 en 2, R.S.Z.-wet1 (Art. 2, eerste lid, 1° en 3°,
Loonbeschermingswet; Art. 14, §§1 en 2, RSZ-wet)
(FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA vzw T. RSZ)

ARREST (vertaling)

1 Het OM concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep. Volgens het OM verantwoordde het
arrest zijn beslissing dat het loon niet verschuldigd was, door de vaststelling dat de werknemer
eenzijdig beslist had te stoppen met werken.
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(AR S.10.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 18 november 2009 van het
arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, inzonderheid eerste lid, 1135 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers;
- de artikelen 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
- artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 14, 23 en 42, inzonderheid tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, artikel 42 zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan
bij de wet van 22 december 2008.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gegrond, wijzigt bijgevolg het beroepen vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering
van de eiseres ontvankelijk maar niet-gegrond, op grond dat "de oorspronkelijke
vordering van (de eiseres), ter herinnering, tot nietigverklaring strekt van de
socialezekerheidsbijdragen die ten onrechte voor de heer B. J. zijn betaald voor het derde
en vierde kwartaal van 1998 en voor het eerste en tweede kwartaal van 1999, en tevens
ertoe strekt (de verweerder) te veroordelen om aan (de eiseres) alle bedragen terug te
betalen die ten onrechte voor de heer J. zijn betaald voor de voormelde kwartalen. Die
bedragen worden voorlopig en onder voorbehoud van een juiste afrekening geraamd op
23.143,71 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest.
(De verweerder) meent van zijn kant dat de verjaring pas op 8 oktober 2004 werd gestuit
door de aangetekende brief die hem door (de eiseres) werd toegezonden, zodat de
vordering wat betreft het derde en vierde kwartaal van 1998 en het eerste en tweede
kwartaal van 1999 verjaard is.
Artikel 42 van de wet van 27 juni 1969, gewijzigd bij artikel 75 van de wet van 29 april
1996 (dat van kracht geworden op 1 juli 1996) en vóór de wijziging ervan bij artikel 74,
1° en 2°, van de wet van 22 december 2008 (dat van kracht geworden is op 1 januari
2009), luidde als volgt :
'De schuldvorderingen van (de verweerder) op de werkgevers die onder deze wet vallen
en de personen bedoeld bij artikel 30bis, verjaren na vijf jaar.
De vorderingen ingesteld tegen (de verweerder) tot terugvordering van niet
verschuldigde bijdragen, verjaren na vijf jaar, welke ingaan op de dag van de betaling'.
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Artikel 36 van de wet van 25 januari 1999 (die in werking is getreden op 1 januari 1999)
houdende sociale bepalingen heeft het derde lid van dat artikel daarenboven gewijzigd
als volgt:
'De verjaring van de vorderingen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, wordt gestuit:
1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
2° door een aangetekende brief van (de verweerder) aan de werkgever en door een
aangetekende brief van de werkgever (aan de verweerder);
3° door de betekening van het in artikel 40 bedoelde dwangbevel'.
Het geschil heeft in wezen betrekking op de vraag wanneer de vijfjarige
verjaringstermijn, bepaald in artikel 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969, is
ingegaan.
Het (arbeids)hof meent dat het voor de oplossing van het voorgelegde geschil vereist is
dat er een analyse wordt gemaakt van het begrip loon waarop socialezekerheidsbijdragen
moeten worden betaald, en dat wordt nagegaan of de werkgever al dan niet verplicht is
om het overeengekomen loon te betalen ingeval de werknemer de arbeidsprestaties, zoals
zij zijn overeengekomen in de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst, niet
levert.
Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, heeft [de verweerder] met name tot taak de bijdragen van de werkgevers en de
werknemers te innen teneinde bij te dragen tot de financiering van de in het artikel
opgesomde socialezekerheidsstelsels.
Artikel 14, §1, van die wet bepaalt dat de socialezekerheidsbijdragen berekend worden op
grond van het loon van de werknemer en, overeenkomstig § 2 van die bepaling, dat het
begrip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers.
Artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalt bovendien dat de
bijdragen opeisbaar worden na het verstrijken van de termijn waarvoor zij verschuldigd
zijn, ingevolge de dienstbetrekking tijdens die periode, met dien verstande evenwel dat de
bijdragen die voor het verstreken kwartaal verschuldigd zijn, door de werkgever uiterlijk
de laatste dag van de maand na dit kwartaal dienen te worden betaald.
In een arrest van 18 november 2002 (AC, 2002, nr. 610) herinnert het Hof van Cassatie
eraan dat uit het onderling verband tussen de bepalingen van artikel 14 van de wet van
27 juni 1969 en die van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, volgt
dat de verplichting om socialezekerheidsbijdragen te betalen in de regel niet afhankelijk
is van de betaling van het loon waarop de werknemer aanspraak kan maken, maar wel
van het verschuldigd zijn van dat loon.
De werkgever is met andere woorden de socialezekerheidsbijdragen pas verschuldigd
wanneer het loon zelf opeisbaar is, zodat de bijdragen niet meer verschuldigd zijn
wanneer het recht op het overeengekomen loon niet meer bestaat.
Uit een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt echter dat 'loon de
tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst is verricht.
Behoudens afwijkende wettelijke (of) contractuele regeling heeft de werknemer geen
aanspraak op loon (voor de periode) gedurende welke hij, zelfs door toedoen van de
werkgever, geen arbeid verricht' (Cass., 26 april 1993, AC, nr. 198; Cass., 18 januari
1993, AC, nr. 34; Cass., 24 december 1979, AC, 1979-80, nr. 260; zie ook Cass., 24
oktober 1979, Pas., I, p. 278; Cass., 3 april 1978, AC, 1978, p. 872; Cass., 11 september
1995, AC, 1995, nr. 375).
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Het loon als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte
arbeid is dus een wezenlijk element van de overeenkomst (Cass., 22 november 2004, AC,
2004, nr. 561; Cass., 29 oktober 2001, AC, 2001, nr. 578; Cass, 6 maart 2000, AC, 2000,
nr. 154, en Cass., 25 mei 1998, AC, 1998, nr. 270).
Hieruit volgt dat de partijen bij een arbeidsovereenkomst, die uitgevoerd wordt binnen
het kader van een gezagsverhouding, niet kunnen afwijken van het begrip loon met het
argument dat bepaalde premies of voordelen die als tegenprestatie voor arbeid toegekend
worden, geen loon zouden vormen in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 :
volgens het Hof van Cassatie 'is het onverenigbaar met het wezen van de
arbeidsovereenkomst en met het begrip loon te oordelen dat geen recht op loon bestaat,
in zoverre het gaat om voordelen die worden toegekend als tegenprestatie voor ter
uitvoering van een arbeidsovereenkomst verrichte arbeid' (Cass., 11 september 1995,
reeds aangehaald).
(...) Uit die rechtspraak volgt dat het verschuldigd zijn van de socialezekerheidsbijdragen
in de regel afhankelijk is van het verschuldigd zijn van het loon (op grond waarvan ze
berekend moeten worden), zodat, wanneer loon wettelijk verschuldigd is, dat wil zeggen
wanneer het aan de werknemer gestort moet worden als tegenprestatie voor de arbeid die
hij verricht, de socialezekerheidsbijdragen opeisbaar zijn en op dat loon moeten worden
ingehouden (zie C. WANTIEZ 'Dix arrêts de la Cour de cassation qui comptent en droit du
travail', in Les Trente ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, uitg.
Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p. 97).
Zo omvat het begrip loon voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen elk in
geld waardeerbaar voordeel dat aan de werknemer wordt toegekend ingevolge zijn
dienstbetrekking en dat de tegenprestatie vormt voor de arbeid die verricht wordt in het
kader van een arbeidsovereenkomst. Het recht op die tegenprestatie is dus slechts het
noodzakelijk gevolg van de uitvoering van de krachtens een arbeidsovereenkomst
verrichte arbeid. Opdat een voordeel opgenomen wordt in het begrip loon, is dus niet
vereist dat de partijen de toekenning van dat voordeel bedongen hebben of dat de
werkgever, in dat verband, eenzijdig een verbintenis is aangegaan of daartoe gehouden is
door een wet, een collectieve arbeidsovereenkomst of een gebruik; het is vereist maar
voldoende dat het loonsvoordeel toegekend wordt als tegenprestatie voor de verrichte
arbeid (zie M. MORSA, 'La notion de rémunération en sécurité sociale', Brussel, Larcier,
2008, p. 45).
Geen enkele partij betwist in dit geval dat de heer B.J., ten gevolge van de ontheffing, op
26 mei 1998, uit zijn bestuursmandaat en, bijgevolg, uit zijn functie van voorzitter van de
raad van bestuur van de negen andere verenigingen zonder winstoogmerk die samen met
(de eiseres) de 'Centre Reine Fabiola' vormen, eenzijdig beslist heeft met ingang van 26
mei 1998 niet langer de functie uit te oefenen van directeur van (de eiseres), met wie hij
op 3 januari 1994 een arbeidsovereenkomst had gesloten.
Zo staat vast dat de heer J. sinds 26 mei 1998 geen enkele prestatie meer heeft verricht in
het kader van zijn arbeidsovereenkomst, terwijl (de eiseres) van haar kant hem zijn loon
en zijn andere voordelen is blijven uitbetalen.
Het arbeidshof te Bergen heeft bij arrest van 4 maart 2004 de gerechtelijke ontbinding
van de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst uitsluitend in het nadeel van de
heer J. uitgesproken, met terugwerkende kracht tot 26 mei 1998. Daarenboven heeft het
hof de heer J. veroordeeld om alle lonen die hij sinds die datum ontvangen had terug te
betalen, maar heeft het de uitspraak over het bedrag ervan aangehouden.
In het daaropvolgende arrest van 7 december 2004 stelde het arbeidshof te Bergen het
bedrag van het nettoloon dat aan de heer J. van 26 mei 1998 tot 31 januari 2004 is
toegekend en dat laatstgenoemde aan (de eiseres) moest terugbetalen, vast op 128.609,39
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euro.
Het kan bijgevolg niet worden betwist dat de heer J. zijn loon is blijven ontvangen van 26
mei 1998 tot 31 januari 2004 en dat er op dat loon opeisbare socialezekerheidsbijdragen
werden ingehouden en (aan de verweerder) werden gestort, hoewel de heer J., van zijn
kant, niet meer de minste arbeidsprestatie voor (de eiseres) heeft verricht tijdens de
periode waarop dat loon betrekking heeft.
Uit die vaststelling kan het (arbeids)hof alleen maar afleiden dat, aangezien de heer J.
sinds 26 mei 1998 geen arbeid meer heeft verricht, (de eiseres) dat loon niet verschuldigd
was en zij dus ook geen socialezekerheidsbijdragen meer (aan de verweerder) hoefde te
storten, daar zij geen bijdragen meer verschuldigd was.
De terugvordering van het onverschuldigd betaalde is maar aan twee voorwaarden
onderworpen : enerzijds een betaling (te weten, in dit geval, de storting van de litigieuze
socialezekerheidsbijdragen waarop de vordering tot terugbetaling betrekking heeft) en
anderzijds, het onverschuldigd karakter van die betaling, dat wil zeggen het ontbreken
van een oorzaak van betaling (geen enkele opeisbaarheid met betrekking tot het aan de
heer J. gestorte loon) (Cass., 8 januari 1990, AC, 1989-90, nr. I, p. 535).
Het staat aldus vast dat (de eiseres) ten onrechte socialezekerheidsbijdragen (aan de
verweerder) heeft gestort, die berekend zijn op het aan de heer J. tijdens de periode van
26 mei 1998 tot 31 januari 2004 toegekende loon, daar de betaling zonder oorzaak werd
verricht. De heer J. kon immers geen aanspraak maken op dat loon, omdat hij na 26 mei
1998 geen arbeid meer had verricht.
De werkgever die ten onrechte bijdragen heeft gestort, kan die bijdragen terugvorderen
mits hij de verjaringstermijn eerbiedigt die op de litigieuze periode van toepassing is, d.i.
vijf jaar (artikel 42 van de wet van 27 juni 1969).
De verjaringstermijn begint te lopen op de dag van de betaling van die bijdragen,
aangezien zij op dat ogenblik dat onverschuldigd karakter hebben verkregen (Cass., 18
januari 1982, AC, 1981-82, nr. 295).
Wat betreft opeenvolgende betalingen, is de specifieke termijn van vijf jaar immers
ingegaan na elke betaling (zie, met identieke redenen, Cass., 18 juni 2001, www.
juridat.be).
De vijfjarige verjaringstermijn begint dus te lopen op het tijdstip zelf van de betaling,
aangezien die betaling van bij het begin onverschuldigd was.
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 25 januari 2000 (AC, 2000, nr. ),
onderstreept dat 'de regel dat de verjaringstermijn ingaat vanaf de dag van de betaling,
slechts geldt in zoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige op het tijdstip van de
betaling geen verandering ondergaan door een latere gebeurtenis die voor de
bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de betaling werd
verricht'.
Dat is te dezen zeker het geval.
De latere gebeurtenis die de verplichtingen van de bijdrageplichtige, zoals ze bestonden
op het ogenblik van de betaling van de bijdragen, wijzigt en voor die bijdrageplichtige
rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de betaling werd verricht, is de
gebeurtenis waardoor 1. de betaling met terugwerkende kracht onverschuldigd is
geworden en 2. subjectieve rechten zijn ontstaan.
De gebeurtenis moet met andere woorden van die aard zijn dat ze beschouwd kan worden
als een wettelijke hindernis voor elke voorgaande uitoefening van de rechtsvordering tot
terugbetaling.
In tegenstelling tot wat (de eiseres) betoogt, kan te dezen niet worden betwist dat het
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arrest van 4 maart 2004 van het arbeidshof te Bergen niet die latere gebeurtenis is die
een recht op terugvordering van de onverschuldigde bijdragen heeft doen ontstaan; de
voorwaarden voor het instellen van een rechtsvordering tot terugbetaling zijn immers
vervuld op het ogenblik van elke onverschuldigde betaling van de bijdragen. De
bijdragen zijn uiteraard niet onverschuldigd geworden ten gevolge van het arrest van 4
maart 2004, aangezien zij al niet meer verschuldigd waren vanaf 26 mei (1998), de datum
waarop de heer J. geen aanspraak meer kon maken op zijn loon, omdat hij geen arbeid
meer had verricht.
(De eiseres) diende dus de verjaring te stuiten binnen de termijnen bepaald in artikel 42
van de wet van 27 juni 1969, door gebruik te maken van de wettelijke middelen die
daartoe opgesomd worden in de voormelde wetsbepaling die, het dient te worden
herhaald, van openbare orde is.
De oorspronkelijke vordering van (de eiseres) tot terugbetaling van de bijdragen die zij
betaald heeft voor het derde en vierde kwartaal van 1998 en voor het eerste en tweede
kwartaal van 1999 is kennelijk verjaard, aangezien die vordering niet is ingesteld binnen
de termijn van vijf jaar te rekenen van elke betaling van onverschuldigde bijdragen : de
eerste aangetekende brief die de verjaring stuit, werd door (de eiseres) immers pas van 8
oktober 2004 (naar de verweerder) verstuurd.
Het heeft bijgevolg geen belang na te gaan of (de verweerder) bij het beheer van het
dossier al dan niet op tegenstrijdige wijze te werk is gegaan. Volgens (de eiseres) immers
bestaat een dergelijke tegenstrijdigheid in de weigering van (de verweerder) om, vóór het
instellen van de huidige rechtsvordering, gevolg te geven aan haar eis om de
onverschuldigde socialezekerheidsbijdragen terug te betalen zolang het arrest van 4
maart 2004 van het arbeidshof te Bergen niet in kracht van gewijsde was gegaan terwijl
(de verweerder), in het kader van het huidige gerechtelijke debat, weigert om in het
betrokken arrest een rechterlijke beslissing te zien die rechten toekent.
De toepasselijke bepalingen van de wet van 27 juni 1969 (of het nu gaat om artikel 42
dan wel om de regel dat de socialezekerheidsbijdragen pas verschuldigd zijn wanneer het
loon opeisbaar is) zijn van openbare orde en hebben voorrang op elke handeling die
strijdig is met dat beginsel of met elke houding waaruit een gedrag zou blijken die de
stelling aannemelijk maakt volgens welke de litigieuze socialezekerheidsbijdragen geen
onverschuldigd karakter zouden hebben verkregen - quod non -ten gevolge van elke
betaling tijdens de periode van 26 mei 1998 tot 31 januari 2004.
Het appelverzoekschrift moet gegrond verklaard worden en alle beschikkingen van het
beroepen vonnis moeten bijgevolg gewijzigd worden".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalde, in
de versie die op de feiten van toepassing is, dat de vorderingen ingesteld tegen [de
verweerder] tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen, verjaren na vijf jaar,
welke ingaan op de dag van de betaling.
De regel dat de verjaringstermijn ingaat vanaf de dag van de betaling, geldt evenwel
slechts in zoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige, zoals ze bestonden op het
ogenblik van de betaling, geen verandering ondergaan door een latere gebeurtenis die
voor de bijdrageplichtige rechten heeft doen ontstaan voor de periode waarvoor de
betaling werd verricht.
Het bestreden arrest wijst erop dat "de werkgever de socialezekerheidsbijdragen pas
verschuldigd is wanneer het loon zelf opeisbaar is, zodat de bijdragen niet meer
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verschuldigd zijn wanneer het recht op het overeengekomen loon niet meer bestaat" en
dat "uit een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie echter volgt dat 'loon de
tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst is verricht.
Behoudens afwijkende wettelijke (of) contractuele regeling heeft de werknemer geen
aanspraak op loon (voor de periode) gedurende welke hij, zelfs door toedoen van de
werkgever, geen arbeid verricht' (Cass., 26 april 1993, AC, nr. 198; Cass., 18 januari
1993, AC, nr. 34; Cass., 24 december 1979, AC, 1979-80, nr. 260; zie ook Cass., 24
oktober 1979, Pas., I, p. 278; Cass., 3 april 1978, AC, 1978, p. 872; Cass., 11 september
1995, AC, 1995, nr. 375)", en beslist vervolgens dat "in tegenstelling tot wat (de eiseres)
betoogt, te dezen niet kan worden betwist dat het arrest van 4 maart 2004 van het
arbeidshof te Bergen niet die latere gebeurtenis is die een recht op terugvordering van de
onverschuldigde bijdragen heeft doen ontstaan; de voorwaarden voor het instellen van
een rechtsvordering tot terugbetaling zijn immers vervuld op het ogenblik van elke
onverschuldigde betaling van de bijdragen. De bijdragen zijn uiteraard niet
onverschuldigd geworden ten gevolge van het arrest van 4 maart 2004, aangezien zij al
niet meer verschuldigd waren vanaf 26 mei (1998), de datum waarop de heer J. geen
aanspraak meer kon maken op zijn loon, omdat hij geen arbeid meer had verricht".
Het arrest grondt zijn beslissing dus van meet af aan op de omstandigheid dat de
socialezekerheidsbijdragen reeds onverschuldigd waren op het ogenblik dat zij betaald
werden en dat de verplichting van de eiseres om de bijdragen te betalen dus geen
wijziging heeft ondergaan als gevolg van het arrest van 4 maart 2004, omdat hun
onverschuldigd karakter reeds vaststond, in zoverre het recht op het loon, waardoor die
socialezekerheidsbijdragen opeisbaar waren, op 26 mei 1998 niet meer bestond, omdat
de heer J. geen arbeid meer verrichtte.
Het arrest grondt zijn beslissing hierop dat de bijdragen reeds sinds 26 mei 1998
onverschuldigd waren, op grond dat het loon van de heer J. niet meer opeisbaar was
omdat hij geen arbeid meer had verricht, terwijl het arrest zelf zegt dat, hoewel het loon,
krachtens de artikelen 3 van de wet van 3 juli 1978 en 2 van de wet van 12 april 1965, de
tegenprestatie is voor de arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt
verricht, de werknemer, krachtens de hiervan afwijkende wettelijke of contractuele
bepalingen, zijn recht op loon niettemin kan behouden voor een periode waarin hij niet
gewerkt heeft, zelfs door toedoen van de werkgever. Het arrest verantwoordt die
beslissing bijgevolg niet naar recht, omdat het niet uitdrukkelijk nagaat of de heer J. zijn
recht op loon, al was het maar voorlopig, tijdens die periode had behouden. Het arrest
schendt zodoende de voormelde artikelen 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers - en, voor zover nodig - artikel 14 van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die voor de berekening van de
socialezekerheidsbijdragen naar de laatstgenoemde bepaling verwijst. Het schendt
bijgevolg ook artikel 42, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders. Het schendt daarenboven, voor zover nodig, artikel 20, 3°, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat de werkgever verplicht het loon te
betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, artikel 23 van de wet van 27
juni 1969, dat de werkgever verplicht de socialezekerheidsbijdragen bij iedere betaling
van het loon in te houden en deze (aan de verweerder) over te maken, en artikel 34 van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, krachtens hetwelk de socialezekerheidsbijdragen door de
werkgever verschuldigd zijn op de daarin bepaalde data.
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Het arrest, dat niet nagaat of de heer J., al was het maar voorlopig, zijn recht op loon
had behouden voor de periode waarin hij niet gewerkt had, stelt het Hof bovendien in de
onmogelijkheid zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en schendt artikel 149 van de
Grondwet.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 14, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op grond van het loon
van de werknemer.
Volgens de tweede paragraaf van dat artikel, wordt het begrip loon in de regel
bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers.
Luidens artikel 2, eerste lid, 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965 wordt onder
"loon" het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen verstaan waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever.
Dat begrip omvat een dergelijk loon en dergelijke voordelen, zelfs wanneer zij
niet de tegenprestatie vormen voor de arbeid die ter uitvoering van de
arbeidsovereenkomst wordt verricht.
Het bestreden arrest stelt vast dat een werknemer van de eiseres op 26 mei 1998
zijn arbeid heeft gestaakt en dat de eiseres hem zijn loon heeft doorbetaald.
Het arrest, dat beslist dat de eiseres het betaalde loon "niet verschuldigd was",
alleen op grond dat de werknemer "sinds 26 mei 1998 geen enkele
arbeidsprestatie meer (had) verricht", zonder dat het nagaat of de werknemer,
hoewel hij geen arbeid verrichtte, ingevolge zijn dienstbetrekking recht had op
dat loon ten laste van de werkgever, schendt de artikelen 2, eerste lid, 1° en 3°,
van de wet van 12 april 1965 en 14, §1 en 2, van de wet van 27 juni 1969.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
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10 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Simon
– Andersluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht 2 – Advocaten:
M. Mahieu en A. De Bruyn.

Nr. 538
2° KAMER - 11 oktober 2011

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFVORDERING - DAGVAARDING - FEIT DAT AANHANGIG WORDT GEMAAKT
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - DAGVAARDING BEOORDELING VAN HET FEIT IN DE DAGVAARDING BEDOELD - KWALIFICATIE VAN HET FEIT VERPLICHTING VAN DE RECHTER
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - DAGVAARDING - FEIT DAT AANHANGIG WORDT GEMAAKT - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - MARGINALE TOETSING - GRENS
4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 34 - STUREN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEGRIP - GEVOLG
5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 35 - DAGVAARDING WEGENS STUREN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE HEROMSCHRIJVING VAN STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP
1º, 2° en 3° De rechter oordeelt onaantastbaar welk feit in de dagvaarding, die veeleer dan
de daarin bepaalde misdrijfomschrijving de strafvordering wegens een bepaald feit bij de
rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld, en geeft er zijn juiste wettelijke omschrijving
aan; bij een wijziging van de omschrijving gaat het Hof alleen na of deze gewijzigde
omschrijving niet onmogelijk het feit kan omvatten dat in de dagvaarding was bedoeld1
4º en 5° Bij alcoholintoxicatie sluit de toestand van overmatig drankverbruik, zoals objectief
vast te stellen door een adem- of bloedanalyse, niet uit dat de bestuurder ook niet langer
over de nodige lichaamsgeschiktheid en rijvaardigheid beschikt om een voertuig te
besturen, en aldus in dronken toestand verkeert zodat een dagvaarding wegens sturen in
staat van alcoholintoxicatie niet noodzakelijk een heromschrijving van sturen in staat van
dronkenschap uitsluit.
(D.)

ARREST

(AR P.11.0389.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Veurne van 26 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
2 Ibid.
1 Cass. 7 december 2004, AR P.04.1168.N, AC, 2004, nr. 596.
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Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 145 en
147 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 34, §2, 1°, en 35
Wegverkeerswet: de eiser, ofschoon enkel gedagvaard voor het sturen in staat
van alcoholintoxicatie, wordt na heromschrijving van de telastlegging
veroordeeld voor dronken sturen; alcoholintoxicatie betreft evenwel een
objectieve lichamelijke toestand die enkel uit een adem- of bloedanalyse kan
blijken, terwijl dronkenschap daarentegen een "subjectieve" toestand betreft
waarvan het bestaan en bewijs onafhankelijk is van het alcoholgehalte in het
bloed; voormelde heromschrijving betreft bijgevolg een ander feit dat niet in de
dagvaarding was begrepen en waarvoor de eiser niet kon worden veroordeeld.
2. In zoverre het middel zonder verdere precisering een schending van artikel
149 Grondwet aanvoert, is het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
3. Veeleer dan de daarin bepaalde misdrijfomschrijving, maakt de dagvaarding
de strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig.
De rechter oordeelt onaantastbaar welk feit in de dagvaarding wordt bedoeld, en
geeft er zijn juiste wettelijke omschrijving aan.
Bij een wijziging van de omschrijving gaat het Hof alleen na of deze gewijzigde
omschrijving niet onmogelijk het feit kan omvatten dat in de dagvaarding was
bedoeld.
4. Bij alcoholintoxicatie sluit de toestand van overmatig drankverbruik, zoals
objectief vast te stellen door een adem- of bloedanalyse, niet uit dat de
bestuurder ook niet langer over de nodige lichaamsgeschiktheid en rijvaardigheid
beschikt om een voertuig te besturen, en aldus in dronken toestand verkeert. Een
dagvaarding wegens sturen in staat van alcoholintoxicatie sluit aldus niet
noodzakelijk een heromschrijving van sturen in staat van dronkenschap uit.
5. De appelrechters die met bevestiging van het beroepen vonnis, oordelen dat de
feiten van dronken sturen hetzelfde feit is als dit in de dagvaarding omschreven
als sturen in staat van alcoholintoxicatie, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: T. Vancoillie,
Veurne.

Nr. 539
1° KAMER - 13 oktober 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - ONTVANKELIJKHEID
2º BURGERLIJKE STAAT - AKTE VAN GEBOORTE - VERVANGING - AKTE VAN BEKENDHEID ONMOGELIJKHEID - BEËDIGDE VERKLARING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
1º Het Hof slaat geen acht op de stukken die door de verweerder per post en buiten de
termijn waarover hij beschikt om zijn antwoord in te dienen naar de griffie van het Hof
werden toegestuurd en die ook niet beantwoorden aan de andere stukken bedoeld in artikel
1100 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 1100, Gerechtelijk Wetboek)
2º De omstandigheid dat krachtens de artikelen 70 en 72bis Burgerlijk Wetboek de door het
artikel 70 bepaalde akte van bekendheid slechts kan worden vervangen door een beëdigde
verklaring van de aanstaande echtgenoot wanneer die echtgenoot in de onmogelijkheid
verkeert zich een dergelijke akte te verschaffen, houdt niet in dat de rechter, van zodra die
voorwaarde is vervuld, gehouden is aan de aanstaande echtgenoot verlof te verlenen om
de akte van bekendheid door een beëdigde verklaring te vervangen; de rechter behoudt
een beoordelingsmarge en is naargelang de omstandigheden niet gehouden op het
verzoek van de aanstaande echtgenoot in te gaan; dit kan het geval zijn wanneer de verklaringen van de aanstaande echtgenoot omtrent zijn identiteit en afkomst ongeloofwaardig
zijn en het verzoek derhalve niet rechtmatig lijkt1. (Artt. 70 en 72bis, BW)
(A. T. PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE)

ARREST

(AR C.10.0397.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
5 november 2009.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op
12 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
1 Tussenkomst van de Heer Woeste (Kamer - zitting van 20 nov. 1907); Senaat - sessie 1907-1908 verslag van de Commissie van Justitie. De bepaling van het artikel 72bis Burgerlijk Wetboek werd
overgenomen in artikel 5, §4, W.B.N.: zie M IEKE VAN DE PUTTE & JAN CLEMENT, Nationaliteit, in APR,
nr. 244.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 70 (zoals laatst vervangen door de Wet van 9 mei 2007), 72 (gewijzigd door
de Wet van 9 mei 2007) en 72bis (zoals ingevoegd door de Wet van 7 januari 1908) van
het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het aangevochten arrest wijst eisers verzoek om, met het oog op diens huwelijk, diens
geboorteakte en akte van bekendheid op grond van artikel 72bis van het Burgerlijk
Wetboek te mogen vervangen door een beëdigde verklaring en gegrond op (of) op basis
van volgende motieven:
"Het vervangen van een geboorteakte of een akte van bekendheid door een beëdigde
verklaring kan in principe slechts worden toegestaan in zoverre de beweerde identiteit
van de betrokkene door stukken wordt bevestigd, ongeacht of het verzoek wordt gedaan
met het oog op een aanvraag tot naturalisatie of in functie van een voorgenomen
huwelijk. Er moet met andere woorden een begin van bewijs zijn van de ware identiteit
van de verzoeker.
Ten deze moet niet enkel worden vastgesteld dat [de eiser] er niet in slaagt enig stuk voor
te leggen, er blijkt ook ernstige twijfel te bestaan over de waarachtigheid van de
verklaringen die hij omtrent zijn identiteit en afkomst heeft afgelegd.
Dit kan worden afgeleid uit de motivering van de beslissing van het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van 28 juni 2004, waarbij [de eiser] de
hoedanigheid van vluchteling werd geweigerd. Zo is het uiterst onwaarschijnlijk dat,
zoals [de eiser] beweerde, hij op 29 september 1999 met het vliegtuig vanuit Dehli (India)
naar Parijs (Frankrijk) zou zijn gereisd, zonder dat hij in het bezit was van enig
document waaruit zijn identiteit blijkt. Bovendien deden bepaalde elementen in zijn
verklaringen ernstige twijfels rijzen omtrent zijn vluchtrelaas en wist hij weinig of niets af
van de situatie in Bhutan, niettegenstaande hij verklaarde de Bhutaanse nationaliteit te
bezitten en het slachtoffer te zijn geweest van repressie vanwege de Bhutanese
autoriteiten (...).
Tevergeefs werpt [de eiser] op dat zijn identiteit zou vaststaan ingevolge de beslissing tot
regularisatie. De regularisatie van een vreemdeling regelt enkel zijn verblijfstoestand. Ze
garandeert geenszins de exactheid van de identiteit waaronder de betrokkene is
ingeschreven in het vreemdelingenregister."
Grieven
Door de aanstaande echtgenoten moeten bepaalde documenten aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand worden ter hand gesteld, onder meer de akte van geboorte.
Ingeval één der echtgenoten zich in de onmogelijkheid bevindt om dit laatste document te
overhandigen voorziet de wetgeving in een aantal substitutiemogelijkheden.
De wetsbepalingen die zulks regelen zijn de volgende:
Luidens artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek kan "in geval van een onmogelijkheid of
zware moeilijkheden om zich de akte van geboorte te verschaffen, deze vervangen
(worden) door een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van zijn
geboorteplaats of door die van zijn woonplaats" en "in geval van geboorte in het
buitenland (...) dient de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van
geboorte te verschaffen, (evenwel) een gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven
door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte" en, "in geval
van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen"
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kan hij "de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de
vrederechter van zijn woonplaats".
Het is de wijziging van artikel 70 door de Wet van 9 mei 2007 die voortaan ook aan de
vreemdeling de mogelijkheid biedt beroep te doen op de bewijslevering via een akte van
bekendheid.
Artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek, ingelast bij de Wet van 7 januari 1908, houdt
alsnog een versoepeling in.
Zo bepaalt dit artikel dat "indien één van de aanstaande echtgenoten in de
onmogelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te verschaffen, (...) die akte,
met verlof van de rechtbank, op verzoekschrift verleend, het Openbaar Ministerie
gehoord, (kan)vervangen worden door een beëdigde verklaring van de aanstaande
echtgenoot zelf" die "in de akte van huwelijk wordt vermeld".
Omdat eiser verklaarde zich in de onmogelijkheid te bevinden om een akte van geboorte
neer te leggen, kwam hij in aanmerking om een akte van bekendheid te laten opstellen
door de vrederechter conform artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek.
De akte van bekendheid is een bijzonder bewijsmiddel dat slechts uitzonderlijk door de
wet wordt aanvaard in afwijking van de artikelen 1315 tot 1369 van het Burgerlijk
Wetboek.
In het raam van de controle krachtens artikel 72 van het Burgerlijk Wetboek (akte van
bekendheid), verleent of weigert "de rechtbank, de procureur des konings gehoord, haar
homologatie (...) naargelang zij oordeelt dat de verklaringen van de getuigen en de
redenen die het overleggen van de akte van geboorte beletten, al dan niet voldoende zijn".
In het raam van de akte van bekendheid zijn er dus twee door de wet limitatief opgesomde
gronden van rechterlijke controle: enerzijds, de getrouwheid van de verklaringen van de
getuigen en, anderzijds, de redenen die worden aangegeven om de onmogelijkheid aan te
tonen een akte van geboorte voor te leggen.
Eiser voerde tevens aan zich in de onmogelijkheid te bevinden om een akte van
bekendheid te laten opstellen hetgeen de mogelijkheid opende om een beëdigde verklaring
op te stellen.
Artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek spreekt van "verlof"/"autorisation" van de
rechtbank om een beëdigde verklaring op te stellen.
In tegenstelling tot artikel 72 dat de criteria voor "homologatie" van de akte van
bekendheid regelt, bepaalt artikel 72bis van het Burgerlijk Wetboek niets met betrekking
tot de controle over de beëdigde verklaring zodat, ingeval van onmogelijkheid om een
akte van bekendheid op te stellen, de rechter de toegang tot de beëdigde verklaring niet
vermag te onderwerpen aan enigerlei voorwaarde, minstens niet vermag te onderwerpen
aan andere voorwaarden dan de wettelijke voorwaarden vereist om toegelaten te worden
tot de akte van bekendheid.
Eerste onderdeel
Het aangevochten arrest beslist op principiële wijze dat het "vervangen van een
geboorteakte of een akte van bekendheid door een beëdigde verklaring (...) in principe
slechts (kan) worden toegestaan in zoverre de beweerde identiteit van de betrokkene door
stukken wordt bevestigd, ongeacht het verzoek wordt gedaan met het oog op een
aanvraag tot naturalisatie of in functie van het voorgenomen huwelijk" en vereist
bijgevolg "een begin van bewijs (...) van de ware identiteit van de [eiser]" (aangevochten
arrest, p 3, randnr. 3, eerste alinea).
Door, vooraleer de beëdigde verklaring door eiser ten bewijze van diens geboorteakte in
aanmerking te kunnen nemen, een begin van bewijs te vereisen dat zijn identiteit
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bevestigt, voegt het aangevochten arrest aldus een voorwaarde toe aan artikel 72bis van
het Burgerlijk Wetboek dat zulks niet vereist zodat het, mitsdien, dit artikel schendt.
Tweede onderdeel
Het aangevochten arrest stelt dat eiser "er niet (enkel) in slaagt enig stuk voor te leggen"
maar dat er "ook ernstige twijfel (blijkt) te bestaan over de waarachtigheid van de
verklaringen die hij omtrent zijn identiteit en afkomst heeft afgelegd" (aangevochten
arrest, p. 3, nr. 3, tweede alinea).
Om zulks te beslissen, steunt het aangevochten arrest op de motivering van de beslissing
van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen van 28 juni 2004,
waarbij wordt gesteld dat het "uiterst onwaarschijnlijk (is) dat, zoals [de eiser]
beweerde, hij op 29 september 1999 met het vliegtuig vanuit Delhi (India) naar Parijs
(Frankrijk) zou zijn gereisd, zonder dat hij in het bezit was van enig document waaruit
zijn identiteit blijkt" en wijst het bovendien op "bepaalde elementen in zijn verklaringen"
die "ernstige twijfels (doen) rijzen omtrent zijn vluchtrelaas" alsmede op het feit dat de
eiser "weinig of niets af(wist) van de situatie in Bhutan, niettegenstaande hij verklaarde
de Bhutaanse nationaliteit te bezitten en het slachtoffer te zijn geweest van repressie
vanwege de Buthanese autoriteiten" (aangevochten arrest, p. 3-4, nr. 3 derde alinea).
Deze door het aangevochten arrest in acht genomen elementen om de eiser toegang tot de
akte van bekendheid en beëdigde verklaring te weigeren, zijn vreemd aan de door artikel
72 van het Burgerlijk Wetboek vooropgestelde gronden om de akte van bekendheid te
homologeren of niet: het betreffen geen verklaringen door de getuigen afgelegd in het
raam van de akte van bekendheid noch redenen die het overleggen van de geboorteakte
van de eiser beletten.
Door niet te onderzoeken of de wettelijke gronden om de homologatie van de akte van
bekendheid en het verlof tot het afleggen van een beëdigde verklaring te verlenen of te
weigeren voorhanden zijn, met name het voldoende karakter van de verklaringen van de
getuigen en van de redenen die verhinderen dat eisers geboorteakte en een akte van
bekendheid des aangaande worden voorgelegd, doch uitsluitend andere gronden die
daaraan vreemd zijn en die enkel verband houden met de waarachtigheid van eisers
afkomst, schendt het aangevochten arrest, mitsdien, de artikelen 70, 72 en 72bis van het
Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de stukken van de verweerder
1. Het Hof slaat geen acht op de stukken die door de verweerder per post en
buiten de termijn waarover hij beschikt om zijn antwoord in te dienen naar de
griffie van het Hof werden toegestuurd en die ook niet beantwoorden aan de
andere stukken bedoeld in artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 70 Burgerlijk Wetboek, kan de echtgenoot onverminderd
artikel 61, in geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich de akte
van geboorte te verschaffen, deze vervangen door een akte van bekendheid,
afgegeven door de vrederechter van zijn geboorteplaats of door die van zijn
woonplaats. In geval van geboorte in het buitenland evenwel dient de echtgenoot
die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, een
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gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven door de diplomatieke of
consulaire overheden van het land van geboorte. In geval van onmogelijkheid of
zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen, kan hij de
akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de
vrederechter van zijn woonplaats.
Krachtens artikel 72bis Burgerlijk Wetboek, kan, indien een van de aanstaande
echtgenoten in de onmogelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te
verschaffen, die akte, met verlof van de rechtbank, op verzoekschrift verleend,
het openbaar ministerie gehoord, vervangen worden door een beëdigde
verklaring van de aanstaande echtgenoot zelf. Deze verklaring wordt in de akte
van huwelijk vermeld.
3. De omstandigheid dat krachtens deze bepalingen de door het artikel 70
bepaalde akte van bekendheid slechts kan worden vervangen door een beëdigde
verklaring van de aanstaande echtgenoot wanneer die echtgenoot in de
onmogelijkheid verkeert zich een dergelijke akte te verschaffen, houdt niet in dat
de rechter, van zodra die voorwaarde is vervuld, gehouden is aan de aanstaande
echtgenoot verlof te verlenen om de akte van bekendheid door een beëdigde
verklaring te vervangen.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de rechter een beoordelingsmarge behoudt en
naargelang de omstandigheden niet gehouden is op het verzoek van de
aanstaande echtgenoot in te gaan.
Dit kan het geval zijn wanneer de verklaringen van de aanstaande echtgenoot
omtrent zijn identiteit en afkomst ongeloofwaardig zijn en het verzoek derhalve
niet rechtmatig lijkt.
4. De appelrechters vermochten aldus, zonder schending van de als geschonden
aangevoerde wetsbepalingen, te weigeren aan de eiser verlof te verlenen om de
akte van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring op grond dat er
"ernstige twijfel (blijkt) te bestaan over de waarachtigheid van de verklaringen
die (eiser) omtrent zijn identiteit en afkomst heeft afgelegd."
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
5. De in het tweede onderdeel vergeefs bekritiseerde zelfstandige reden schraagt
de beslissing van de appelrechters aan de eiser geen verlof te verlenen om de
akte van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring.
6. Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: P.

2080

HOF VAN CASSATIE

13.10.11 - Nr. 539

Lefèbvre.

Nr. 540
1° KAMER - 13 oktober 2011

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - AANSPRAAK VAN DE SCHULDEISER - TERMIJN AANVANG - DATUM
De datum van opeisbaarheid van de schuldvordering ten aanzien van de onderneming is
bepalend om de naleving van de termijn van 365 dagen, binnen welke de aanspraak van de
schuldeiser op de door vervoeronderneming gestelde borgtocht moet worden gemaakt, te
beoordelen. (Art. 17, §1, eerste lid, §2, eerste, tweede en derde lid, KB 7 mei 2002; Art. 18,
§1, KB 7 mei 2002)
(KBC BANK nv T. GARAGE BIELEN nv)

ARREST

(AR C.10.0503.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 24 februari 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op
12 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 17, §1 en §2, en voor zoveel als nodig artikel 18, §1, van het koninklijk besluit
van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg.
Aangevochten beslissing
De appelrechter beslist vooraf dat het koninklijk besluit van 7 mei 2002 van toepassing is
op de aanspraak van de verweerster. Vervolgens oordeelt de appelrechter dat de
aanspraak van de verweerster op de borgtocht gesteld door de eiseres niet laattijdig is en
verklaart de vordering van de verweerster gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling
aan de verweerster van het bedrag van 17.899,38 euro, te vermeerderen met de
gerechtelijke intresten vanaf 16 september 2006 op 12.612,07 euro en veroordeelt verder
de eiseres tot de kosten van de beide aanleggen, op grond van de volgende overwegingen:
"[De eiseres] werpt op dat indien het K.B. van 7 mei 2002 van toepassing is, de
aanspraak van [de verweerster] laattijdig is vermits de aanspraak op de borgtocht
gebeurde meer dan 365 dagen na de opeisbaarheid van de schuld.
Artikel 17, §2, van het K.B. van 7 mei 2002 bepaalt dat er op de borgtocht slechts
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aanspraak kan worden gemaakt voor zover de schulden opeisbaar werden in de periode
van 365 dagen die aan de datum van de aanspraak op de borgtocht voorafgaat.
Indien een schuldeiser tegen de onderneming een rechtsvordering instelt en de
hoofdelijke borg daarvan in kennis stelt, bij ter post aangetekende zending van een kopie
van de akte van rechtsingang, is de in het eerste lid bedoelde periode van 365 dagen, die
welke voorafgaat aan de datum van de aangetekende zending.
Indien, in geval van faillissement van de onderneming, een schuldeiser een aangifte van
schuldvordering indient, en de hoofdelijke borg daarvan in kennis stelt bij ter post
aangetekende brief, is de in het eerste lid bedoelde periode van 365 dagen die welke
voorafgaat aan de datum van die aangetekende brief.
Vermits [de verweerster] geen kopie van de akte van de gedinginleidende dagvaarding
heeft overgelegd, kan zij op de borgtocht slechts aanspraak maken voor zover de
schulden opeisbaar werden in de periode van 365 dagen die aan de datum van de
aanspraak op de borgtocht voorafgaat, dit is tussen 6 mei 2002 en 6 mei 2003.
[De eiseres] laat gelden dat de eisbaarheid van de relevante facturen zich situeert vóór
de periode van 365 dagen, namelijk in de periode van 31 oktober 2001 tot 23 april 2002
omdat de facturen opeisbaar zijn vanaf hun vervaldag.
Een schuldvordering is opeisbaar op het ogenblik dat de schuldeiser de betaling ervan
mag vorderen. De facturen zijn ten aanzien van de vervoerondernemer opeisbaar vanaf
hun vervaldag.
Ten aanzien van de rechtspersoon die zich borg heeft gesteld overeenkomstig het K.B. van
18 maart 1991 of/en het K.B. van 7 mei 2002 is de schuldvordering van de schuldeiser
van de vervoerondernemer slechts opeisbaar op het ogenblik dat hij aanspraak kan
maken op de borg vermits hij slechts op dat ogenblik betaling van zijn schuldvordering
aan de borg mag vorderen.
Krachtens artikel 18 van het K.B. van 7 mei 2002 kan alleen op de borgtocht aanspraak
worden gemaakt door de houders van schuldvorderingen bedoeld in artikel 17, door
overlegging, bij ter post aangetekende brief gericht aan de hoofdelijke borg bedoeld in
artikel 15 ofwel van een ten laste van deze onderneming in België genomen, (zelfs niet)
-uitvoerbare rechterlijke beslissing (artikel 18 K.B. 18 maart 1991 en artikel 22 K.B. 7
mei 2002), ofwel, in geval van faillissement van de onderneming, van het bewijs van
aanvaarding van de schuldvordering in het passief van dit faillissement door de curator
of de rechtbank van koophandel (artikel 22 K.B. van 7 mei 2002).
Buiten het geval van het faillissement is de schuldvordering van de schuldeiser van de
vervoerondernemer, voor onbetaalde facturen ten aanzien van de borg opeisbaar vanaf
het ogenblik dat hij over een rechterlijke beslissing beschikt, ook al is deze niet
uitvoerbaar en derhalve niet definitief.
De omstandigheid dat de borg zich hoofdelijk en ondeelbaar verbonden heeft voor de
schulden van de vervoerondernemer betekent niet dat de borg die borgstelling heeft
verleend overeenkomstig het K.B. van 18 maart 1991 of het K.B. van 7 mei 2002
onmiddellijk mag worden aangesproken wanneer de vervoerondernemer in gebreke blijft
de schuld te betalen vermits om beroep te doen op de borg een rechterlijke beslissing ten
laste van de onderneming moet worden overgelegd.
De omstandigheid dat een schuldeiser tegen de vervoerondernemer een rechtsvordering
instelt en de hoofdelijke borg daarvan in kennis stelt, bij ter post aangetekende zending
van een kopie van de akte van rechtsingang heeft enkel een invloed op de termijn van 365
dagen, bepaald in artikel 17, §2, van het K.B. van 7 mei 2002 maar deze aangetekende
zending is geen aanspraak op de borg in de zin van artikel 18 van hetzelfde K.B., die de
borg tot betaling verplicht.
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Te dezen werd G.S. bij vonnis uitgesproken op 11 september 2002 veroordeeld tot
betaling aan [de verweerster] van onbetaalde facturen voor herstellingen en
onderhoudsbeurten aan zijn vrachtwagens, hetzij binnen de termijn van 365 dagen
bepaald in artikel 17, §2, van het K.B. van 7 mei 2002.
De schulden van G.S. die door de borgtocht verleend door [de eiseres] werden
gewaarborgd hebben betrekking op de herstelling en het onderhoud van de voertuigen
van de vervoerondernemer wat niet betwist wordt door [de eiseres] en vallen bijgevolg
onder de krachtens artikel 17, §1, 1°, b), van het K.B. van 7 mei 2002 gewaarborgde
schulden.
Het bedrag van de vordering wordt door [de eiseres] als dusdanig niet betwist.
De vordering is bijgevolg gegrond."
Aangevoerde grief
Overeenkomstig artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 dient de
borgtocht bedoeld in artikel 14 in zijn geheel om de schulden van de onderneming te
waarborgen voor zover zij opeisbaar werden tijdens de periodes bedoeld in paragraaf 2.
Artikel 17, §2, van datzelfde koninklijk besluit van 7 mei 2002 bepaalt dat op de borgtocht
slechts aanspraak kan worden gemaakt voor zover de schulden opeisbaar werden in de
periode van 365 dagen die aan de datum van de aanspraak of de borgtocht voorafgaat.
Indien een schuldeiser tegen de onderneming een rechtsvordering instelt en de
hoofdelijke borg daarvan in kennis stelt, bij ter post aangetekende zending van een kopie
van de akte van rechtsingang, is de in het eerste lid bedoelde periode van 365 dagen, die
welke voorafgaat aan de datum van die aangetekende zending. Luidens artikel 18, §1, van
datzelfde besluit kan op de borgtocht alleen aanspraak worden gedaan door de houders
van schuldvorderingen bedoeld in artikel 17, door overlegging, bij ter post aangetekende
brief gericht aan de hoofdelijke borg bedoeld in artikel 15: 1° ofwel van een ten laste van
deze onderneming in België genomen, zelfs niet-uitvoerbare, rechtelijke beslissing. Uit de
samenlezing van deze artikelen blijkt ondubbelzinnig dat op de borgtocht slechts
aanspraak kan worden gemaakt voor zover de schulden van de onderneming die
gewaarborgd worden door de borgtocht, opeisbaar werden in de periode van 365 dagen
die aan de datum van de aanspraak op de borgtocht voorafgaat en dat enkel in het geval
dat een schuldeiser tegen de onderneming waarvan de schulden gewaarborgd wordt een
rechtsvordering instelt en de hoofdelijke borg daarvan in kennis heeft gesteld bij
aangetekende zending van een kopie van de akte van de rechtsingang, de periode van 365
dagen deze is welke voorafgaat aan de datum van die aangetekende zending.
Met de woorden "voor zover de schulden opeisbaar werden" in artikel 17, §2, bedoelde
de wetgever dus de schulden van de vervoeronderneming en opeisbaar ten aanzien van
deze onderneming. Wanneer evenwel, zoals te dezen, de schuldeiser van de onderneming
heeft nagelaten om overeenkomstig artikel 17, §2, tweede lid, de hoofdelijke borg in
kennis te stellen van het instellen van een rechtsvordering tegen de onderneming door
middel van toezending bij ter post aangetekende zending van een kopie van de akte van de
rechtsingang, dan kan de schuldeiser op de borgtocht slechts aanspraak maken voor
zover de schulden van de vervoeronderneming ten aanzien van laatstgenoemde opeisbaar
werden in de periode van 365 dagen die aan de datum van de aanspraak op de borgtocht
voorafgaat. Te dezen liet de eiseres gelden dat de eisbaarheid van de relevante facturen
zich situeerde vóór de periode van 365 dagen, namelijk in de periode van 31 oktober
2001 tot 23 april 2002 terwijl de aanspraak slechts geschiedde bij aangetekende brief van
6 mei 2003. De appelrechter beslist dat de schuldvordering opeisbaar is op het ogenblik
dat de schuldeiser de betaling ervan mag vorderen en dat de facturen ten aanzien van de
vervoerondernemer opeisbaar zijn vanaf hun vervaldag. Vervolgens oordeelt de
appelrechter evenwel ten onrechte dat de aanspraak niet laattijdig werd ingesteld omdat
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ten aanzien van de rechtspersoon die zich borg heeft gesteld de schuldvordering van de
schuldeiser van de vervoerondernemer slechts opeisbaar is op het ogenblik dat hij
aanspraak kan maken op de borg, zijnde in het voorliggende geval vanaf het ogenblik dat
hij over een rechterlijke beslissing beschikt ook al is deze niet uitvoerbaar en derhalve
niet definitief. De appelrechter neemt aldus ten onrechte als criterium in aanmerking niet
de datum van de opeisbaarheid van de schulden ten aanzien van de vervoeronderneming,
maar wel de datum van het vonnis dat ten verzoeke van de schuldeiser lastens de
vervoeronderneming werd uitgesproken. Door te oordelen dat de aanspraak op de
borgstelling niet laattijdig is op de grond dat de schuldvordering van de verweerster op
de vervoerondernemer voor onbetaalde facturen ten aanzien van de eiseres als borg pas
opeisbaar is vanaf het ogenblik dat de verweerster over een rechtelijke beslissing
beschikte en dat G.S. bij vonnis uitgesproken op 11 september 2002 werd veroordeeld tot
betaling aan de verweerster van onbetaalde facturen voor herstellingen en
onderhoudsbeurten aan zijn vrachtwagens, "hetzij binnen de termijn van 365 dagen
bepaald in artikel 17, §2, van het koninklijk besluit van 7 mei 2002", alhoewel de
verweerster de eiseres van het instellen van de rechtsvordering tegen de
vervoerondernemer niet in kennis heeft gesteld bij ter post aangetekende zending van een
kopie van de akte van de rechtsingang, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet
naar recht en schendt hij de in de hoofding van in dit middel aangeduide bepalingen van
het koninklijk besluit van 7 mei 2002 en in het bijzonder artikel 17, §2.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 17, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 mei 2002
betreffende het vervoer van zaken over de weg [hierna: KB 7 mei 2002], dient de
borgtocht bedoeld in artikel 14 in zijn geheel om de schulden van de
onderneming te waarborgen voor zover zij opeisbaar werden tijdens de periodes
bedoeld in §2 en voor zover zij voortvloeien uit: 1° de in dit artikel nader
omschreven leveringen aan de onderneming van materiële goederen en diensten;
2° de vervoerovereenkomsten, zowel de hoofdovereenkomsten als de
overeenkomsten van onderaanneming, gesloten door de onderneming; 3° de nietbetaling van de retributies en zegelrechten door de onderneming verschuldigd
krachtens artikel 33.
Krachtens artikel 17, §2, eerste lid, KB 7 mei 2002, kan op de borgtocht slechts
aanspraak worden gemaakt voor zover de schulden opeisbaar werden in de
periode van 365 dagen die aan de datum van de aanspraak op de borgtocht
voorafgaat.
Krachtens artikel 17, §2, tweede lid, KB 7 mei 2002, is, indien een schuldeiser
tegen de onderneming een rechtsvordering instelt en de hoofdelijke borg daarvan
in kennis stelt, bij ter post aangetekende zending van een kopie van de akte van
rechtsingang, de in het eerste lid bedoelde periode van 365 dagen, die welke
voorafgaat aan de datum van die aangetekende zending.
Krachtens artikel 17, §2, derde lid, KB 7 mei 2002, is, indien, in geval van
faillissement van de onderneming, een schuldeiser een aangifte van
schuldvordering indient, en de hoofdelijke borg daarvan in kennis stelt bij ter
post aangetekende brief, de in het eerste lid bedoelde periode van 365 dagen die
welke voorafgaat aan de datum van die aangetekende brief.
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Krachtens artikel 18, §1, KB 7 mei 2002, kan op de borgtocht alleen aanspraak
worden gemaakt door de houders van schuldvorderingen bedoeld in artikel 17,
door overlegging, bij ter post aangetekende brief gericht aan de hoofdelijke borg
bedoeld in artikel 15: 1° ofwel van een ten laste van deze onderneming in België
genomen, zelfs niet-uitvoerbare, rechterlijke beslissing; 2° ofwel, in geval van
faillissement van de onderneming, van het bewijs van aanvaarding van de
schuldvordering in het passief van dit faillissement door de curator of de
rechtbank van koophandel.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de datum van opeisbaarheid van de
schuldvordering ten aanzien van de onderneming bepalend is om de naleving van
de termijn bepaald in artikel 17, §2, KB 7 mei 2002 te beoordelen.
De appelrechter oordeelt dat:
- buiten het geval van het faillissement, de schuldvordering van de schuldeiser
van de vervoerondernemer voor onbetaalde facturen ten aanzien van de borg
opeisbaar wordt vanaf het ogenblik dat hij over een rechterlijke beslissing
beschikt, ook al is deze niet uitvoerbaar en derhalve niet definitief;
- de verweerster bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 11
september 2002 een uitvoerbare titel verkreeg tegen G. S. voor de betaling van
openstaande facturen daterend uit de periode van 31 oktober 2001 tot 23 april
2002;
- de verweerster bij aangetekende brief van 6 mei 2003 gericht aan de eiseres via
haar gerechtsdeurwaarder aanspraak heeft gemaakt op de borgtocht;
- de verweerster aanspraak kan maken op de borgtocht voor zover de schulden
opeisbaar werden in de periode van 365 dagen die aan de datum van de
aanspraak op de borgtocht voorafgaat, dit is tussen 6 mei 2002 en 6 mei 2003,
hetgeen te dezen het geval is ingevolge de veroordeling van G.S. bij vonnis van
11 september 2002.
4. De appelrechter, die om de al dan niet naleving van de in voormeld artikel 17,
§2, KB 7 mei 2002, bepaalde termijn te beoordelen, aldus de datum van
opeisbaarheid van de schuldvordering ten aanzien van de hoofdelijke borg en
niet deze van de opeisbaarheid ten aanzien van de onderneming in aanmerking
neemt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
13 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
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Smetryns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: J.
Verbist en A. De Bruyn.

Nr. 541
1° KAMER - 13 oktober 2011

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) GEFAILLEERDE RECHTSPERSOON - MORATOIRE INTERESTEN - BETALING - CURATOR - BEVOEGDHEID
2º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - FAILLISSEMENT - GEFAILLEERDE
RECHTSPERSOON - BETALING - CURATOR - BEVOEGDHEID
1º en 2° De artikelen 23, 79, 80, laatste lid en 83 Faillissementswet 1997 sluiten niet uit dat,
wanneer de gefailleerde een rechtspersoon is, de curator onder toezicht van de rechtbank
de rente van de schuldvorderingen die buiten de faillissementsvereffening is gebleven mag
voldoen uit het batig saldo van de vereffening1. (Artt. 23, 79, 80 en 83, Faillissementswet
1997)
(HCB cva e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Het arrest beslist dat de eerste verweerder, de Ontvanger der directe belastingen,
aanspraak kan maken op de betaling van de interesten op zijn schuldvordering tegen de
CVA HCB, de eerste eiseres in cassatie, failliet verklaard bij vonnis van 31 maart 1998,
welke interesten bleven lopen tijdens het faillissement en betaalbaar waren op het
beschikbaar actief, nadat de curator, de tweede verweerder, op de sluitingsvergadering op
16 mei 2008, had medegedeeld dat alle aanvaarde schuldvorderingen voldaan konden
worden en dat het saldo zou uitgekeerd worden aan de aandeelhouders van de failliete
vennootschap, de tweede en derde eisers in cassatie.
Volgens het arrest vertegenwoordigt de curator niet enkel de boedel, maar ook de gefailleerde. Door zijn beslissing tot sluiting van de verrichtingen van het faillissement wordt
de rechtspersoon van de gefailleerde, krachtens het artikel 83 Faillissementswet,
ontbonden, wat de onmiddellijke vereffening meebrengt, zodat de ontvanger zijn schuldvordering aan interesten niet meer tegenover de gefailleerde kon opeisen.
2. Het cassatiemiddel bevat twee onderdelen.
Het eerste onderdeel bekritiseert het oordeel dat het aan de curator toekomt de tijdens de
duur van het faillissement vervallen interesten - die enkel lopen t.a.v. de gefailleerde - te
betalen.
Het tweede onderdeel bekritiseert het oordeel dat de eerste verweerder zijn vordering na
de sluiting van het faillissement niet meer zal kunnen opeisen omdat de beslissing tot sluiting van de vereffening van het faillissement de rechtspersoon ontbindt en de onmiddellijke sluiting van de vereffening meebrengt.
Dit laatst genoemd oordeel is dus een reden tot staving van het eerste, zodat beide onder delen samen kunnen en derhalve het middel in zijn geheel kan worden beantwoord.
3. Dit middel lijkt me niet te kunnen worden aangenomen.
1 Zie de concl. van het OM.
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Art. 79 van de Faillissementswet bepaalt dat, wanneer de vereffening van het faillissement
beëindigd is, de curators de schuldeisers bijeenroepen om de rekening van de curatoren te
bespreken en dat het saldo van de rekening dan wordt afgesloten en dient voor de laatste
uitdeling.
Het is, krachtens het artikel 80, de rechtbank die de sluiting van het faillissement beveelt
na eventueel betwistingen betreffende de rekening te hebben beperkt en de schuldeisers te
hebben opgeroepen. Het laatste lid van art. 80 bepaalt dat "de sluiting van het faillissement een einde (maakt) aan de opdracht van de curator, behalve wat de sluiting betreft en
een algemene kwijting (inhoudt)".
Het art. 83 Faillissementswet bepaalt dat de sluiting van de verrichtingen van het faillisse ment van de rechtspersoon deze ontbindt en de onmiddellijke sluiting van zijn vereffening
meebrengt.
Uit het arrest blijkt dat het faillissement nog niet gesloten is.
Het stelt immers (sub. 5) vast dat, bij het beroepen vonnis, de eerste rechter voor recht
gezegd heeft dat de curator, "in het kader van de sluiting van het faillissement", de vorde ring van de ontvanger ten laste van de gefailleerde (art. 23 Faillissementswet) wegens
vervallen rente, zal voldoen, waarna het batig saldo van het faillissement verdeeld zal
worden over de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap.
Krachtens het art. 23 Faillissementswet valt de interest van niet door een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek gewaarborgde schuldvorderingen inderdaad buiten de vereffening.
Er is evenwel nog geen einde gemaakt aan de opdracht van de curator, alleszins niet wat
de sluiting betreft, zodat moet aangenomen worden dat de rechter kan aanvaarden dat de
curator de interest op die schuldvorderingen uit het batig saldo van de vereffening zoals
vastgesteld in het arrest zal uitbetalen, ten behoeve van de aandeelhouders.
Het arrest stelt tenslotte terecht dat het cassatiearrest van 18 maart 2004 2 niet terzake
dienend is.
Dit cassatiearrest stelt dat, onder de faillissementswet 1851, de sluiting van het faillissement niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg heeft en geen
einde maakt aan haar bestaan en het batig saldo, na de sluiting van het faillissement, aan
de vennootschap toekomt en de curator de interesten, na de sluiting, niet aan de schuldeisers mag betalen.
In deze is de sluiting nog niet tot stand gekomen en dus ook niet de ontbinding en sluiting
van de vereffening van de rechtspersoon.
Het bestreden arrest dat aldus die intentie van de curator op de sluitingsvergadering
beaamt, schendt dus geen van de aangewezen wetsbepalingen.
De rechten van de eisers zijn niet aangetast doordat de volgens de wet aan de eerste
verweerder, de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, toeko mende rente, door tussenkomst van de curator zal worden uitbetaald.
4. Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR C.10.0570.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
2 AR C.01.0183.N, AC 2004, nr. 152.
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van 1 december 2009.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op
12 september 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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 in zijn geheel
1. Artikel 80, laatste lid, Faillissementswet 8 augustus 1997 bepaalt dat de
sluiting van het faillissement een einde maakt aan de opdracht van de curators,
behalve wat de uitvoering van de sluiting betreft en een algemene kwijting
inhoudt.
2. Artikel 79 Faillissementswet 8 augustus 1997 bepaalt op welke wijze de
verdeling onder de schuldeisers dient te gebeuren wanneer de vereffening van
het faillissement is beëindigd. Het saldo dat overblijft na de uitdeling aan de
schuldeisers komt toe aan de gefailleerde.
3. Krachtens artikel 23 Faillissementswet 8 augustus 1997 houdt de rente van
schuldvorderingen die niet gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, pand
of hypotheek, vanaf het vonnis van faillietverklaring op te lopen, doch alleen ten
aanzien van de boedel. Voor de rente vervallen na het vonnis van
faillietverklaring zijn deze schuldeisers gerechtigd om de schuldenaar aan te
spreken na sluiting van het faillissement. Hieruit volgt dat deze rente buiten de
faillissementsvereffening valt.
4. Wanneer de gefailleerde een rechtspersoon is, heeft krachtens artikel 83
Faillissementswet 8 augustus 1997, de beslissing tot sluiting van de verrichtingen
van het faillissement de ontbinding van de rechtspersoon tot gevolg en brengt zij
de onmiddellijke sluiting van de vereffening mee.
5. Deze bepalingen sluiten niet uit dat, wanneer de gefailleerde een
rechtspersoon is, de curator onder toezicht van de rechtbank de rente van de
schuldvorderingen die buiten de faillissementsvereffening is gebleven mag
voldoen uit het batig saldo van de vereffening.
6. Het arrest stelt vast dat de faillissementsvereffening afsloot met een batig
saldo van 378.208,57 euro en dat niet wordt betwist dat de rente van de
schuldvordering van de verweerder na het faillissement tot aan de sluiting ervan
141.916,98 euro bedraagt.
7. Door te oordelen dat de curator gerechtigd is om "in het kader van sluiting van
de vereffening de vordering van [de verweerder] ten bedrage van 141.916,98
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euro te voldoen, waarna het batig saldo van het faillissement zal verdeeld worden
onder de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap", schenden de
appelrechters geen der als geschonden aangewezen wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: E.
Dirix – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: H. Geinger.

Nr. 542
1° KAMER - 13 oktober 2011

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER WEGVERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 32.3 - RECHTSVORDERING - BELGISCH GERECHT VERJARING - STUITING - BEOORDELING - TOEPASSELIJK RECHT
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - WEGVERVOER - CMRVERDRAG - ARTIKEL 32.3 - RECHTSVORDERING - BELGISCH GERECHT - VERJARING - STUITING BEOORDELING - TOEPASSELIJK RECHT
3º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER WEGVERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 32.3 - DAGVAARDING - BUITENLANDSE RECHTER ONBEVOEGDHEID - VERJARING - STUITING - TOEPASSELIJKHEID
4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - BUITENLANDSE RECHTER ONBEVOEGDHEID - WEGVERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 32.3 - TOEPASSELIJKHEID
1º en 2° Wanneer de zaak over een rechtsvordering, gesteund op het CMR, aanhangig is
voor een Belgisch gerecht, moet de vraag of de verjaring gestuit werd beoordeeld worden
naar Belgisch recht. (Art. 32.3, CMR-verdrag)
3º en 4° Artikel 2246 Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid naargelang is gedagvaard voor een Belgische dan wel voor een buitenlandse rechter; een dagvaarding voor
een onbevoegde buitenlandse rechter stuit dus de verjaring; die regel geldt ook wanneer
een Belgische rechter moet oordelen over een rechtsvordering, gesteund op het CMR 1.
(Art. 32.3, CMR-verdrag; Artt. 2244, eerste lid en 2246, BW)
(FAGIOLI spa, vennootschap naar Italiaans recht t/W. ANDRES, curator van T. faillissement van Dacotrans Grosskopf
GmbH & Co KG, vennootschap naar Duits recht)

ARREST

(AR C.10.0579.N)
1 Zie F. PONET en E. WILLEMS, De overeenkomst van internationaal wegvervoer - CMR, TBH, 1998,
716, nr. 110, met verwijzing naar Kh. Brussel, 30 april 1992, RHA, 1993, 379; Arbeidshof Luik, 26
maart 2010, JTT, 2010, 269.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 29 maart 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op
12 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan in haar verzoekschrift.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2244, 2246 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 820, 822, 826 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 32 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), goedgekeurd bij Wet van 4
september 1962;
- de artikelen 15, §1, lid 2, 26, 27 en 28 van de Wet van 16 juli 2004 inzake het Wetboek
van internationaal privaatrecht;
- voor zover als nodig de conflictregel "locus regit actum";
- de artikelen 167, 253, 261 van het Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (zivil
prozessordnung, afgekort ZPO).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist dat de vordering van de verweerder niet verjaard is omdat
deze werd gestuit door het neerleggen van een "Klage" voor het Landgericht Düsseldorf
op 29 april 2005.
Deze beslissing is gebaseerd op alle motieven van het arrest die verondersteld worden
hierna integraal hernomen te worden.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 32.3. CMR bepaalt dat de stuiting van de verjaring van de rechtsvorderingen,
waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, wordt beheerst door
de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Daardoor wordt aan de stuiting
van de verjaring een procedureel karakter toegekend.
De artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek die ingevolge artikel 32.3 CMR van
toepassing zijn en in combinatie met dit artikel moeten worden toegepast, beogen alleen
de dagvaarding voor het gerecht, of een gelijkaardige akte, die wordt ingeleid voor de
Belgische rechtbanken.
Het is ingevolge de mogelijkheid om de zaak te verwijzen naar een bevoegde rechtbank,
dat artikel 2246 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de dagvaarding de verjaring stuit ook al
wordt die dagvaarding ingeleid vóór een onbevoegde rechter. Zo ook beoogt artikel 826
Gerechtelijk Wetboek, waarin voorzien is dat de afstand van geding de stuiting van de
verjaring niet ongedaan maakt wanneer hij gegrond is op de onbevoegdheid van de
rechter voor wie de zaak aanhangig is en dezelfde akte dagvaarding voor de bevoegde
rechter inhoudt, slechts de afstand van een geding vóór een Belgische rechtbank.
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Inderdaad kunnen de regels Gerechtelijk Wetboek niet worden toegepast op een
rechtsvordering ingediend voor een buitenlands gerecht.
Daaruit volgt dat de neerlegging van een "Klage" voor het Landgericht Düsseldorf, ook
al is die gevolgd door een afstand van de geding ingeleid voor de Duitse rechtbank, niet
beschouwd kan worden als de dagvaarding in rechte, die de verjaring van de
rechtsvordering stuit in de zin van de artikelen 2244, 2246 en 2247 van het B.W. in
combinatie met artikel 32.3 CMR.
Door te beslissen dat de "Klage" bij het Landgericht Düsseldorf "beantwoordt aan het
begrip dagvaarding in de zin van art. 2244 B.W.", en "met de indiening van die
inleidende akte voor het Landgerich Düsseldorf op 29.4.2005 werd op dat ogenblik
stuitend gedagvaard in de zin van art. 2244 B.W.", schendt het bestreden arrest de
bepalingen van de artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek in combinatie met
artikel 32.3 CMR, alsmede de artikelen 1, 2, 820, 822 en 826 Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Indien men van oordeel zou zijn dat ingevolge de artikelen 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk
Wetboek in combinatie met artikel 32.3 CMR, een "Klage" neergelegd vóór een Duitse
Rechtbank, gevolgd door een afstand van geding, de verjaring kan stuiten van een
rechtsvordering die later wordt ingeleid vóór de Belgische rechtbanken, dan blijft nog dat
ingevolge de regel "locus regit actum" en de artikelen 26, 27 en 28 Wetboek
Internationaal Privaatrecht het Duits recht moet worden toegepast om de datum te
bepalen waarop deze "Klage" haar gevolgen kan hebben, volgens de in het buitenland
gevolgde interpretatie (artikel 15, §1, lid 2 Wetboek Internationaal Privaatrecht).
Volgens de artikelen 253 (1) en 261 (1) van het Duits Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, is een zaak regelmatig ingeleid wanneer de inleidende akte betekend
wordt aan de verweerder.
Artikel 167 van hetzelfde wetboek voorziet onder de titel "Retroactief effect van de
betekening" dat indien door de betekening een termijn wordt nageleefd of de verjaring
opnieuw is gestart of geschorst volgens artikel 204 Burgerlijk Wetboek, dan zal dit effect
reeds plaatsvinden bij ontvangst van de aanvraag of verklaring indien de betekening kort
nadien plaatsvindt.
Het bestreden arrest stelt dat "bij akte 29.4.2005 (die betekend werd [...] aan Fagioli op
8.9.2006), werd een procedure ingeleid voor het Landgericht Düsseldorf". Het oordeelt
dat:
"Het Duits recht kent twee begrippen die vergelijkbaar zijn met het begrip aanhangigheid
zoals dat gehanteerd wordt in het Belgisch gerechtelijk recht: nl. enerzijds de
'Anhängigkeit' en anderzijds de 'Rechtshängigkeit' (daar dit terminologisch onderscheid
in ons recht onbestaande is kunnen beide vertaald worden als "aanhangigheid"). De
'Anhängigkeit' treedt in op het ogenblik waarop de akte met de inleidende vordering (de
'Klage') bij de rechtbank wordt ingediend (neergelegd), in casu 29.4.2005. De
'Rechtshängigkeit' begint pas met de betekening van die 'Klage' aan de verwerende partij.
Zij wordt geregeld door §261 Zivilprozessordnung (afgekort als ZPO), en zij heeft
ondermeer als gevolg dat de eis vanaf dat ogenblik niet meer bij een andere rechtbank
kan ingesteld worden'.
Naar Duits recht is voor de verjaring en de schorsing ervan (de "Hemmung" naar Duits
recht betreft een schorsing van de verjaring door dagvaarding) de betekening van de
"Klage" een vereiste. De betekening van de "Klage" werkt in principe evenwel in normale
omstandigheden terug tot op het ogenblik dat de inleidende vordering werd ingediend (en
dus tot het beginpunt van de "Anhängigkeit").
Het komt het hof (van beroep) evenwel gelet op de toepasselijkheid van het Belgisch recht
voor wat de stuiting (en de thans niet terzake doende schorsing) betreft, niet toe om na te
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gaan of terzake ook effectief voldaan is aan de bepalingen van §167 ZPO. Aldus hoeft het
ook niet verder in te gaan op de vraag of het tijdsverloop tussen de indiening van de
Klage en de betekening ervan (die in principe overeenkomstig §166[2]ZPO van
ambtswege door de griffie van het landgericht bewerkstelligd had moeten worden) er
naar Duits recht aanleiding toe zou gegeven hebben om eventueel aan de betekening geen
terugwerkende kracht tot aan de indiening van de "Klage" toe te kennen.
Alleszins staat vast dat op 29 april 2005 een akte werd ingediend waarmee een vordering
werd aanhangig gemaakt. Ook naar Duits recht was er reeds op 29 april 2005 sprake van
een "aanhangige" vordering : de "Anhängigkeit" nam aanvang op 29 april 2005.
De gedinginleidende akte van 29 april 2005 beantwoordt aan het begrip dagvaarding in
de zin van art. 2244 B.W. Met de indiending van die inleidende akte voor het landgericht
Düsseldorf op 29 april 2005 werd op dat ogenblik stuitend gedagvaard in de zin van art.
2244 B.W.".
Door dit te doen weigeren de appelrechters na te gaan of ingevolge het Duits recht, de
"Klage" inderdaad op de datum van de neerlegging de verjaring heeft kunnen stuiten en
bijgevolg op deze datum heeft kunnen "plaatsvinden" in de zin van de artikelen 2244,
2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek. Daarmee worden de artikelen 2244, 2246 en 2247
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 15, §1, lid 2, 26, 27 en 28 Wetboek Internationaal
Privaatrecht - en voor zover als nodig de regel "locus regit actum" -geschonden, alsmede
de artikelen 167, 253 en 261 Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 32.3 CMR wordt de schorsing van de verjaring beheerst
door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Hetzelfde geldt voor
de stuiting van de verjaring.
2. Deze bepaling houdt in dat, wanneer de zaak aanhangig is voor een Belgisch
gerecht, de vraag of de verjaring gestuit werd moet worden beoordeeld naar
Belgisch recht.
3. Krachtens artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, vormen een
dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan
hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.
Krachtens artikel 2246 Burgerlijk Wetboek, stuit ook de dagvaarding voor een
onbevoegde rechter de verjaring.
4. Artikel 2246 Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid naargelang is
gedagvaard voor een Belgische dan wel voor een buitenlandse rechter. Een
dagvaarding voor een onbevoegde buitenlandse rechter, stuit dus de verjaring.
Die regel geldt ook wanneer een Belgische rechter moet oordelen over een
rechtsvordering, gesteund op het CMR.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. De appelrechters oordelen dat:
- iedere akte waarbij een persoon voor een rechtbank gedaagd wordt en waarbij
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de eisende partij een gerechtelijke uitspraak vraagt over een door haar bij dat
gerecht aanhangig gemaakte vordering, een dagvaarding is in de zin van artikel
2244 Burgerlijk Wetboek;
- het begrip dagvaarding aldus slaat zowel op de dagvaarding bedoeld door het
Gerechtelijk Wetboek, als op een verzoekschrift, een conclusie, een akte van
hoger beroep;
- de akte of "Klage" waarmee de Duitse procedure werd ingeleid, werd ingediend
bij het Landgericht te Düsseldorf op 29 april 2005;
- het Duitse recht twee begrippen kent vergelijkbaar met de het begrip
aanhangigheid, namelijk enerzijds de "Anhängigkeit" en anderzijds de
"Rechtshängigkeit";
- de "Anhängigkeit" intreedt op het ogenblik dat de inleidende vordering of
"Klage" wordt neergelegd, hetzij te dezen op 29 april 2005, terwijl de
"Rechtshängigkeit" pas begint te lopen met de betekening;
- naar het Duitse recht reeds op 29 april 2005 sprake was van een aanhangige
vordering;
- deze gedinginleidende akte beantwoordt aan het begrip dagvaarding in de zin
van artikel 2244 Burgerlijk Wetboek.
6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters weigeren na te gaan of de
"Klage" van 29 april 2005 naar het Duitse recht als een gedinginleidende akte te
beschouwen is en derhalve overeenkomstig het artikel 2244 Burgerlijk Wetboek
stuitende werking heeft, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist
mitsdien feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
13 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: J.
Oosterbosch.

Nr. 543
1° KAMER - 13 oktober 2011

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - SCHULDEN - BRANDSTOFLEVERING TOEPASSELIJKHEID
Om de garantie van de borgtocht van de vervoerder te genieten moeten de schulden niet
alleen dienstig zijn voor één van de in artikel 3, 1° en 2°, Wet goederenvervoer over de weg
bedoelde werkzaamheden, maar moeten ze ook voortvloeien uit één van de in dit artikel
opgesomde leveringen van goederen en diensten; deze lijst van goederen en diensten
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dient als restrictief en volledig te worden aangezien; de levering van brandstof, ook al is die
onontbeerlijk voor de uitvoering van de bedoelde werkzaamheden, is niet opgenomen in
deze lijst, zodat de eruit voortvloeiende schuld niet de garantie van de borgtocht geniet 1.
(Art. 3, Wet Goederenvervoer over de Weg; Art. 17, §1, KB 7 mei 2002)
(FORTIS BANK nv T. VAN RAAK BENZINESTATIONS nv)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. De eiseres heeft aan de BVBA DAG Trans, een vervoeronderneming (later failliet
verklaard) een borgstelling verleend overeenkomstig het artikel 17 van het KB van 7 mei
2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg 2.
De verweerster doet beroep op deze borgstelling van de vervoerder wegens onbetaalde
facturen voor levering van brandstof.
Het arrest veroordeelt de eiseres, op grond van deze borgstelling, om het verschuldigd
bedrag te betalen. Deze beslissing is gegrond op een ruime interpretatie van voormeld
artikel 17, §1, 1°, dat bepaalt:
"De borgtocht bedoeld in artikel 14 dient in zijn geheel om de schulden van de onderne ming te waarborgen voor zover ze opeisbaar werden tijdens de periodes bedoeld in §2 en
voor zover zij voortvloeien uit:
1° de levering aan de onderneming van de volgende materiële goederen en diensten, voor
zover zij dienen voor de uitvoering van de in artikel 3, 1° en 2° van de wet bedoelde
werkzaamheden:
a) de banden alsook de andere onderdelen en de verplichte toebehoren van de voertuigen;
b) de herstelling en het onderhoud van deze voertuigen;
c) de prestaties van het rijdend personeel.
2. Het cassatiemiddel voert schending aan van deze bepaling.
Volgens het middel is de schuldvordering die voortvloeit uit de levering van brandstof
voor de voertuigen van de vervoerder niet gedekt door de borgtocht, wegens de beperkende uitlegging die aan deze bepaling dient te worden gegeven.
3. Vraag is thans dus of het artikel 17 van het K.B. van 7 mei 2002 betreffende het
vervoer van zaken over de weg in dezen inderdaad op beperkende wijze dient te worden
geïnterpreteerd.
De wordingsgeschiedenis van deze bepaling zal het best het besluit verantwoorden. Het
Hof had reeds, bij arrest van 28 april 19953, onder vigeur van het K.B. van 5 september
1978, een beperkende uitlegging aan dat oude besluit gegeven, wat betreft de schuldeisers
die de borg van de vervoerder kunnen aanspreken. Het middel gericht tegen de beslissing
dat de brandstofleverancier dat niet kon werd door het Hof niet aangenomen. Drie arresten
van 18 september 19974 hebben de schuldvorderingen van verhuurders van voertuigen
ook de dekking van de borgtocht ontzegd. Het cassatiearrest van 24 november 2005 houdt
deze restrictieve interpretatie, m.b.t. het art. 21 van het K.B. van 18 maart 1991, aan 5.
4. Thans is de vraag dus of deze beperkende uitlegging ook kan aangehouden worden wat
betreft de levering van brandstof aan de vervoeronderneming, onder vigeur van het K.B.
van 7 mei 2002.
1 Zie de concl. van het OM.
2 BS 30 mei 2002.
3 AR C.94.0388.N, AC 1995, nr. 215.
4 O.m. AR C.97.0131.N, AC 1997, nr. 361, TBH, 1998, 751, met noot en RW, 1998-1999, 255, met
noot G. VAN HAEGHENBORGH, De wettelijke borgstelling voor vervoerders: onvolkomen regelgeving
leidt tot vaststaande cassatierechtspraak.
5 AR C.04.0015.N, AC 2005, n° 624 en de conclusie OM, waarin deze historiek wordt weergegeven.
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Krachtens haar artikel 3 is de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over
de weg van toepassing: 1° op elk vervoer van zaken over de weg tegen vergoeding door
middel van een voertuig of een sleep; 2° op elke ledige rit met een voertuig of een sleep,
verricht over de weg, in verband met een vervoer bedoeld in 1°; 3° op het vervoer van
zaken over de weg verricht voor eigen rekening, door middel van een voertuig of een
sleep in de gevallen bepaald in artikel 22, §1, 2°, b.
Uit de voormelde tekst van artikel 17 van het K.B. van 7 mei 2002 en inzonderheid uit het
verslag aan de Koning 6 blijkt dat deze bepaling inderdaad op beperkende wijze dient te
worden geïnterpreteerd. Het verslag stelt: "Art. 17 bepaalt de bestemming van de borg tocht: het waarborgen van welbepaalde schulden van de vervoeronderneming.
De bestemming van de borgtocht werd in het verleden dikwijls op verschillende wijzen
geïnterpreteerd. Teneinde voortaan elke betwisting te voorkomen, preciseert onderhavig
ontwerp voor welke schuldvorderingen aanspraak kan worden gemaakt op de borgtocht.
Aldus garandeert de borgtocht volgens artikel 17, §1, 1°, de schulden die voortvloeien uit
de levering van bepaalde materiële goederen en diensten die als onontbeerlijk worden
beschouwd voor de uitvoering van vervoer van zaken tegen vergoeding over de weg,
alsook voor de ledige ritten in verband met dit vervoer.
De voorgestelde lijst, die noodzakelijkerwijs arbitrair is door haar beperkt karakter, moet
echter wel als volledig worden beschouwd."
Hieruit blijkt dus op ondubbelzinnige wijze niet alleen op welk vervoer de wet van
toepassing is maar ook dat het KB de lijst van goederen en diensten restrictief en volledig
opvat.
De levering van brandstof is niet opgenomen in de bedoelde lijst, zodat de eruit voort vloeiende schuldvordering niet door de borgtocht kan gedekt zijn. De ruime interpretatie 7,
die leidt tot het besluit dat de borgtocht ook ten gunste van de brandstofleverancier werkt,
vindt geen steun in deze teksten.
Het arrest dat daartoe wel besluit schendt het voormelde artikel 17 van het KB van 7 mei
2002.
Het middel is derhalve gegrond.
4. Conclusie: vernietiging.
ARREST

(AR C.10.0641.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 18 januari 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op
5 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
6 BS 30 mei 2002, 23339.
7 M. GODFROID, Nieuwe perikelen inzake de verplichte borgstelling in het wegvervoer, noot onder
Cass. 24 april 2008, TBH 2008, 620.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Krachtens artikel 3 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van
zaken over de weg, [hierna: Wet goederenvervoer over de weg] is deze wet van
toepassing: 1° op elk vervoer van zaken over de weg tegen vergoeding door
middel van een voertuig of een sleep; 2° op elke ledige rit met een voertuig of
een sleep, verricht over de weg, in verband met een vervoer bedoeld in 1°.
Krachtens artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende
het vervoer van zaken over de weg [hierna: KB 7 mei 2002], dient de borgtocht
bedoeld in artikel 14 in zijn geheel om de schulden van de onderneming te
waarborgen voor zover zij opeisbaar werden tijdens de periodes bedoeld in §2 en
voor zover zij voortvloeien uit: 1° de levering aan de onderneming van de
volgende materiële goederen en diensten, voor zover zij dienen voor de
uitvoering van de in artikel 3, 1° en 2° van de wet bedoelde werkzaamheden: a)
de banden, alsook de andere onderdelen en de verplichte toebehoren van de
voertuigen; b) de herstelling en het onderhoud van deze voertuigen; c) de
prestaties van het rijdend personeel.
2. Uit de tekst van artikel 17, §1, 1°, KB 7 mei 2002 volgt dat om de garantie van
de borgtocht te genieten de schulden niet alleen dienstig moeten zijn voor één
van de in artikel 3, 1° en 2°, Wet goederenvervoer over de weg bedoelde
werkzaamheden, maar ook moeten voortvloeien uit één van de in dit artikel
opgesomde leveringen van goederen en diensten. Deze lijst van goederen en
diensten dient als restrictief en volledig te worden aangezien.
De levering van brandstof, ook al is die onontbeerlijk voor de uitvoering van de
in artikel 3, 1° en 2°, van de Wet goederenvervoer over de weg bedoelde
werkzaamheden, is niet opgenomen in deze lijst van goederen en diensten, zodat
de eruit voortvloeiende schuld niet de garantie van de borgtocht geniet.
3. De appelrechters, die anders oordelen verantwoorden hun beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
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13 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: P. van
Ommeslaghe en H. Geinger.

Nr. 544
1° KAMER - 13 oktober 2011

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) WEDERKERIGE OVEREENKOMST - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - ONTBINDING SCHADEVERGOEDING - DOEL - SCHADE - BEOORDELING
2º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - CONTRACTUELE WANPRESTATIE ONTBINDING - SCHADEVERGOEDING - DOEL - SCHADE - BEOORDELING
3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - SCHADEVERGOEDING - SCHADE - BEWIJSLAST
4º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - SCHADEVERGOEDING SCHADE - BEWIJSLAST
1º en 2° De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie in geval van ontbinding
van de overeenkomst heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich
zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen 1; die
schade wordt door de feitenrechter beoordeeld2. (Art. 1149, BW; Art. 1184, BW)
3º en 4° De schuldeiser, die geopteerd heeft voor de ontbinding van de overeenkomst en
die, naast het voordeel van de ontbinding, aanspraak maakt op schadevergoeding, moet
het bestaan van die bijkomende schade bewijzen. (Art. 1184, BW; Art. 870, Gerechtelijk
Wetboek)
(C. T. 3I PROPERTIES nv)

ARREST

(AR C.10.0642.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 11 februari 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op
12 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
1 Cass. 26 jan. 2007, AR C.05.0374.N, AC, 2007, nr. 49, TBBR, 2009, 45.
2 Cass. 8 okt. 1987, AR 7809, AC, 1987-88, nr. 82.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. De appelrechter oordeelt dat:
- de eiser zijn keuzerecht heeft uitgeoefend en heeft geopteerd voor de
ontbinding van de overeenkomst eerder dan voor de gedwongen uitvoering
ervan;
- indien de retroactieve werking van de ontbinding gekoppeld aan de wederzijdse
restitutieverplichting de geleden schade niet herstelt, er aanleiding kan zijn tot
betaling van een bijkomende schadevergoeding.
2. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechter aan de eiser het recht
op schadevergoeding ontzegt op grond dat hij heeft geopteerd voor de ontbinding
van de overeenkomst eerder dan voor de gedwongen uitvoering ervan, berust het
op een verkeerde lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.
3. Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek, moet de schuldenaar, bij de
foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, volledig instaan voor
het verlies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten derven,
onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 Burgerlijk
Wetboek.
Krachtens artikel 1184, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, heeft in wederkerige
contracten de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze om
ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de
uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen,
met schadevergoeding.
4. De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie in geval van
ontbinding op grond van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te
plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de
schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen. Die schade wordt door de
feitenrechter beoordeeld.
5. Krachtens artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs
leveren van de feiten die zij aanvoert.
6. Uit voormelde bepalingen volgt dat de schuldeiser, die overeenkomstig artikel
1184 Burgerlijk Wetboek geopteerd heeft voor de ontbinding van de
overeenkomst en die, naast het voordeel van de ontbinding, aanspraak maakt op
schadevergoeding, het bestaan van die bijkomende schade moet bewijzen.
7. De appelrechter oordeelt dat:
- de eiser vrij was de aandelen, waarvan hij ingevolge de ontbinding van de
verkoopovereenkomst opnieuw de beschikking verkreeg, opnieuw te verkopen;
- bij die verkoop de prijszetting vrij was en de eiser niet verplicht was in te gaan
op het aanbod van een derde dat beneden de vroeger bedongen prijs lag;
- de eiser die uit vrije wil aan die voorwaarden verkoopt, het prijsverschil niet als
schadevergoeding op zijn aanvankelijke, in gebreke gebleven medecontractant

2098

HOF VAN CASSATIE

13.10.11 - Nr. 544

kan verhalen.
8. De appelrechter, die aldus te kennen geeft dat het niet bewezen is dat de
waarde van de aandelen, waarvan de eiser ingevolge de ontbinding van de
verkoopovereenkomst opnieuw de beschikking verkreeg, minder bedroeg dan de
prijs die in het kader van de ontbonden overeenkomst met de verweerster werd
bedongen, verantwoordt zijn beslissing het prijsverschil resulterend uit de
tweede verkoop niet als bijkomende schadevergoeding toe te kennen naar recht
en schendt artikel 149 van de Grondwet niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: A.
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: C. De
Baets.

Nr. 545
1° KAMER - 14 oktober 2011

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) REGISTRATIEVERPLICHTING VOOR AANNEMERS - BUITENLANDSE INSCHRIJVER-AANNEMER - BEGINSEL
VAN VRIJ VERKEER BINNEN DE EUROPESE UNIE
2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - OVERHEIDSOPDRACHTEN - REGISTRATIEVERPLICHTING
VOOR AANNEMERS - BUITENLANDSE INSCHRIJVER-AANNEMER - BEGINSEL VAN VRIJ VERKEER BINNEN
DE EUROPESE UNIE
3º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) BUITENLANDSE INSCHRIJVER-AANNEMER - VOORLEGGING VAN FISCALE EN SOCIALE ATTESTEN BEGINSEL VAN VRIJ VERKEER BINNEN DE EUROPESE UNIE
4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - OVERHEIDSOPDRACHTEN - BUITENLANDSE
INSCHRIJVER-AANNEMER - VOORLEGGING VAN FISCALE EN SOCIALE ATTESTEN - BEGINSEL VAN VRIJ
VERKEER BINNEN DE EUROPESE UNIE
1º en 2° Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een
nationale regeling waarbij de in een andere lidstaat gevestigde aannemer om een opdracht
in de lidstaat van de aanbestedende dienst toegewezen te kunnen krijgen aldaar geregi streerd moet zijn als niet vallende onder de uitsluitingsgronden die zijn opgesomd in artikel
24, eerste alinea, van richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de
uitvoering van werken, op voorwaarde dat een dergelijke verplichting de deelneming van de
aannemer aan de betrokken overheidsopdracht belemmert noch vertraagt, en evenmin
buitensporige administratieve lasten meebrengt, en dat zij uitsluitend ertoe strekt na te gaan

Nr. 545 - 14.10.11

HOF VAN CASSATIE

2099

of betrokkene professioneel geschikt is in de zin van deze bepaling1. (Art. 24, tweede lid,
EEG-Richtlijn 93/37 van de Raad van 14 juni 1993; Art. 15, §7, vóór de wijziging ervan bij
K.B. 29 jan. 1997, KB 22 april 1977)
3º en 4° Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een natio nale regeling op grond waarvan het onderzoek van de aan een aannemer van een andere
lidstaat door de fiscale en sociale autoriteiten van die lidstaat afgegeven getuigschriften,
aan een andere instantie dan de aanbestedende dienst wordt opgedragen wanneer die
instantie grotendeels bestaat uit personen die worden benoemd door de werkgevers- en
werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf in de provincie waar de betrokken overheidsopdracht wordt uitgevoerd, en die bevoegdheid zich uitstrekt tot een inhoudelijke toetsing van
de geldigheid van deze getuigschriften 2. (Art. 24, tweede lid, EEG-Richtlijn 93/37 van de
Raad van 14 juni 1993; Art. 15, §7, vóór de wijziging ervan bij K.B. 29 jan. 1997, KB 22 april
1977)
(BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION nv e.a. T. BERLAYMONT 2000 nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0478.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 14 maart 2007.
Bij arrest van 22 januari 2009 heeft het Hof het eerste onderdeel van het middel
afgewezen omdat het feitelijke grondslag miste en vervolgens de uitspraak
aangehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum van
het arrest weergegeven prejudiciële vragen zal hebben beantwoord.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft die vragen beantwoord bij het
arrest C-74/09 van 15 juli 2010.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren een middel aan.
(…)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Als antwoord op de twee vragen die het Hof bij zijn arrest van 22 januari 2009
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld, heeft het, in zijn
arrest van 15 juli 2010, voor recht gezegd:
“1) Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan
een nationale regeling waarbij de in een andere lidstaat gevestigde aannemer om
1 HvJ, 15 juli 2007, in de zaak C-74/09.
2 Ibid.
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een opdracht in de lidstaat van de aanbestedende dienst toegewezen te kunnen
krijgen aldaar geregistreerd moet zijn als niet vallende onder de uitsluitingsgronden die zijn opgesomd in artikel 24, eerste alinea, van richtlijn 93/37/EEG
van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, op voorwaarde dat een dergelijke verplichting de deelneming van de aannemer aan de
betrokken overheidsopdracht belemmert noch vertraagt, en evenmin buitensporige administratieve lasten meebrengt, en dat zij uitsluitend ertoe strekt na te
gaan of betrokkene professioneel geschikt is in de zin van deze bepaling.
2) Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een
nationale regeling op grond waarvan het onderzoek van de aan een aannemer van
een andere lidstaat door de fiscale en sociale autoriteiten van die lidstaat
afgegeven getuigschriften, aan een andere instantie dan de aanbestedende dienst
wordt opgedragen wanneer:
- die instantie grotendeels bestaat uit personen die worden benoemd door de
werkgevers- en werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf in de provincie waar
de betrokken overheidsopdracht wordt uitgevoerd, en
- die bevoegdheid zich uitstrekt tot een inhoudelijke toetsing van de geldigheid
van deze getuigschriften.”
Het onderdeel, dat zich ertoe beperkt staande te houden dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat de eiseressen over een registratie in België dienden te
beschikken, de bepaling schendt die het vermeldt, aangezien artikel 24 van de
voornoemde richtlijn 93/37/EEG van de Raad slechts de afgifte vereist van de
noodzakelijke en gelijkwaardige fiscale en sociale getuigschriften van de
autoriteiten van hun lidstaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
14 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: D. Batselé
– Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:L. Simont en I.
Heenen.

Nr. 546
1° KAMER - 14 oktober 2011

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - SPLITSING - SCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE BEKENDMAKING VAN HET
ONTWERP VAN SPLITSING - BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SCHULDEISERS - NOG NIET
VERVALLEN SCHULD - VERVALLEN SCHULD - WIJZE
2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - NAAMLOZE
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- SPLITSING - SCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE BEKENDMAKING VAN HET ONTWERP VAN
- BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SCHULDEISERS - NOG NIET VERVALLEN SCHULD
- VERVALLEN SCHULD - WIJZE
VENNOOTSCHAP
SPLITSING

3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - SPLITSING - SCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE BEKENDMAKING VAN HET
ONTWERP VAN SPLITSING - BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SCHULDEISERS - NOG NIET
VERVALLEN SCHULD - REGELING - GEEN MECHANISME VAN HOOFDELIJKHEID - GEVOLG - BEGRIP VAN
ZEKERE EN OPEISBARE SCHULDEN

4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - SPLITSING - SCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE BEKENDMAKING VAN HET ONTWERP VAN
SPLITSING - BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SCHULDEISERS - NOG NIET VERVALLEN SCHULD
- REGELING - GEEN MECHANISME VAN HOOFDELIJKHEID - GEVOLG - BEGRIP VAN ZEKERE EN
OPEISBARE SCHULDEN

5º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - SPLITSING - NOG NIET VERVALLEN SCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE
BEKENDMAKING VAN HET ONTWERP VAN SPLITSING - BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE
SCHULDEISERS - VERPLICHTING VOORTVLOEIEND UIT EEN VOOR HOGER BEROEP VATBAAR VONNIS DAT
NIET VOORLOPIG UITVOERBAAR IS VERKLAARD - AARD VAN DE SCHULD
1º en 2° De bescherming van de schuldeisers die houder zijn van een schuldvordering die
bestond vóór de bekendmaking van het ontwerp van splitsing, wordt gewaarborgd, indien
die schuldvordering nog niet vervallen is, door de mogelijkheid om een zekerheid te bewarende titel te verkrijgen, en, zodra zij vervallen is, door een hoofdelijkheid die de tenuitvoerlegging ervan verzekert. (Art. 12, EEG-Richtlijn 82/891 van 17 dec. 1982; Artt. 174/38, §3
en 174/40, Vennootschappenwet)
3º en 4° De richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 legt de Lidstaten niet
op dat zij moeten voorzien in een mechanisme van hoofdelijkheid van de verkrijgende
vennootschappen voor de niet-vervallen verbintenissen van de gesplitste vennootschap; zij
kan dus niet verantwoorden dat aan de bewoordingen "zekere en opeisbare" die door
artikel 174/38, §3, van de Vennootschapswet worden gebruikt, een uitlegging wordt
gegeven die afwijkt van het gemeen recht, meer bepaald dat ze worden begrepen in de
betekenis die ze hebben in artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek dat, aangezien het
enkel de mogelijkheid van een bewarende maatregel biedt, een ruimere draagwijdte kan
krijgen. (Art. 12, EEG-Richtlijn 82/891 van 17 dec. 1982; Artt. 174/38, §3 en 174/40,
Vennootschappenwet)
5º Een verbintenis die voortvloeit uit een voor hoger beroep vatbaar vonnis dat niet voorlopig uitvoerbaar verklaard is, kan niet worden aangemerkt als een zekere en opeisbare
schuld in de zin van artikel 174/38, §3, van de Vennootschapswet. (Art. 174/38, §3,
Vennootschappenwet)
(SPAR RETAIL nv T. DECOMO nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0287.F - C.10.0556.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen van 6 december 2007.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep AR nr. C.08.0287.F voert de eiseres twee
middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1414 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 174/28, §2, en 174/38, §1, 3°, 2 en 3, van de op 13 november 1935
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (de artikelen 174/28, §2, en
174/38, §1 en 2, ingevoegd bij de wet van 29 juni 1993 en artikel 174/38, §3, ingevoegd
bij de wet van 13 april 1995);
- voor zoveel als nodig, de artikelen 682, eerste lid, 3°, 683, 686 en 744, tweede lid, van
de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen;
- voor zoveel als nodig, artikel 12 van de zesde richtlijn 82/891/EEG van de Raad van de
Europese gemeenschappen van 17 december 1982;
- voor zoveel als nodig, algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wetten moeten
worden uitgelegd in overeenstemming met de Europese richtlijnen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst de aansprakelijkheid vast van de aannemer, oorspronkeliijk de
naamloze vennootschap Declerck et fils, en de splitsing van die vennootschap tussen de
naamloze vennootschap Entreprises générales de construction Declerck en de
[verweerster]. Vervolgens veroordeelt het enkel de failliete vennootschap Entreprises
générales de construction Declerck, en verwerpt daarbij de hoofdelijkheid tussen die
vennootschap en de [verweerster]. Het baseert die beslissing op de onderstaande
redenen:
"d) De verbintenis en de bijdrage in de schuld
(...) Volgens de bewoordingen van de op 30 oktober 1998 verleden akten werd de
vennootschap Entreprises générales de construction Declerck gesplitst tussen de
[verweerster] en de 'nieuwe' vennootschap Entreprises générales de construction
Declerck;
Onder meer de volgende stukken worden in het debat overgelegd: het op 29 juni 1998
opgestelde ontwerp van splitsing, de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, het
verslag opgemaakt overeenkomstig de artikelen 174/26 en 174/45 van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen, de akte van splitsing die op 30 oktober 1998 is
opgemaakt door notaris Ludovic Du Faux, met standplaats te Moeskroen, de
kapitaalsverhoging en de wijzigingen van de statuten en de oprichting van de nieuwe
'naamloze vennootschap Entreprises générales de construction Declerck'. Die akten
werden nog dezelfde dag voor dezelfde notaris opgemaakt;
Uit al die stukken blijkt dat de procedure conform de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen is verlopen en de zesde Europese richtlijn, meer bepaald artikel
3, §3, b), niet schendt;
De splitsingsakte preciseert dat 'de voornoemde vennootschappen in de regel,
overeenkomstig artikel 174/38, §3, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, hoofdelijk gehouden blijven tot betaling van de zekere en
opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de splitsingsakte in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, binnen de grenzen van het toegekende netto-
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actief, zolang de desolidarisatie niet werd verkregen', wat geen betrekking heeft op de
litigieuze schuld, die toentertijd noch zeker, noch opeisbaar was, aangezien het beroepen
vonnis niet bij voorraad uitvoerbaar was en er tegen dat vonnis rechtsmiddelen waren
ingesteld bij het hof [van beroep];
De akte preciseert eveneens dat 'de nieuwe naamloze vennootschap Entreprises générales
de construction Declerck in de regel alle rechten en verplichtingen overneemt die
verband houden met de handelszaak van de opgeslorpte vennootschap' en dat de
partijden 'teneinde elk mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde bestanddelen
van het vermogen te vermijden, ingeval de hierboven omschreven verdeling niet duidelijk
genoeg zou zijn, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar zou zijn, ofwel
omdat het gaat om bestanddelen die per vergissing of wegens nalatigheid zijn toegekend,
uitdrukkelijk overeenkomen, gelet op het bepaalde in artikel 174/28 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat alle activa en passiva
waarvan niet met zekerheid kan worden uitgemaakt aan wie ze worden toegekend,
ingebracht zullen worden in de nieuwe naamloze vennootschap Entreprises générales de
construction Declerck. Vervolgens wordt vermeld dat enkel de schulden aan de B.B.L. bij
de [verweerster] zullen worden ingebracht en dat alle rechten en verplichtingen die
betrekking hebben op de handelszaak van de opgeslorpte vennootschap overgenomen
worden door de nieuwe naamloze vennootschap Entreprises générales de construction
Declerck';
De [verweerster] voert terecht aan dat, ook al wordt de [litigieuze] schuld niet
uitdrukkelijk vermeld, uit het ontwerp van splitsing en de akte waarin zij wordt
vastgesteld, blijkt dat:
- bij de [verweerster] passiva worden ingebracht die hoofdzakelijk bestaan uit schulden
die zijn gewaarborgd door de onroerende goederen die op haar zijn overgegaan, m.a.w.
hypothecair gewaarborgde schulden;
- bij de vennootschap Declerck alles wordt ingebracht dat niet passief of actief aan de
[verweerster] is toegewezen, alsook alle rechten en verbintenissen buiten balans van de
gesplitste vennootschap;
Daaruit volgt dat die vennootschappen, in hun overeenkomsten, bedoeld hebben dat de
litigieuze schuld ten laste valt van de vennootschap Entreprises générales de construction
Declerck".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 174/38, §3, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (thans
686 van het Wetboek van vennootschappen) bepaalt dat de verkrijgende vennootschappen
bij splitsing hoofdelijk gehouden blijven tot betaling van de "zekere en opeisbare"
schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot
deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden
bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot
stand is gekomen, en dit uitsluitend voor het netto-actief dat hun wordt toegekend.
Een schuld is "zeker" in de zin van die artikelen wanneer het bestaan ervan voldoende
bewezen lijkt en hij is "opeisbaar" wanneer hij op het huidige ogenblik verschuldigd is.
Iedere schuld waarvan het bestaan is vastgesteld en het bedrag bepaald door een vonnis,
is in beginsel een zekere en vaststaande schuld, ook al is dat vonnis niet uitvoerbaar bij
voorraad.
Die uitlegging van het begrip " zekere en opeisbare schuld" valt met name af te leiden uit
de doelstellingen van de Europese wetgever inzake splitsing van vennootschappen zoals
ze zijn verwoord in artikel 12 van de zesde richtlijn 82/891/EEG van de Raad van de
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Europese Gemeenschappen van 17 december 1982. Die bepaling legt immers een
bijzondere bescherming op van de schuldeisers van schuldvorderingen die ontstaan zijn
vóór de bekendmaking van het ontwerp van splitsing maar waarvan de tenuitvoerlegging
niet naar behoren kan worden vervolgd, ofwel omdat de schuldvordering nog niet
vervallen is, in welk geval de passende waarborgen moeten worden geboden, ofwel om
enige andere reden, in welk geval de hoofdelijkheid wordt opgelegd.
Die uitlegging van het begrip "zekere en opeisbare schuld" stemt trouwens overeen met
de artikelen 1414 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 1415 van het
Gerechtelijk Wetboek staat het bewarend beslag toe voor schuldvorderingen die zeker en
opeisbaar zijn, en die vaststaande zijn of vatbaar voor een voorlopige raming, terwijl
artikel 1414 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt dat elk vonnis, zelfs al is het niet
uitvoerbaar niettegenstaande verzet of hoger beroep, in beginsel geldt als toelating om
bewarend beslag te leggen voor de uitgesproken veroordelingen. Uit het onderlinge
verband tussen die bepalingen volgt noodzakelijkerwijs dat het vonnis dat veroordelingen
uitspreekt het bewijs oplevert van het zekere en opeisbare karakter van de
schuldvordering.
In deze zaak moet worden vastgesteld dat de oorspronkelijke aannemer, de vennootschap
Declerck et fils, veroordeeld was om aan de eiseres een bedrag te betalen van 4.476.390
frank, vermeerderd met bankinterest en gerechtskosten en onkosten nadat haar
aansprakelijkheid was vastgesteld. Uit de vaststellingen van het arrest, die trouwens
gelijkluidend zijn met de conclusie van de [verweerster] en met de in het debat
overgelegde stukken, volgt eveneens dat op 29 juni 1998 een ontwerp van splitsing van de
vennootschap Declerck et fils werd gemaakt dat in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
werd bekendgemaakt en een definitief karakter kreeg bij de notariële akte van 30 oktober
1998. Daaruit volgt dat de eiseres op het tijdstip waarop het besluit tot deelneming aan
een splitsing van de vennootschap Declerck et fils werd bekendgemaakt, een zekere en
opeisbare schuldvordering had en dat zij dus de bescherming van de hoofdelijkheid
tussen de verkrijgende vennootschappen moest genieten. De omstandigheid dat tegen dat
vonnis hoger beroep was ingesteld, had daarop geen enkele weerslag.
Het arrest, dat het tegenovergestelde beslist en aldus de hoofdelijkheid van de
verweerders ten aanzien van de eiseres verwerpt, miskent het begrip " zekere en
opeisbare schuld" en schendt dus artikel 174/38, §3, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen (zoals het nader wordt omschreven in de aanhef van het
middel), alsook de artikelen 1414 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel
als nodig, artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen (nader omschreven in de
aanhef van het middel), artikel 12 van de zesde Europese richtlijn (nader omschreven in
het middel) en miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wetten moeten
worden uitgelegd in overeenstemming met de Europese richtlijnen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest ingesteld. Er bestaat grond tot
voeging
Het cassatieberoep AR nr. C.08.0287.F
Eerste middel
Eerste onderdeel
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Artikel 174/38, §3, van de op 13 november 1935 gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen bepaalt dat de verkrijgende vennootschappen
hoofdelijk gehouden blijven tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die
bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot
deelneming aan de splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden
bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de
splitsing tot stand is gekomen en dat die aansprakelijkheid uitsluitend geldt voor
het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.
Die bepaling is de omzetting van de verplichtingen voor de Lidstaten met
betrekking tot de bescherming van de belangen van de schuldeisers van de
vennootschappen die aan de splitsing deelnemen voor de vervallen
schuldvorderingen die ontstaan zijn vóór de bekendmaking van het ontwerp van
splitsing. Die verplichtingen worden opgelegd door artikel 12 van de zesde
richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982, die gegrond is op
artikel 54, §3, g), van het Verdrag en betrekking heeft op de naamloze
vennootschappen.
Die gemeenschapsbepaling legt de Lidstaten weliswaar ook de verplichting op te
voorzien in een passende regeling voor de bescherming van de belangen van de
schuldeisers van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen m.b.t. de
schuldvorderingen die ontstaan zijn vóór de bekendmaking van het ontwerp van
splitsing en nog niet vervallen zijn op het ogenblik van die bekendmaking. Die
regeling moet op zijn minst die schuldeisers de mogelijkheid bieden aanspraak te
maken op de passende waarborgen wanneer de financiële toestand van de
gesplitste vennootschap, alsook die van de vennootschap waarop de verbintenis
zal overgaan overeenkomstig het ontwerp van splitsing, die bescherming
noodzakelijk maakt en wanneer die schuldeisers nog niet over dergelijke
waarborgen beschikken.
Die verplichting werd omgezet in artikel 174/40 van de gecoördineerde wetten
van 13 november 1935, dat bepaalt dat, uiterlijk binnen twee maanden na de
bekendmaking, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten houdende
vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing, de schuldeisers van
elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing, wier vordering ontstaan is
vóór die bekendmaking en nog niet vervallen is, zekerheid kunnen eisen
niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.
Uit het onderling verband en uit de opzet van die bepalingen van intern recht
volgt dat de bescherming van de schuldeisers die houder zijn van een
schuldvordering die ontstaan is vóór de bekendmaking van het splitsingsbesluit
verzekerd wordt, indien die schuldvordering nog niet vervallen is, door de
mogelijkheid een zekerheid te bewarende titel te verkrijgen, en, als die
schuldvordering vervallen is, door een hoofdelijkheid die de uitvoering ervan
verzekert.
De richtlijn legt die Lidstaten niet op dat zij moeten voorzien in een mechanisme
van hoofdelijkheid van de verkrijgende vennootschappen voor de niet-vervallen
verbintenissen van de gesplitste vennootschap.
Zij kan dus niet verantwoorden dat aan de bewoordingen "zekere en opeisbare"
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die door voornoemd artikel 174/38, §3, worden gebruikt, een uitlegging wordt
gegeven die afwijkt van het gemeen recht, meer bepaald dat ze worden begrepen
in de betekenis die ze hebben in artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek dat,
aangezien het enkel de mogelijkheid van een bewarende maatregel biedt, een
ruimere draagwijdte kan krijgen.
Een verbintenis die voortvloeit uit een voor hoger beroep vatbaar vonnis dat niet
voorlopig uitvoerbaar verklaard is, kan bijgevolg niet worden aangemerkt als een
zekere en opeisbare schuld in de zin van voornoemd artikel 174/38, §3.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...).
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen AR nr. C.08.0287.F en C.10.0556.F.
Uitspraak doende over het cassatieberoep AR nr. C.08.0287.F.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
(...)
14 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: C. Matray
– Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: C. De Baets, C.
Draps en P. Van Ommeslaghe.

Nr. 547
1° KAMER - 14 oktober 2011

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VERBOD VOOR DE
RECHTER OM VAN HETZELFDE GESCHIL KENNIS TE NEMEN BIJ HET UITOEFENEN VAN VERSCHILLENDE
RECHTERLIJKE AMBTEN

- GRONDSLAG - AARD

2º OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERBOD VOOR DE
RECHTER OM VAN HETZELFDE GESCHIL KENNIS TE NEMEN BIJ HET UITOEFENEN VAN VERSCHILLENDE
RECHTERLIJKE AMBTEN

- GRONDSLAG - AARD

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL VERBOD VOOR DE RECHTER OM VAN HETZELFDE GESCHIL KENNIS TE NEMEN BIJ HET UITOEFENEN VAN
VERSCHILLENDE RECHTERLIJKE AMBTEN - GRONDSLAG - AARD
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING
GEWEZEN DOOR RECHTER DIE VROEGER BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT
KENNISGENOMEN HEEFT VAN DE ZAAK

- RECHTER - RAADSHEER

1º, 2° en 3° Het verbod voor de rechter om kennis te nemen van hetzelfde geschil bij het
uitoefenen van verschillende rechterlijke ambten is gebaseerd op de objectieve vereisten
van de rechterlijke organisatie en is van wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling; het
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is van openbare orde en mag, bijgevolg, voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd 1.
(Art. 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
4º Wanneer een rechter in de rechtbank van eerste aanleg heeft kennisgenomen van een
door de eiseres tegen de verweerder ingestelde vordering tot schadevergoeding, die hij
heeft afgewezen, is het arrest dat statueert over een nieuwe vordering tot schadevergoeding van de eiseres tegen de verweerder, dat werd gewezen door een kamer van het hof
van beroep die werd voorgezeten door die rechter, die intussen raadsheer in dat hof van
beroep was geworden, nietig.2 (Art. 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
(T. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0035.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 25 oktober 2010.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst de volgende feiten vast: 1. het geschil brengt de
beroepsaansprakelijkheid in het gedrang van de verweerder, advocaat, wegens fouten en
onachtzaamheden die hij zou hebben begaan bij de uitoefening van de opdracht waarmee
de eiseres hem had belast; de verweerder was de raadsman van de eiseres in de jaren
1992 en 1993 en hij stond haar bij in een geschil dat zij had met de heer A., die toen haar
echtgenoot was; 2. de eiseres had al de beroepsaansprakelijkheid van de verweerder in
het gedrang gebracht tijdens een eerste rechtspleging waarbij zij zijn veroordeling
vorderde tot betaling van een voorlopige schadevergoeding van 50.000 frank en de
terugbetaling van het bedrag van 47.990 frank dat zij als honorarium had betaald; de
vordering van de eiseres werd afgewezen bij vonnis van 15 januari 1999 van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel; op het hoger beroep van de eiseres heeft het hof
van beroep te Brussel, bij arrest van 10 februari 2000, de verweerder veroordeeld om
aan de eiseres het voorlopige bedrag van 50.000 frank te betalen en haar het bedrag van
20.000 frank terug te betalen op het honorarium dat hij had ontvangen; aldus heeft het
hof van beroep de verweerder aansprakelijk verklaard voor zijn verzuim om binnen de
termijn van een jaar een beschikking te doen betekenen die op 23 december 1992 in kort
geding bij verstek was gewezen ten aanzien van de heer A.; daardoor kon de eiseres de
titel die zij bezat ten aanzien van haar echtgenoot niet ten uitvoer leggen en kon zij tegen
hem geen klacht indienen wegens familieverlating noch zich burgerlijke partij stellen; in
1 Zie Cass. 24 okt. 2003, AR nr. C.01.0555.F, AC, 2003, nr. 526 met concl. OM in Pas.; Cass. 9 dec.
2005, AR nr. C.05.0095.F, AC, 2005, nr. 655; Cass. 12 feb. 2009, AR nr. C.07.0518.F, AC, 2009, nr.
117.
2 Ibid.
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dat arrest heeft het hof [van beroep] de verweerder tevens aansprakelijk verklaard omdat
hij verzuimd had de echtscheidingsprocedure voort te zetten die was ingesteld bij
verzoekschrift van 29 september 1992; de heer A. heeft daardoor een
echtscheidingsvonnis kunnen verkrijgen dat op 18 juni 1997 ten nadele van de eiseres is
uitgesproken op grond dat zij ongeveer vijf jaar lang haar procedure niet had
benaarstigd; de verweerder heeft in dat arrest berust en de bedragen van de tegen hem
uitgesproken veroordelingen betaald; 4. de eiseres heeft de verweerder gedagvaard tot
verbetering van het voornoemde arrest van 10 februari 2000 op grond dat het had
nagelaten de formule "houdt de uitspraak voor het overige aan" te vermelden; bij arrest
van 31 januari 2007 heeft het hof van beroep te Brussel de vordering tot verbetering nietgegrond verklaard op grond dat de verbetering slechts betrekking kon hebben op
schrijffouten en de in de gewezen beslissing vastgelegde rechten niet mocht uitbreiden,
beperken of wijzigen; 5. bij de ontdekking van nieuwe onachtzaamheden die zij de
verweerder ten laste legde, had de eiseres ondertussen, bij exploot van 1 december 2006,
de verweerder opnieuw gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel teneinde hem te doen veroordelen om haar het bedrag van 8.300 euro
in hoofdsom te betalen; bij vonnis van 7 februari 2008 heeft de eerste rechter die
vordering niet-gegrond verklaard, waarop de eiseres hoger beroep heeft ingesteld; zij
vroeg het hof van beroep te erkennen dat niet alle nalatigheden van de verweerder gedekt
werden door het voorlopige bedrag van 50.000 frank en door de terugbetaling van het
bedrag van 20.000 frank die haar waren toegekend door het arrest van 10 februari 2000,
te erkennen dat een uitkering tot levensonderhoud voor haar gevorderd had moeten
worden gelet op haar moeilijke financiële toestand en om haar met name een bedrag in
hoofdsom toe te kennen van 8.300 euro "dat redelijk is gelet op de schade, die zowel
moreel als materieel is en voortvloeit uit het levenslange verlies van de
onderhoudsuitkering en uit de echtscheiding, aangezien die uitsluitend ten nadele van de
heer A. uitgesproken had moeten worden",
Het bestreden arrest wijst vervolgens die vordering van de eiseres af, op grond van de
onderstaande redenen:
"(De eiseres) verwijt de eerste rechter dat hij haar oorspronkelijke vordering heeft
afgewezen omdat haar beweringen reeds stamden uit de tijd van vóór de uitspraak van
het arrest van het hof van beroep van 10 februari 2000, en te gelegener tijd betwist
werden door (de verweerder), zowel in eerste aanleg, als in hoger beroep. (De eiseres)
voert aan dat zij zich baseert op nieuwe gegevens die ontdekt of opgedoken zijn na dat
arrest, namelijk de uitspraak van het arrest van het hof van beroep te Brussel op 8 juni
2004 dat het vonnis bevestigt dat in eerste aanleg werd gewezen en dat de echtscheiding
ten nadele van (de eiseres) heeft uitgesproken, en waarvan het dictum op 22 augustus
2005 werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De uitspraak, na het
arrest van 10 februari 2000, van het arrest dat het echtscheidingsvonnis bevestigt, is geen
nieuw gegeven op grond waarvan een nieuwe aansprakelijkheidvordering tegen (de
verweerder) ingesteld zou mogen worden, aangezien het gaat om dezelfde
rechtsgevolgen, die al tot stand gekomen waren bij de uitspraak van het
echtscheidingsvonnis door de rechtbank van eerste aanleg, en verband houden met
dezelfde fout waarvoor al het voornoemde arrest van 10 februari 2000 een sanctie had
opgelegd. Het arrest van 8 juni 2004 wijzigt die rechtsgevolgen niet en kan dus geen
schade veroorzaken die onderscheiden is van die welke al vergoed was. Dat punt van de
vordering is niet gegrond. Als nieuwe gegevens voert (de eiseres) onder meer aan dat (de
verweerder) eveneens nagelaten heeft om voor haar een voorlopige uitkering of een
onderhoudsuitkering te vorderen. Uit geen enkel gegeven dat aan het hof [van beroep] is
voorgelegd, blijkt echter dat (de verweerder), toen hij belast was met de verdediging van
de belangen van (de eiseres), van haar instructies in die zin zou hebben ontvangen en die
zij niet zou hebben opgevolgd. Dat punt van de vordering is evenmin gegrond".
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Grieven
Luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is het vonnis nietig dat
gewezen is door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
kennis genomen heeft van de zaak. Die bepaling, die van openbare orde is, is bedoeld om
te vermijden dat de rechter zich reeds van tevoren een mening zou kunnen vormen over de
zaak. Om te bepalen of een rechter van een zaak heeft kennisgenomen in een ander
rechterlijk ambt, moet worden nagegaan of hij voorheen heeft kennisgenomen van
hetzelfde geschil, van dezelfde betwisting: de rechter die voorheen uitspraak heeft gedaan
over de beslechting van het geschil of van de betwisting is immers niet langer geschikt om
de zaak op onpartijdige wijze te berechten.
In deze zaak heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bij het vonnis van 15 januari
1999, uitgesproken door mevrouw Bettens, alleenrechtsprekend rechter, de vordering van
de eiseres tegen de verweerder tot betaling van een voorlopig bedrag van 50.000 frank en
tot terugbetaling van het betaalde honorarium afgewezen, om de onderstaande redenen:
"(de eiseres) voert aan dat de verweerder een beroepsfout heeft begaan door een
beschikking in kort geding die op 23 december 1992 ten voordele van de eiseres was
uitgesproken, niet te doen betekenen en door een verzoekschrift tot echtscheiding in te
dienen dat niet strookte met haar instructies; de verweerder voert aan dat de eiseres hem
de mondelinge instructie gegeven heeft de procedure stop te zetten, aangezien zij
probeerde zich opnieuw te verzoenen met haar echtgenoot, de verweerder in de
rechtspleging in kort geding; met betrekking daartoe verwijst hij naar het stilzitten van de
eiseres gedurende meer dan één jaar, ofschoon haar echtgenoot haar een voorlopige
onderhoudsuitkering verschuldigd was; in dat bijzondere geval moet worden beslist dat
de eiseres niet aantoont dat de verweerder niet conform haar instructies gehandeld heeft;
uit geen enkel stuk uit het dossier van de eiseres kan worden afgeleid dat de verweerder
enige beroepsfout verweten kan worden; alle feitelijke overwegingen die de eiseres in het
lang en het breed heeft uiteengezet, lijken niet pertinent te zijn voor de vraag of de
verweerder al dan niet een beroepsfout heeft begaan".
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over een aanvullende vordering tot vergoeding
van de schade die de eiseres zou hebben geleden wegens de ontdekking van zogenaamde
nieuwe onachtzaamheden van de verweerder bij de uitvoering van de opdracht waarmee
de eiseres hem had belast in het kader van een echtscheidingsprocedure, werd gewezen
door de vierde kamer van het hof van beroep te Brussel, voorgezeten door mevrouw de
raadsheer Bettens, op grond van soortgelijke overwegingen als die welke als motivering
dienden voor het vonnis van 15 januari 1999 van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, inzonderheid wegens het ontbreken van bewijs dat de verweerder niet conform
de instructies van de verweerster [lees: eiseres] zou hebben gehandeld.
Het bestreden arrest werd dus gewezen door een raadsheer die voorheen van de zaak
heeft kennisgenomen in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt, en die dus niet
langer geschikt is om in de zaak op onpartijdige wijze recht te spreken. Het arrest schendt
aldus artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is het vonnis nietig dat
gewezen is door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak.
Dat verbod voor de rechter om kennis te nemen van hetzelfde geschil in de
uitoefening van verschillende rechterlijke ambten is gebaseerd op de objectieve
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vereisten van de rechterlijke organisatie en is van wezenlijk belang voor de
goede rechtsbedeling; het is van openbare orde en mag, bijgevolg, voor het eerst
voor het Hof worden aangevoerd.
Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest en de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die was
samengesteld uit mevrouw G. Bettens die toentertijd rechter was in die
rechtbank, bij een vonnis van 15 januari 1999, gewijzigd bij het arrest van het
hof van beroep van 10 februari 2000, een vordering tot schadevergoeding
afgewezen die de eiseres had ingesteld tegen de verweerder, haar voormalige
raadsman, wegens de fouten die hij zou hebben begaan toen hij haar bijstond in
een familierechtrechtelijk geschil met haar echtgenoot.
Het bestreden arrest dat, volgens die vaststellingen, uitspraak doet over een
nieuwe vordering tot schadevergoeding die de eiseres tegen de verweerder heeft
ingesteld en, waarin zij zich beroept "op de ontdekking van nieuwe
onachtzaamheden van haar raadsman", werd gewezen door een kamer van het
hof van beroep die werd voorgezeten door mevrouw G. Bettens, die intussen
raadsheer in dat hof van beroep was geworden.
Daaruit volgt dat voornoemd arrest gewezen is door een rechter die voorheen
van de zaak heeft kennisgenomen in de uitoefening van een ander rechterlijk
ambt.
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.
14 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: J. Kirkpatrick.

Nr. 548
1° KAMER - 14 oktober 2011

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT
UITGESPROKEN DOOR TWEE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD - BEVOEGDHEID - FAILLISSEMENT UITGESPROKEN DOOR TWEE RECHTBANKEN VAN
KOOPHANDEL - REGELING VAN RECHTSGEBIED
1º en 2° Wanneer twee verschillende gerechten twee vonnissen hebben gewezen waarbij
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dezelfde vennootschap failliet verklaard is, wordt de rechtsgang belemmerd en moet het
rechtsgebied geregeld worden.1 (Art. 645 Gerechtelijk Wetboek)
(VANDAMME q.q. curator faillissement BEMA CONSULT bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0600.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een verzoekschrift dat ondertekend is door mr. Paul Alain Foriers, advocaat
bij het Hof van Cassatie, en neergelegd is ter griffie van het Hof op 12 september
2011, vraagt de verzoeker de machtiging om een regeling van rechtsgebied te
vorderen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enerzijds werd Bema Consult bvba failliet verklaard bij vonnis van 3 maart 2011
van de rechtbank van koophandel te Hasselt, dat mr. Hubert Berghs en mr.
Herman Driessen tot curatoren heeft aangesteld, en dat op 31 maart 2011 werd
betekend.
Anderzijds werd het faillissement van die vennootschap uitgesproken door het
vonnis van 14 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Brussel dat de
eiser tot curator heeft aangesteld, en dat op 13 april 2011 werd betekend.
Wanneer twee verschillende gerechten twee vonnissen hebben gewezen waarbij
dezelfde vennootschap failliet verklaard is, wordt de rechtsgang belemmerd en
moet het rechtsgebied geregeld worden.
De eiser moet worden gemachtigd een regeling van rechtsgebied te vorderen, en
intussen moeten de gevolgen van het bevoegdheidsconflict ophouden.
Dictum
Het Hof,
Machtigt de eiser om de regeling van rechtsgebied te vorderen op de
terechtzitting van de eerste kamer van het Hof op 9 december 2011 om half tien;
Beveelt dat de rechtsplegingen die ingesteld zijn voor de handelsrechtbanken te
Hasselt en te Brussel met betrekking tot het faillissement van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bema Consult worden
aangehouden en dat de tenuitvoerlegging van de beide voornoemde vonnissen
van die rechtbanken wordt opgeschort tot het Hof zijn beslissing zal hebben
gewezen;
Houdt de kosten aan.
1 Ibid.
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14 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: P. A. Foriers.

Nr. 549
3° KAMER - 17 oktober 2011

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - EUROPEES SOCIALEZEKERHEIDSRECHT VERORDENING (EEG) NR. 1408/71 - BEGRIPPEN "AMBTENAREN" EN "MET HEN GELIJKGESTELDEN"
- DRAAGWIJDTE
2º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - EUROPEES
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT - VERORDENING (EEG) NR. 1408/71 - BEGRIPPEN "AMBTENAREN" EN
"MET HEN GELIJKGESTELDEN" - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE - GEVOLG
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - EUROPEES SOCIALEZEKERHEIDSRECHT VERORDENING (EEG) NR. 1408/71 - BEGRIPPEN "AMBTENAREN" EN "MET HEN GELIJKGESTELDEN"
- PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE - GEVOLG
4º AMBTENAAR — ALGEMEEN - EUROPEES SOCIALEZEKERHEIDSRECHT - VERORDENING
(EEG) NR. 1408/71 - BEGRIPPEN "AMBTENAREN" EN "MET HEN GELIJKGESTELDEN" DRAAGWIJDTE
1º, 2°, 3° en 4° Uit het arrest C – 296/09 van het Hof van Justitie van 9 december 2010 blijkt
dat wat dient te worden verstaan onder “ambtenaar” en “met hen gelijkgestelden” in de zin
van artikel 13,lid2,d), van verordening nr.1408/71, uitsluitend wordt bepaald volgens het
nationale recht van de lidstaat waaronder de overheidsdienst die deze personen tewerkstelt, ressorteert en dat contractueel overheidspersoneel van eiseres die in een lidstaat
gedeeltelijk onder de socialezekerheidsregeling voor ambtenaren en gedeeltelijk onder die
voor werknemers valt, overeenkomstig artikel 13, lid 2,d), van die verordening uitsluitend
onder de toepassing kan vallen van de wetgeving van de lidstaat waaronder de overheidsdienst die hen tewerkstelt ressorteert; uit dit arrest blijkt ook dat de begrippen “ambtenaren”
en “met hen gelijkgestelden” in de zin van artikel 13, lid2,d), van verordening nr.1408/71,
verwijzen naar de definities die daaraan worden gegeven in de socialezekerheidswetgevingen van de lidstaten en geen verband houden met de wijze waarop de uitgeoefende
werkzaamheden in het arbeidsrecht worden gekwalificeerd 1. (Art. 13, tweede lid, d), E.E.G.Verordening 1408/71 Sociale Zekerheid)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. B.)

ARREST

(AR S.08.0009.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van
27 augustus 2007.
Het Hof heeft bij arrest van 25 mei 2009
- het bestreden arrest vernietigd in zoverre het uitspraak doet over de
1 Zie Cass. 25 mei 2009, AR S.08.0009.N, AC, 2009, nr. 341 met de conclusie van het openbaar
ministerie.
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gegrondheid van de vordering tot uitlegging van het tussenarrest van 17
september 2002 en over de kosten in dit verband;
- aan het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen gesteld
en iedere nadere uitspraak aangehouden.
Het Hof van Justitie heeft op 9 december 2010 bij arrest C-296/09 de
prejudiciële vragen beantwoord.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2.1, in de versie van toepassing voor de vervanging ervan bij Verordening
nr. 307/1999 van de Raad van 8 februari 1999, 4, 13.2.a. en 13.2.d van de Verordening
nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregeling op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden,
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 2, §1, 1° en 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
- artikel 9, §1, eerste en tweede lid, en §2, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de verweerder
gegrond. Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerder van een
bedrag van 19.874,74 euro als ten onrechte ingehouden socialezekerheidsbijdragen. Die
beslissing is gesteund op de volgende motieven:
“Betreffende de sociale zekerheidsbijdragen
(De verweerder) stelt gerechtigd te zijn op een bedrag van 19.874,74 euro t.t.v. door (de
eiseres) ten onrechte ingehouden sociale werknemersbijdragen op zijn loon volgens het
Belgische RSZ-stelsel dat in een bijdragebetaling door de werknemer voorziet, terwijl hij
aan de Zweedse RSZ-bepalingen onderworpen was alwaar geen bijdragebetaling door de
werknemer is voorzien.
(De verweerder) verwijst hieromtrent voornamelijk naar zijn sociaal statuut van
werknemer bij (de eiseres), de Vlaamse Gemeenschap, en naar artikel 13 van de
Verordening 1408/71 van 14 juli 1971 dat in beginsel bepaalt dat:
- de werknemers is slechts aan de wetgeving van één enkele Lid-Staat onderworpen;
- op de werknemer die werkzaam is op het grondgebied van een Lid-Staat, is de
wetgeving van die Staat van toepassing, met als uitzondering op dit beginsel de
ambtenaren en de met hen gelijkgestelden waarop de wetgeving van toepassing blijft van
de Lid-Staat waaronder de overheidsdienst ressorteert.
(De eiseres) houdt in syntheseconclusie na heropening der debatten in de eerste plaats
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voor dat deze nieuwe vordering geen rechtsgeldige uitbreiding vormt van de eis en alleen
al om die reden moet afgewezen worden als onontvankelijk minstens ongegrond en
subsidiair, dat deze in ieder geval reeds verjaard is, waarover echter reeds geoordeeld
werd in het tussenarrest (blz. 20-21).
In uiterst subsidiaire orde verwijst (de eiseres) naar artikel 13,2,d van de Verordening
van 14 juli 1971 dat bepaalt dat op ambtenaren en met hen gelijkgestelden, de wetgeving
van toepassing is van de Lid-Staat, waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn
ressorteert, en gezien artikel 5, §3, van de arbeidsovereenkomst van 23 maart 1994
stipuleert dat (de verweerder) onderworpen is ‘aan de bepalingen van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale
zekerheid der werknemers behalve wat betreft de regeling van de jaarlijkse vakantie, van
de kinderbijslagen en van de beroepsziekten en arbeidsongevallen’ het logisch is dat hij
als contractueel personeelslid met functionele bevoegdheid onderworpen was aan de
uitvoeringsbesluiten van deze wet, en dus ook aan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 (bepalingen betreffende personen die in de
openbare sector tewerkgesteld worden), en de proloog van de Verordening 1408/71
bovendien het volgende stelt: ‘overwegende dat de eigen kenmerken van de nationale
wetgevingen inzake sociale zekerheid moeten worden gerespecteerd en dat er enkel een
coördinatiemethode moet worden uitgewerkt’:
(De eiseres) besluit dat (de verweerder) bijgevolg als investeringsprospector voor de
toepassing van de sociale zekerheidsregeling gelijkgesteld is met de ambtenaren en hij
zodoende in toepassing van voormeld artikel 13, 2, d, van de Verordening 1408/71 onder
het socialezekerheidsstelsel van België viel en niet onder dat van Zweden.
Echter dient zoals geoordeeld werd in het tussenarrest (blz. 18) ‘nogmaals te worden
benadrukt dat (de verweerder) met (de eiseres) verbonden was door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald wordt in
artikel 4 van de arbeidsovereenkomst zodat de bepalingen van ambtshalve mutatie, die
alleen voor statutair personeel gelden, uiteraard niet toepasselijk zijn op (de
verweerder)’; zodat van geen eigenlijke gelijkstelling sprake kan zijn alleen reeds door
het fundamenteel bestaande onderscheid met het ambtenarenstatuut dat gekenmerkt
wordt door de vastheid van betrekking, waarvan (de verweerder) als verbonden door een
arbeidsovereenkomst op grond van de A.O.W. van 3 juli 1978 in wezen uitgesloten was,
en welk essentieel verschil evenzo blijkt uit de vaststelling dat het contractuele
personeelslid krachtens het personeelsstatuut voor contractueel personeel een functionele
bevoegdheid heeft (artikel XIV, 22) en geen hiërarchische bevoegdheid zoals dit het geval
is voor de ambtenaar.
Nu (de verweerder) in deze omstandigheden de hoedanigheid van werknemer is blijven
bezitten kan hij in dit geval niet als een met de ambtenaren gelijkgestelde worden
beschouwd zodat, gezien de plaats van tewerkstelling zich in Zweden bevond, het sociaal
zekerheidsstelsel van deze Lid-Staat op hem van toepassing was.
Dat artikel 4 van de arbeidsovereenkomst stipuleert dat ‘voor al wat niet uitdrukkelijk is
bepaald in de onderhavige overeenkomst gelden bijgevolg de bepalingen van
laatstvermelde wet’ en verder in voormeld artikel 5, §3, verwezen wordt naar de
toepassing van de Belgische RSZ-wetgeving doet hieraan geen afbreuk gezien artikel 6
van de A.O.W. uitdrukkelijk bepaalt dat ‘alle met de bepalingen van deze wet en van haar
uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten
van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren’.
Dat zodoende inderdaad ten onrechte sociale zekerheidsbijdragen werden ingehouden op
het loon van (de verweerder) voor een op zich door (de eiseres) niet betwist bedrag van
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19.874,74 euro netto.
Dat, in tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) voorhoudt, het nettoverlies dat uit zijn
aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid voortvloeide niet gecompenseerd wordt
door het optrekken vanaf 1 januari 1995 van 991,57 euro tot 1.239,47 euro van de
bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor een aanvullende medische verzekering voor
(de verweerder) en zijn echtgenote bij addendum van de arbeidsovereenkomst, terwijl (de
verweerder) hoegenaamd niet kan verweten worden tijdens zijn tewerkstelling nooit te
hebben geprotesteerd, gezien juist zijn tewerkstelling in ondergeschikt verband, dat een
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uitmaakt”. (6e blad, tweede alinea,
t.e.m. 7e blad, van het bestreden arrest).
Grieven
1. De Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, hieronder afgekort als
Verordening nr. 1408/71, is luidens zijn artikel 2.1., in de versie in deze zaak van
toepassing, van toepassing op werknemers of zelfstandigen en op studenten op wie de
wetgeving van een of meer Lid-Staten van toepassing is geweest, en die onderdanen van
een der Lid-Staten, dan wel op het grondgebied van een der Lid-Staten wonende
staatlozen of vluchtelingen zijn, alsmede op hun gezinsleden en op hun nagelaten
betrekkingen. De Verordening nr. 1408/71 is van toepassing op de wettelijke regelingen
betreffende de sociale zekerheid van de nationale Lid-Staten, als bedoeld in artikel 4 van
de verordening.
Krachtens artikel 13.2.a. van de Verordening nr. 1408/71 is, onder voorbehoud van de
artikelen 14 tot en met 17, op diegene die op het grondgebied van een Lid-Staat
werkzaamheden in loondienst krachtens een arbeidsovereenkomst uitoefent, de wetgeving
van die Staat van toepassing, zelfs indien hij op het grondgebied van een andere Lid-Staat
woont of indien de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij
hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere Lid-Staat.
Overeenkomstig artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 is op ambtenaren en met
hen gelijkgestelden de wetgeving van toepassing van de Lid-Staat waaronder de dienst
waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert. De in artikel 13.2.d. van de Verordening nr.
1408/71 bepaalde verwijzingsregel is van toepassing op alle personen die tewerkgesteld
zijn in de publieke sector.
Voor de toepassing van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 wordt de
hoedanigheid van de betrokkene als “ambtenaar of met hem gelijkgestelde” bepaald door
het nationale socialezekerheidsrecht.
Of de betrokkene een “ambtenaar of een met hem gelijkgestelde” is in de zin van artikel
13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71, moet bijgevolg worden nagegaan aan de hand
van de Belgische socialezekerheidswetgeving.
Artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder
afgekort als RSZ-wet, bepaalt dat die wet (en dus het Belgische socialezekerheidsstelsel
voor werknemers) toepassing vindt op de werknemers en de werkgevers die door een
arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Krachtens artikel 2, §1, 1°, van de RSZ-wet kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd
besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder de
voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van die wet (en dus van het Belgische
socialezekerheidsstelsel voor werknemers) uitbreiden tot de personen die, zonder door
een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag
van een ander persoon verrichten en wijst hij alsdan de persoon aan die als werkgever
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wordt beschouwd.
Artikel 9, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als
Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, bepaalt aldus dat de toepassing van de wet wordt verruimd
wat betreft de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de
regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers en de regeling inzake
arbeidsvoorziening en werkloosheid voor werknemers, tot het Rijk, tot de
Gemeenschappen, tot de gewesten, tot de provincies en tot de instellingen ondergeschikt
aan de provincies alsmede tot de personen die in hun dienst zijn en zich in een statutaire
bevinden. Krachtens artikel 9, §1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet wordt
de toepassing van de wet echter beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging, wanneer de personen
bedoeld in het eerste lid in vast verband benoemd zijn.
Krachtens artikel 2, §1, 2°, van de RSZ-wet kan de Koning, bij in ministerraad overlegd
besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, voor
zekere categorieën werknemers die Hij bepaalt, de toepassing van die wet (en dus van het
Belgische socialezekerheidsstelsel voor werknemers) tot een of meer van de bij artikel 5
opgesomde regelingen beperken.
Artikel 9, §2, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet bepaalt aldus dat, wat betreft de
personen die door het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies en de
instellingen ondergeschikt aan de provincies krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst
genomen worden, de toepassing van de wet wordt beperkt tot de regelingen opgesomd in
§1, eerste lid, zijnde de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers en de regeling inzake
arbeidsvoorziening en werkloosheid voor werknemers.
Personen die door de eiseres worden tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst,
zijn aldus op grond van artikel 9, §2, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet slechts
onderworpen aan het Belgische socialezekerheidsstelsel voor werknemers wat betreft de
regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de regeling voor rusten overlevingspensioenen en de regeling inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid.
Voor de andere regelingen, meer bepaald de gezinsbijslagregeling en de jaarlijkse
vakantie, zijn zij onderworpen aan het (socialezekerheids)stelsel voor (statutaire)
ambtenaren.
Personen die door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld
zijn aldus onderworpen aan bepaalde bijzondere socialezekerheidsregelingen voor
ambtenaren.
Aangezien personen die door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst worden
tewerkgesteld in het Belgische socialezekerheidsrecht onderworpen zijn aan bepaalde
bijzondere regelingen voor ambtenaren, dienen zij beschouwd te worden als “met
ambtenaren gelijkgestelden” in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71.
Op grond van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 is op personen die door de
eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld, dan ook de wetgeving
van de lidstaat waaronder de dienst waarbij zij werkzaam zijn, ressorteert, zijnde de
Belgische wetgeving, van toepassing.
2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de verweerder stelt gerechtigd te
zijn op een bedrag van 19.874,74 euro als door de eiseres ten onrechte ingehouden
socialezekerheidsbijdragen volgens het Belgische socialezekerheidsstelsel dat in een
bijdragebetaling door de werknemer voorziet, terwijl hij aan het Zweedse
socialezekerheidsrecht onderworpen was, dat in geen bijdragebetaling door de
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werknemer voorziet (6e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest blijkt dat de verweerder
door de eiseres krachtens een arbeidsovereenkomst werd tewerkgesteld (zie o.m. 7e blad,
tweede alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest:
“Echter dient zoals geoordeeld werd in het tussenarrest (blz. 18) ‘nogmaals te worden
benadrukt dat (de verweerder) met (de eiseres) verbonden was door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald wordt in
artikel 4 van de arbeidsovereenkomst zodat de bepalingen van ambtshalve mutatie, die
alleen voor statutair personeel gelden, uiteraard niet toepasselijk zijn op (de
verweerder)’; zodat van geen eigenlijke gelijkstelling sprake kan zijn alleen reeds door
het fundamentele onderscheid met het ambtenarenstatuut dat gekenmerkt wordt door de
vastheid van betrekking, waarvan (de verweerder) als verbonden door een
arbeidsovereenkomst op grond van de A.O.W. van 3 juli 1978 in wezen uitgesloten was,
en welk essentieel verschil evenzo blijkt uit de vaststelling dat het contractuele
personeelslid krachtens het personeelsstatuut voor contractueel personeel een functionele
bevoegdheid heeft (artikel XIV, 22) en geen hiërarchische bevoegdheid zoals dit het geval
is voor de ambtenaar” (7e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt vervolgens dat de verweerder, aangezien hij de hoedanigheid
van werknemer is blijven bezitten, niet als een met een ambtenaar gelijkgestelde kan
worden beschouwd, zodat, aangezien de plaats van tewerkstelling zich in Zweden bevond,
het socialezekerheidsstelsel van die lidstaat op hem van toepassing was (7e blad, derde
alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof kan uit zijn vaststellingen dat de verweerder met de eiseres verbonden was
door een arbeidsovereenkomst en aldus de hoedanigheid van werknemer had, dat hij niet
genoot van de voor het ambtenarenstatuut kenmerkende vastheid van betrekking en dat
hij geen hiërarchische, maar een functionele bevoegdheid uitoefende, niet wettig afleiden
dat de verweerder niet kan beschouwd worden als een “met een ambtenaar
gelijkgestelde” in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71.
Zoals hierboven werd aangetoond, dient een persoon die door de eiseres krachtens een
arbeidsovereenkomst wordt tewerkgesteld, zoals de verweerder, immers beschouwd te
worden als een met “een ambtenaar gelijkgestelde” in de zin van artikel 13.2.d. van de
Verordening nr. 1408/71, aangezien die persoon in het Belgische socialezekerheidsrecht
valt onder bepaalde bijzondere regelingen voor ambtenaren.
Het arbeidshof gaat in het bestreden arrest zelfs niet na en stelt dan ook niet vast dat de
verweerder met toepassing van de Belgische socialezekerheidswetgeving niet als een
“met een ambtenaar gelijkgestelde” in de zin van artikel 13.2.d. van de Verordening nr.
1408/71 kan worden beschouwd.
Het arbeidshof is van oordeel dat op de verweerder, aangezien zijn plaats van
tewerkstelling zich in Zweden bevond, het socialezekerheidsstelsel van die Lid-Staat van
toepassing was (7e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof acht aldus met toepassing van de in artikel 13.2.a. van de Verordening nr.
1408/71 bepaalde aanwijzingsregel het Zweedse socialezekerheidsrecht van toepassing.
Aangezien het arbeidshof niet wettig beslist dat de verweerder niet kan worden
beschouwd als een ‘met een ambtenaar gelijkgestelde’ in de zin van artikel 13.2.d., van
de Verordening nr. 1408/71, past het niet wettig de in artikel 13.2.a. van de Verordening
nr. 1408/71 bepaalde aanwijzingsregel toe en beslist het niet wettig dat met toepassing
van die regel het Zweedse socialezekerheidsrecht van toepassing is.
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Het arbeidshof beslist dus evenmin wettig dat door de eiseres ten onrechte sociale
zekerheidsbijdragen werden ingehouden op het loon van de verweerder (7e blad, vijfde
alinea, van het bestreden arrest).
Conclusie
1. Door de verweerder niet als een “met een ambtenaar gelijkgestelde” in de zin van
artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 te beschouwen en door aldus met
toepassing van de in artikel 13.2.a. van de Verordening nr. 1408/71 bepaalde
aanwijzingsregel het Zweedse socialezekerheidsrecht van toepassing te achten, schendt
het arbeidshof alle in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen. Het arbeidshof
veroordeelt de eiseres dan ook niet wettig tot betaling aan de verweerder van een bedrag
van 19.874,74 euro als ten onrechte ingehouden socialezekerheidsbijdragen (schending
van alle in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen).
2. Krachtens artikel 234 van het EG-Verdrag is het Hof van Justitie bevoegd om bij wijze
van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van dat Verdrag en
over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de
Gemeenschap.
In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat niet duidelijk is
hoe het in artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 voorkomende begrip
“ambtenaren en met hen gelijkgestelden” moet worden uitgelegd, verzoekt de eiseres het
Hof de volgende vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen:
Dient het in artikel 13.2.d. van de Verordening nr. 1408/71 voorkomende begrip
“ambtenaren en met hen gelijkgestelden” bepaald te worden aan de hand van het
nationale recht dat de toepassing van de sociale zekerheid regelt en in die zin te worden
uitgelegd dat zij die gedeeltelijk vallen onder de socialezekerheidsbescherming die
voorbehouden is aan ambtenaren of zij die dezelfde socialezekerheidspositie hebben als
ambtenaren, met ambtenaren wordt gelijkgesteld, dan wel komt aan dit begrip een
Europeesrechtelijke betekenis toe en zo ja, welke is die betekenis dan?
(...)

III.BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het Hof heeft in het arrest van 25 mei 2009 dit middel reeds beantwoord.
Derde middel
2. Artikel 2, lid 3, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen (hierna: verordening nr. 1408/71), zoals te dezen van
toepassing, bepaalt dat deze verordening van toepassing is op ambtenaren en op
personeel dat volgens de toepasselijke wetgeving met hen gelijkgesteld is, voor
zover zij onderworpen zijn of geweest zijn aan de wettelijke regelingen van een
lidstaat waarop deze verordening van toepassing is.
Verordening nr. 1408/71 is van toepassing op de wettelijke regelingen
betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 4, lid 1, van die
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verordening.
Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1408/71, zoals te dezen van
toepassing, is deze verordening niet van toepassing op de bijzondere regelingen
voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.
Krachtens artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1408/71, zijn degenen op wie
deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van een enkele
lidstaat onderworpen, onder voorbehoud van de artikelen 14quater en 14septies.
Artikel 13, lid 2, a), van verordening nr. 1408/71 bepaalt dat, onder voorbehoud
van de artikelen 14 tot en met 17, op degene die op het grondgebied van een
lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van die staat van
toepassing is, zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont
of indien de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij
hij werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat.
Artikel 13, lid 2, d), van verordening nr. 1408/71 bepaalt dat, onder voorbehoud
van de artikelen 14 tot en met 17, op ambtenaren en met hen gelijkgestelden, de
wetgeving van toepassing is van de lidstaat waaronder de dienst waarbij zij
werkzaam zijn, ressorteert.
3. Overeenkomstig artikel 1, §1, RSZ-wet, vindt deze wet toepassing op de
werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Krachtens artikel 2, §1, 2°, RSZ-wet, kan de Koning, bij in ministerraad overlegd
besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen,
voor zekere categorieën werknemers die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet
tot een of meer van de bij artikel 5 opgesomde regelingen beperken.
4. Artikel 9, §2, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, bepaalt dat wat de personen betreft
die door het Rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de
instellingen ondergeschikt aan de provincies krachtens een arbeidsovereenkomst
in dienst worden genomen, de toepassing van de wet beperkt wordt tot de
regelingen opgesomd in §1, eerste lid, zijnde de regeling inzake verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de regeling voor rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en de regeling inzake arbeidsvoorziening
en werkloosheid voor werknemers.
Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, 3°, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel is de bij deze wet vastgestelde regeling voor het herstel van
schade ten gevolge van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het
werk en ten gevolge van beroepsziekten van toepassing op de leden van het vast,
stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of het personeel dat wordt in dienst genomen
door een arbeidsovereenkomst, behorende tot de besturen en andere diensten van
de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten.
Hieruit volgt dat, volgens de Belgische wettelijke regeling inzake sociale
zekerheid, contractueel overheidspersoneel van de eiseres gedeeltelijk onder de
toepassing valt van de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers en
gedeeltelijk onder een bijzondere regeling voor ambtenaren.
5. Uit het arrest C-296/09 van het Hof van Justitie van 9 december 2010 blijkt
dat wat dient te worden verstaan onder “ambtenaar” en “met hen
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gelijkgestelden” in de zin van artikel 13, lid 2, d), van verordening nr. 1408/71,
uitsluitend wordt bepaald volgens het nationale recht van de lidstaat waaronder
de overheidsdienst die deze personen tewerkstelt, ressorteert en dat een persoon
in de situatie van de verweerder, die in een lidstaat gedeeltelijk onder de
socialezekerheidsregeling voor ambtenaren en gedeeltelijk onder die voor
werknemers valt, overeenkomstig artikel 13, lid 2, d), van die verordening
uitsluitend onder de toepassing kan vallen van de wetgeving van de lidstaat
waaronder de overheidsdienst die hem tewerkstelt, ressorteert.
Uit het arrest blijkt ook dat de begrippen “ambtenaren” en “met hen
gelijkgestelden” in de zin van artikel 13, lid 2, d), van verordening nr. 1408/71
verwijzen naar de definities die daaraan worden gegeven in de
socialezekerheidswetgevingen van de lidstaten en geen verband houden met de
wijze waarop de uitgeoefende werkzaamheden in het arbeidsrecht worden
gekwalificeerd.
6. De appelrechters stellen vast dat de verweerder met de eiseres verbonden was
door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de
Arbeidsovereenkomstenwet en aldus de hoedanigheid van werknemer had, dat
hij niet genoot van de voor het ambtenarenstatuut kenmerkende vastheid van
betrekking en dat de verweerder krachtens het personeelsstatuut voor
contractueel personeel een functionele bevoegdheid had en geen hiërarchische
bevoegdheid zoals dit het geval is voor ambtenaren.
7. Uit deze vaststellingen die uitsluitend verband houden met de kwalificatie in
het arbeidsrecht van de door de verweerder uitgeoefende werkzaamheden, noch
uit de andere vaststellingen of overwegingen van het arrest volgt dat de
verweerder op basis van het nationale stelsel van sociale zekerheid waarbij hij
was aangesloten, niet als een met ambtenaar gelijkgestelde kan worden
beschouwd.
De appelrechters oordelen niet wettig dat de verweerder niet als een met
ambtenaar gelijkgestelde kan worden beschouwd in de zin van artikel 13, lid 2,
d), van verordening nr. 1408/71. Hun beslissing dat het socialezekerheidsstelsel
van de lidstaat waar zich de plaats van tewerkstelling bevond, met name
Zweden, op de verweerder van toepassing was, zodat de eiseres ten onrechte
socialezekerheidsbijdragen heeft ingehouden op het loon van de verweerder, is
dienvolgens niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest ook in zoverre het de eiseres veroordeelt tot
betaling van een bedrag van 19.874,74 euro als ten onrechte ingehouden
socialezekerheidsbijdragen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
17 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
K. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: W.
van Eeckhoutte en B. Maes.

Nr. 550
3° KAMER - 17 oktober 2011

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN GELDIGHEID VAN EEN KANDIDATUUR - BETWISTING DOOR DE WERKGEVER - PROCEDURE - TERMIJN
Artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008,
vindt toepassing op alle betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de
samenstelling van de kandidatenlijsten, zodat de werkgever de geldigheid van een kandidatuur waartegen hij niet tijdig beroep heeft ingesteld, niet meer kan betwisten in een procedure met betrekking tot de ontslagbescherming. (Art. 5, Wet 4 dec. 2007 betreffende de
sociale verkiezingen van het jaar 2008)
(W. T. EURO 1080 nv)

ARREST

(AR S.10.0213.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen
van 15 juni 2010.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de
gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de
sociale verkiezingen van het jaar 2008, kan de werkgever een beroep instellen
tegen de voordracht van kandidaten, wanneer de kandidaten of de
kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de
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Bedrijfsorganisatiewet, van de Wet Welzijn Werknemers en van de wet van 4
december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, zelfs
indien geen enkele klacht werd ingediend.
Indien er geen klacht werd ingediend, moet het beroep van de werkgever worden
ingesteld binnen vijf dagen na de termijn voor de indiening van klachten
vastgesteld in artikel 37 van de laatst vermelde wet van 4 december 2007.
2. Deze bepaling vindt toepassing op alle betwistingen betreffende de geldigheid
van een kandidatuur en de samenstelling van de kandidatenlijsten.
De werkgever kan de geldigheid van een kandidatuur waartegen hij niet tijdig
beroep heeft ingesteld, niet meer betwisten in een procedure met betrekking tot
de ontslagbescherming.
3. De appelrechters stellen vast dat de verweerster inroept dat de eiser niet
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van artikel 59, §1, 3°, Wet Welzijn
Werknemers, zodat de eiser geen aanspraak kan maken op de door hem
gevorderde beschermingsvergoeding.
Deze betwisting betreft de geldigheid van de kandidatuur in het licht van de
bepalingen van de Wet Welzijn Werknemers en valt derhalve onder artikel 5 van
de eerst vermelde wet van 4 december 2007.
4. Met miskenning van die wetsbepaling, oordelen de appelrechters dat de
verweerster kan inroepen dat de eiser niet beantwoordde aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarde, hoewel zij dit tijdens de procedure van de sociale
verkiezingen nooit heeft ingeroepen, aangezien de rechtsvraag die aan de orde is
betrekking heeft op het feit of de eiser aan de wettelijke voorwaarden voldoet om
aanspraak te maken op de bijzondere beschermingsvergoeding en niet op het feit
of de kandidatuur van de eiser geldig werd ingesteld volgens de bepaling van
artikel 5 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke
beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale
verkiezingen van het jaar 2008.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
17 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
K. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: B.
Maes en P. van Ommeslaghe.
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Nr. 551
2° KAMER - 18 oktober 2011

1º RECHTSPERSOONLIJKHEID - GEMEENSCHAPSONDERWIJS - SCHOLENGROEP
2º ONDERWIJS - GEMEENSCHAPSONDERWIJS - SCHOLENGROEP - RECHTSPERSOONLIJKHEID
1º en 2° Uit artikelen 3, 5, §1, 2°, 3 en 5 en 30 §3 van het Bijzonder decreet van 14 juli 1998
betreffende het Gemeenschapsonderwijs volgt dat scholengroepen geen afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid hebben die afgescheiden is van de instelling die is opgericht onder de
benaming "het Gemeenschapsonderwijs"1.
(CDA VERZEKERING cvba T. SCHOLENGROEP 17 WAASLAND e.a.)

ARREST

(AR P.11.0198.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, jeugdkamer, van 23 december 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3, 5, inzonderheid §1 en §2,
30, inzonderheid §3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het
Gemeenschapsonderwijs: de burgerlijke partijstelling van de eerste verweerster
en haar verzekeraar, derde verweerster, is niet ontvankelijk aangezien de eerste
verweerster geen rechtspersoonlijkheid heeft.
2. Krachtens artikel 3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 wordt onder de
benaming "het Gemeenschapsonderwijs" een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid opgericht.
Artikel 5, §1, 2°, van hetzelfde decreet bepaalt dat de scholengroepen het mesoniveau zijn van de bestuursniveaus van het Gemeenschapsonderwijs. De
scholengroepen worden krachtens artikel 5, §3, van het decreet bestuurd door
een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en
een algemene directeur.
Krachtens artikel 5, §5, van het decreet dragen de raden van bestuur van de
scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de juridische
aansprakelijkheid voor de hen door dit bijzonder decreet verleende
bevoegdheden, en voeren zij de op hun door het decreet verleende bevoegdheden
1 RvS 12 mei 2005, nr. 144.324; RvS 25 sept. 2008, nr. 186.509.
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betrekking hebbende gedingen. Voor alle bevoegdheden die behoren tot de
bevoegdheid van de scholengroep of de scholen, vertegenwoordigt de algemeen
directeur krachtens artikel 30, §3, van het decreet het Gemeenschapsonderwijs in
en buiten rechte.
Hieruit volgt dat scholengroepen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid
hebben die afgescheiden is van de instelling die is opgericht onder de benaming
"het Gemeenschapsonderwijs".
3. Het arrest dat met overname van de redenen van het beroepen vonnis, oordeelt
dat de eerste verweerster rechtspersoonlijkheid heeft, schendt de voormelde
wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest voor zover het uitspraak doet over de vordering
van de eerste en derde verweerster gericht tegen de eiseres.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eerste en derde verweerster in de helft van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar hof van beroep te Gent.
18 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: G. Jocqué – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: J. Kirkpatrick en P. Vaerewyck, Dendermonde.

Nr. 552
2° KAMER - 18 oktober 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEKLAAGDE - GEDEELTELIJK SUCCESVOL
AANGEWENDE RECHTSMIDDELEN - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEKLAAGDE - GEDEELTELIJK SUCCESVOL
AANGEWENDE RECHTSMIDDELEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING CRITERIA
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - REDELIJKE
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEKLAAGDE - GEDEELTELIJK SUCCESVOL AANGEWENDE
RECHTSMIDDELEN - CRITERIA
1º, 2° en 3° De enkele omstandigheid dat een beklaagde gedeeltelijk met succes rechtsmiddelen aanwendt, heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat de termijn van berechting daardoor onredelijk lang wordt; het staat aan de rechter op grond van het geheel der omstandigheden van de zaak onaantastbaar te oordelen of de redelijke termijn daardoor al dan niet is
overschreden en hij kan daartoe de houding van de beklaagde in aanmerking nemen en
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oordelen dat, ook al zijn bepaalde rechtsmiddelen gegrond bevonden, het uiteindelijk
beoogde resultaat van het geheel der aangewende rechtsmiddelen erin bestond de rechtsgang te vertragen zodat de beklaagde door de verlenging van de procedure niet is
geschaad1. (Art. 6.1, EVRM)
(S.)

ARREST

(AR P.11.0442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 31 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR en
artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, alsmede
miskenning van het recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke
termijn en van het recht van verdediging.
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte de eiser ten grieve duidt dat
hij de rechtsmiddelen heeft aangewend waarin de wet voorziet; de eiser heeft
niet dilatoir gehandeld; de duur van de vertraging van de procedure werd hier
onder meer veroorzaakt door een prejudiciële vraag gesteld door het arrest van
het hof van beroep van 18 september 2007 en de vernietiging van het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 31 maart 2008 door het arrest van het
Hof van 31 maart 2009; de periode van 12 juni 2007 tot 21 juni 2010 moet dus
meegerekend worden voor de beoordeling van de redelijke termijn.
3. Anders dan het onderdeel aanvoert, duidt het arrest de eiser niet ten grieve
rechtsmiddelen te hebben aangewend, maar oordeelt het dat het verloop van de
behandeling van die rechtsmiddelen bijgedragen heeft tot de duur van de
procedure en dat de verlenging daarvan aan de eiser te wijten is.
Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
4. De enkele omstandigheid dat een beklaagde gedeeltelijk met succes
rechtsmiddelen aanwendt, heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat de termijn van
1 Cass. 17 mei 2000, AR P.00.0275.F, AC, 2000, nr. 302; Cass. 21 maart 2006, AR P.06.0034.N, AC,
2006, nr. 165.
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berechting daardoor onredelijk lang wordt. Het staat aan de rechter op grond van
het geheel der omstandigheden van de zaak onaantastbaar te oordelen of de
redelijke termijn daardoor al dan niet is overschreden. Hij kan daartoe de
houding van de beklaagde in aanmerking nemen en oordelen dat, ook al zijn
bepaalde rechtsmiddelen gegrond bevonden, het uiteindelijk beoogde resultaat
van het geheel der aangewende rechtsmiddelen erin bestond de rechtsgang te
vertragen zodat de beklaagde door de verlenging van de procedure niet is
geschaad.
5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- de eiser voor het hof van beroep heeft aangevoerd dat ook de bijzondere
opsporingsmethode observatie uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van de wet
van 6 januari 2003 die de artikelen 47sexies en volgende Wetboek van
Strafvordering invoert, met toepassing van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering door de kamer van inbeschuldigingstelling dient te
worden getoetst;
- ingevolge dit verweer het hof van beroep bij arrest van 18 september 2007 een
prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Grondwettelijk Hof;
- ingevolge het arrest 98/2008 van 3 juli 2008 van het Grondwettelijk Hof en het
arrest P.09.0159.N van 31 maart 2009 van het Hof in deze zaak, het recht op die
controle vaststaat;
- de eiser in zijn cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling van 23 december 2008 meer bepaald aanvoerde dat, ook
al bestond er vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 geen
vertrouwelijk dossier bij de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode
observatie, de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering moet nagaan of de beginselen van
voorafgaande machtiging, proportionaliteit en subsidiariteit werden nageleefd;
- voor de kamer van inbeschuldigingstelling naar dewelke de zaak bij het arrest
P.09.0159.N van 31 maart 2009 van het Hof werd verwezen, de eiser dan, anders
dan hij aanvankelijk had opgeworpen, heeft aangevoerd dat bij afwezigheid van
vertrouwelijk dossier die controle niet kan worden uitgevoerd en tegen het arrest
van 29 november 2009 dat die controle uitvoert, cassatieberoep instelt dat wordt
verworpen bij het arrest P.09.1871.N van 9 maart 2010.
6. Gelet op die omstandigheden konden de appelrechters, die de tegenstrijdige
houding van de eiser over de controle van de bijzondere opsporingsmethode
observatie aanmerken, wettig oordelen dat de eiser met de aanwending van zijn
rechtsmiddelen, een weloverwogen keuze heeft gemaakt en wist dat dit de
behandeling van de zaak ten gronde zou vertragen zodat die vertraging aan hem
te wijten is. Aldus miskennen zij geenszins eisers recht van verdediging en recht
alle bij de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7.Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: P. Maffei – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 553
2° KAMER - 18 oktober 2011

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - INHOUD - VERMELDING VAN DE PRECIEZE FEITEN DIE TEN
LASTE WORDEN GELEGD

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - AKTE VAN AANHANGIGMAKING DAGVAARDING - INHOUD - VERMELDING VAN DE PRECIEZE FEITEN DIE TEN LASTE WORDEN GELEGD
3º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - ONMOGELIJKHEID OM TE BEPALEN WELK PRECIES FEIT
BEDOELD WORDT - GEVOLG
4º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - OMSCHRIJVING VAN HET FEIT ONVOLDOENDE NAUWKEURIG
BEPAALD - OPDRACHT VAN DE RECHTER
5º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AKTE VAN
AANHANGIGMAKING - DAGVAARDING - OMSCHRIJVING VAN HET FEIT ONVOLDOENDE NAUWKEURIG
BEPAALD - OPDRACHT VAN DE RECHTER
6º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP VAN HET
MISDRIJF - STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID
7º STRAFVORDERING - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - DAGVAARDING - ALGEMENE
OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP VAN HET MISDRIJF - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° De akte van aanhangigmaking moet aangeven welke precieze feiten ten laste
worden gelegd zodat de beklaagde zich daartegen kan verdedigen.
3º, 4°, 5°, 6° en 7° Enkel wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in de
akte van aanhangigmaking uit het dossier niet op te maken is welk precies feit bedoeld
wordt, is het de rechter niet mogelijk te bepalen welk feit bij hem aanhangig is en kan hij de
beklaagde niet veroordelen; wanneer de omschrijving van het feit wel is bepaald, maar niet
voldoende nauwkeurig is, moet de rechter aan de partijen daarvan kennis geven met het
oog op mogelijke precisering1.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. V.)

1 Cass. 31 okt. 2000, AR P.00.1280.N, AC, 2000, nr. 589; Cass. 5 april 2011, AR P.10.1715.N, AC,
2011, nr. 249.
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ARREST

(AR P.11.0481.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 1 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 193,
196, 197, 213 en 214 Strafwetboek en de artikelen 145, 182, 184 en 211
Wetboek van Strafvordering: het arrest verklaart ten onrechte de strafvordering
niet ontvankelijk op grond dat de omschrijving van de telastlegging onduidelijk
is; deze exceptie was door geen enkele partij opgeworpen en vereist gebeurlijk
een verduidelijking door het openbaar ministerie, maar leidt niet tot de nietontvankelijkheid van de strafvordering.
2. De akte van aanhangigmaking moet aangeven welke precieze feiten ten laste
worden gelegd zodat de beklaagde zich daartegen kan verdedigen.
3. Enkel wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in de akte
van aanhangigmaking uit het dossier niet op te maken is welk precies feit
bedoeld wordt, is het de rechter niet mogelijk te bepalen welk feit bij hem
aanhangig is en kan hij de beklaagde niet veroordelen. Wanneer de omschrijving
van het feit wel is bepaald, maar niet voldoende nauwkeurig is, moet de rechter
aan de partijen daarvan kennis geven met het oog op mogelijke precisering.
4. Het arrest oordeelt: "Er wordt niet gespecificeerd wat er precies bedoeld wordt
met de woorden 'valselijk getuigschriften te hebben gebruikt'. Het is niet
duidelijk welke concrete feiten hiermede beoogd worden; het bezigen
(gebruiken) van de getuigschriften om ze te vervalsen en dus het vervalsen zelf
of het gebruiken van de reeds vervalste getuigschriften of beide samen? Door de
onduidelijke en derhalve gebrekkige omschrijving van de telastlegging, is het
geenszins klaar welke concrete gedraging (of gedragingen) er precies aan [de
verweerder] ten laste worden gelegd. Het [hof van beroep] is derhalve niet in de
mogelijkheid de schuld van de [verweerder] aan het hem ten laste gelegde feit
(of aan de hem ten laste gelegde feiten?) te beoordelen."
5. Op grond van die redenen verklaart het arrest de strafvordering niet
ontvankelijk, zonder evenwel de eiser uit te nodigen tot precisering van de
telastlegging. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.
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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 Gent.
18 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: P. Maffei – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 554
2° KAMER - 18 oktober 2011

1º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - WANBEDRIJVEN EN OVERTREDINGEN INBREUKEN OP DE WEGVERKEERSWET - VEROORDELING TOT MEERDERE GELDBOETEN VEROORDELING TOT MEERDERE VERVANGENDE VERVALLENVERKLARINGEN VAN HET RECHT TOT STUREN
VAN EEN MOTORVOERTUIG - SAMENVOEGING - GRENS
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVANGENDE VERVALLENVERKLARINGEN VAN HET
RECHT TOT STUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG - SAMENLOOP VAN WANBEDRIJVEN EN OVERTREDINGEN
OP DE WEGVERKEERSWET - SAMENVOEGING - GRENS
1º en 2° Uit de artikelen 59 en 60, eerste zin, Strafwetboek en 69bis Wegverkeerswet volgt
dat ingeval van samenloop van verscheidende wanbedrijven en overtredingen de rechter
de krachtens artikel 69bis Wegverkeerswet voor die wanbedrijven en overtredingen uitgesproken vervangende vervallenverklaringen van het recht tot het besturen van een motorvoertuig, in voorkomend geval dient te herleiden tot het dubbel van het in artikel 69bis
Wegverkeerswet vermelde maximum van een maand1.
(M.)

ARREST

(AR P.11.0500.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 3 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass. 15 maart 1977, AC, 1977, p. 765; Cass. 23 feb. 1993, AR 6545, AC, 1993, nr. 113; Cass.
7 dec. 1993, AR P.93.1137.N, AC, 1993, nr. 507, waar dezelfde redenering gevolgd werd in verband
met de vervangende gevangenisstraffen; P. ARNOU en M. DE BUSSCHER, Misdrijven en sancties in de
Wegverkeerswet, Kluwer rechtswetenschappen België, nr. 757.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijk bepalingen
- de artikelen 59 en 60, eerste zin, Strafwetboek;
- artikel 69bis Wegverkeerswet.
6. Artikel 59 Strafwetboek bepaalt dat bij samenloop van een of meer
wanbedrijven met een of meer overtredingen alle geldboeten, werkstraffen en
correctionele gevangenisstraffen samen worden opgelegd binnen de in artikel 60
Strafwetboek bepaalde grenzen.
Artikel 60, eerste zin, Strafwetboek bepaalt dat bij samenloop van verscheidene
wanbedrijven alle straffen samen worden opgelegd, zonder dat zij evenwel het
dubbele van het maximum van de zwaarste straf te boven mogen gaan.
Artikel 69bis Wegverkeerswet bepaalt dat voor de toepassing van deze wet en in
afwijking van artikel 40 Strafwetboek de boete bij gebreke van betaling binnen
de termijn van twee maanden na het arrest of het vonnis, indien het op
tegenspraak, of te rekenen van de betekening, indien het bij verstek is gewezen,
kan worden vervangen door een verval van het recht tot het besturen van een
motorvoertuig waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis of het arrest
van veroordeling en die niet langer dan een maand en niet korter dan acht dagen
zal zijn.
7. Uit die bepalingen volgt dat ingeval van samenloop van verscheidene
wanbedrijven en overtredingen de rechter de krachtens artikel 69bis
Wegverkeerswet voor die wanbedrijven en overtredingen uitgesproken
vervangende vervallenverklaringen van het recht tot het besturen van een
motorvoertuig, in voorkomend geval dient te herleiden tot het dubbel van het in
artikel 69bis Wegverkeerswet vermelde maximum van een maand.
8. Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser veroordeelt tot
onder meer:
- voor het feit A (inbreuk op artikel 4.1 Wegverkeersreglement en artikel 29, §1,
tweede lid, Wegverkeerswet) tot een geldboete van 50 euro (vermeerderd met 45
opdeciemen of 275 euro) of een vervangend rijverbod van 15 dagen;
- voor het feit B (inbreuk op artikel 10.1.3° Wegverkeersreglement en artikel 29,
§1, derde lid, Wegverkeerswet) tot een geldboete van 20 euro (vermeerderd met
45 opdeciemen of 110 euro) of een vervangend rijverbod van 8 dagen;
- voor het feit C (inbreuk op artikel 33, §1, 1°, Wegverkeerswet) tot een
geldboete van 200 euro (vermeerderd met 45 opdeciemen of 1.100 euro) of een
vervangend rijverbod van 30 dagen, met uitstel van tenuitvoerlegging voor een
termijn van drie jaar voor de helft van de geldboete waarbij het vervangend
rijverbod voor het met uitstel uitgesproken gedeelte wordt bepaald op 15 dagen;
- voor de feiten D en E (inbreuk op de artikelen 34, §2, 3° en 35
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Wegverkeerswet) tot een geldboete van 200 euro (vermeerderd met 45
opdeciemen of 1.100 euro) of een vervangend rijverbod van 30 dagen, met
uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van drie jaar voor de helft van de
geldboete waarbij het vervangend rijverbod voor het met uitstel uitgesproken
gedeelte wordt bepaald op 15 dagen;
- voor de feiten F en G (inbreuk op artikel 37bis, §1, 5° Wegverkeerswet) tot een
geldboete van 200 euro (vermeerderd met 45 opdeciemen of 1.100 euro) of een
vervangend rijverbod van 30 dagen, met uitstel van tenuitvoerlegging voor een
termijn van drie jaar voor de helft van de geldboete waarbij het vervangend
rijverbod voor het met uitstel uitgesproken gedeelte wordt bepaald op 15 dagen.
Het beroepen vonnis veroordeelt aldus de eiser voor de bewezen verklaarde
wanbedrijven en overtreding op de Wegverkeerswet tot in totaal 113 dagen
vervangende vervallenverklaringen van het recht tot het besturen van een
motorvoertuig, zonder die straffen overeenkomstig de artikelen 59 en 60
Strafwetboek te herleiden tot het dubbele van het in artikel 69bis
Wegverkeerswet bepaalde maximum van een maand. Aldus schendt het
beroepen vonnis de voormelde wetsbepalingen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 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 vonnis in zoverre het voor de feiten A, B, C, D, E, F en
G bij toepassing van artikel 69bis Wegverkeerswet vervangende
vervallenverklaringen van het recht tot het besturen van een motorvoertuig
uitspreekt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijke vernietigde vonnis.
Laat een zesde van de kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser tot de overige vijf zesden van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Turnhout,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
18 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: G. Jocqué – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: J. Huyskens, Antwerpen.

Nr. 555
2° KAMER - 18 oktober 2011
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1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - GOEDEREN EN
WAARDEN DIE IN DE PLAATS VAN HET RECHTSTREEKS VERMOGENSVOORDEEL ZIJN GESTELD INKOMSTEN UIT BELEGDE VOORDELEN - BEGRIP
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - BEGRIP
3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - UIT HET
MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - VOORWAARDE
1º Uit Artikel 42, 3°, Strafwetboek volgt dat naast de vermogensvoordelen die “rechtstreeks”
uit het misdrijf zijn verkregen, met name de primaire vermogensvoordelen, ook “de
goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld” van die primaire vermogensvoordelen,
met name de vervangingsgoederen, en de “inkomsten uit de belegde voordelen” die voortvloeien uit de primaire vermogensvoordelen of de vervangingsgoederen kunnen worden
verbeurdverklaard; deze twee laatste categorieën betreffen eveneens voordelen die
verkregen zijn uit het misdrijf, zij het onrechtstreeks ten gevolge van bepaalde verrichtingen
van de dader die deze voordelen rechtstreeks opleveren.
2º Het begrip “rechtstreeks” in artikel 42, 3° Strafwetboek wijst niet op een beperking van de
verbeurdverklaring tot de voordelen die zonder enige tussenschakel zijn verkregen uit het
misdrijf, maar duidt op de primaire vermogensvoordelen als één der vermogensvoordelen
die naast nog andere voor verbeurdverklaring vatbaar is zodat de in artikel 42, 3° Strafwetboek bedoelde maatregel van verbeurdverklaring kan worden toegepast op alle vermogensvoordelen die de dader rechtstreeks of onrechtstreeks uit het misdrijf heeft verkregen.
3º Een vermogensvoordeel is uit het misdrijf verkregen indien er een causaal verband
bestaat tussen dit misdrijf en het vermogensvoordeel; een eventueel rechtstreeks causaal
verband tussen het vermogenvoordeel met een latere verrichting doet het causaal verband
tussen dit vermogensvoordeel en het voordien gepleegde misdrijf niet verdwijnen. (Art. 42,
3°, Strafwetboek)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. NEDRA INVESTISSEMENT sa)

ARREST

(AR P.11.0201.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep van Gent,
correctionele kamer, van 10 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 42, 3°, Strafwetboek: de
vermogensvoordelen hebben betrekking op de huurgelden die de verweester
ontving uit woongelegenheden die zonder voorafgaande vergunning werden
opgericht of nadat de functie van het gebouw zonder voorafgaande vergunning
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werd gewijzigd; deze vermogensvoordelen zijn bijgevolg rechtstreeks uit de
bewezen verklaarde stedenbouwmisdrijven verkregen, en de rechters vermochten
niet de verbeurdverklaring ervan te weigeren met het motief dat deze gelden
weliswaar onrechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven waren verkregen,
maar slechts rechtstreeks, in de zin van artikel 42, 3°, Strafwetboek, door het niet
langer strafbaar instandhouden van de wederrechtelijke toestand.
2. Artikel 42, 3°, Strafwetboek bepaalt: "Bijzondere verbeurdverklaring wordt
toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn
verkregen, op de goederen en de waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en
op de inkomsten uit de belegde voordelen."
Uit die bepaling volgt dat naast de vermogensvoordelen die "rechtstreeks" uit het
misdrijf zijn verkregen, met name de primaire vermogensvoordelen, ook "de
goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld" van die primaire
vermogensvoordelen, met name de vervangingsgoederen, en de "inkomsten uit
de belegde voordelen", die voortvloeien uit de primaire vermogensvoordelen of
de vervangingsgoederen kunnen worden verbeurdverklaard. Deze twee laatste
categorieën betreffen eveneens voordelen die verkregen zijn uit het misdrijf, zij
het onrechtstreeks ten gevolge van bepaalde verrichtingen die deze voordelen
rechtstreeks opleveren.
3. Het begrip "rechtstreeks" in artikel 42, 3°, Strafwetboek wijst aldus niet op een
beperking van de verbeurdverklaring tot de voordelen die zonder enige
tussenschakel zijn verkregen uit het misdrijf, maar duidt op de primaire
vermogensvoordelen als één der vermogensvoordelen die naast nog andere voor
verbeurdverklaring vatbaar is.
Bijgevolg kan de in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde maatregel van
verbeurdverklaring worden toegepast op de vermogensvoordelen die zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen.
4. Een vermogensvoordeel is uit het misdrijf verkregen indien er een causaal
verband bestaat tussen dit misdrijf en het vermogensvoordeel. Een eventueel
rechtstreeks causaal verband tussen dit vermogensvoordeel en een latere
verrichting doet het causaal verband tussen dit vermogensvoordeel en het
voordien gepleegde misdrijf niet verdwijnen.
5. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan het te Sint-Martens-Latem,
Broekstraat 55, zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning omvormen
van de eerste verdieping en de zolderverdieping van het schuurgedeelte van een
eigendom tot respectievelijk een appartement in de periode van 21 juni 2003 tot
21 september 2003 en een tweede appartement in de periode van 1 januari 2004
tot 31 december 2004;
- de verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan het te Sint-Martens-Latem
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning geheel of gedeeltelijk
wijzigen van de hoofdfunctie landbouw naar de hoofdfunctie bewoning in de
periode vanaf 21 juni 2003 tot 21 september 2003 en vanaf 1 januari 2004 tot 31
januari 2004;
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- de omvorming van de schuur tot twee appartementen wel degelijk de uitvoering
inhield van vergunningsplichtige verbouwingswerken en er twee extra
woongelegenheden werden gecreëerd en een vergunningsplichtige wijziging van
de hoofdfunctie tot stand werd gebracht;
- de medebeklaagde verklaarde dat hij het schuurgedeelte op de eerste verdieping
heeft omgevormd tot woongelegenheid en die woongelegenheid is verhuurd
sinds oktober 2003 aan 22.000 frank (545,37 euro) per maand;
- de verweerster huurgelden ontving voor een van die woongelegenheden.
Het arrest dat op die gronden oordeelt dat de ontvangen huurgelden rechtstreeks
zijn verkregen in de zin van artikel 42, 3°, Strafwetboek door het niet langer
strafbare instandhouden van de wederrechtelijke toestand en slechts
onrechtstreeks door de bewezen verklaarde misdrijven en beslist dat geen
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen wordt bevolen, is niet naar recht
verantwoord.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van het overige
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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de gevorderde
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
18 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 556
2° KAMER - 18 oktober 2011

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING MOTIVERING - VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING -
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ARTIKEL 6, E.V.R.M.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF VAN
ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - VERPLICHTING
4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING MOTIVERING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - ANONIEME GETUIGENIS
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - ARTIKEL 6.1
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - ANONIEME GETUIGENIS
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF VAN
ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - SCHULDIGVERKLARING - MOTIVERING - DRAAGWIJDTE ANONIEME GETUIGENIS
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET
EUROPEES VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - VOORWAARDEN - ZEER ZWARE
NEGATIEVE GEVOLGEN DIE ALLEEN DOOR EEN HEROPENING VAN HET DEBAT KUNNEN WORDEN HERSTELD

- BEGRIP
8º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET EUROPEES VERDRAG - HEROPENING VAN DE
RECHTSPLEGING IN ZOVERRE ZIJ BETREKKING HEEFT OP DE STRAFVORDERING - VOORWAARDEN - ZEER
ZWARE NEGATIEVE GEVOLGEN DIE ALLEEN DOOR EEN HEROPENING VAN HET DEBAT KUNNEN WORDEN
HERSTELD

- BEGRIP

1º, 2° en 3° In zijn arrest van 16 november 2010 beslist de grote kamer van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens dat artikel 6 van het Verdrag niet verbiedt dat een
beschuldigde door een volksjury wordt berecht, ook niet wanneer haar beslissing niet
gemotiveerd is; volgens dat arrest vereist het Verdrag niet dat de gezworenen de redenen
van hun beslissing opgeven en heeft het gebrek aan motivering van de beslissing op zich
niet de miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak tot gevolg1.
4º, 5° en 6° Aangezien het Europees Hof niet alleen vereist dat de beschuldigde begrijpt
waarom hij is veroordeeld, maar ook dat de rechtspleging voldoende waarborgen biedt
tegen willekeur, moet het feit dat de betrokkenen kennis kunnen nemen van de redenen
van een beslissing, hen niet alleen in staat stellen de beslissing te begrijpen maar hen
tevens de mogelijkheid bieden om de geldigheid ervan na te gaan; met name of, in het
geval van een anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond is op die getuigenis, dan wel of zij steun vindt in andere bewijsmiddelen die de anonieme getuigenis staven, overeenkomstig het oude artikel 341, derde lid,
van het Wetboek van Strafvordering2.
7º en 8° Het feit dat de eiser zijn straf nog steeds uitzit onder de strafuitvoeringsmodaliteit
voorwaardelijke invrijheidstelling en dat hij geldboeten en gerechtskosten betaalt alsook het
feit dat zijn pensioen is ingetrokken, zijn zeer ernstige en ogenblikkelijke gevolgen die de
heropening van de rechtspleging rechtvaardigen3. (Art. 442quinquies, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering)
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 556.
2 Ibid.
3 Ibid.
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(T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0910.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op de griffie is neergelegd op 13 mei 2011, ondertekend is
door een advocaat die sedert meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven en
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de
eiser om de heropening van de rechtspleging die geleid heeft tot het arrest van
het Hof van 16 juni 2004.
Op 6 september 2011 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 28 september 2011 heeft afdelingsvoorzitter Etienne
Goethals verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 7 januari 2004 heeft het hof van assisen van de provincie Luik de
eiser, als dader of mededader, tot twintig jaar opsluiting veroordeeld wegens
moord en moordpoging.
Tot staving van het cassatieberoep tegen dat arrest heeft de eiser dertien
middelen aangevoerd. Het achtste middel voerde aan dat de veroordeling artikel
6.1 EVRM schond, terwijl het negende middel een schending aanvoerde van
artikel 6.3.d. Die grieven voerden in hoofdzaak aan dat de beslissing niet met
redenen was omkleed en dat de veroordeling op een anonieme
getuigenverklaring was gegrond.
In zijn arrest van 16 juni 2004 waarbij het cassatieberoep werd verworpen, heeft
het Hof voor recht gezegd dat artikel 6.1 EVRM de jury niet verplicht om haar
antwoorden te motiveren.
Het Hof heeft tevens, in antwoord op het negende middel, erop gewezen dat
volgens de tussenarresten van 18 december 2003, de onder dekking van de
anonimiteit verkregen inlichtingen niet dezelfde zijn als het bewijsmateriaal dat
op regelmatige en autonome wijze tegen de beschuldigden is verzameld.
Het Hof wordt verzocht dat arrest in te trekken en opnieuw uitspraak te doen
over de verdiensten van het cassatieberoep. Het verzoek tot heropening is
gegrond op een arrest van de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens van 16 november 2010. Volgens het aangevoerde arrest werd
artikel 6.1 EVRM geschonden. Het zegt voorts dat er geen grond is om
afzonderlijk uitspraak te doen over de grief die de schending van de artikelen 6.1
en 6.3.d aanvoert, aangezien het bij gebrek aan motivering van de beslissing van
de juryleden onmogelijk is te weten of de veroordeling van de eiser al dan niet
gegrond is op de inlichtingen die door de anonieme getuige zijn verstrekt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
A. Aanvraag tot heropening van de rechtspleging
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, §1, Wetboek van Strafvordering, kan de
veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is geschonden, de
heropening vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling op
de tegen hem ingestelde strafvordering in de zaak die bij het voormelde Hof is
aangebracht.
Aangezien de grote kamer de schending van artikel 6.3.d niet bevestigde,
afzonderlijk of in onderling verband gelezen met artikel 6.1, is het verzoek
bijgevolg alleen ontvankelijk in zoverre het op de schending van artikel 6.1 van
het Verdrag steunt.
In zijn arrest van 16 november 2010 beslist de grote kamer van het Europees Hof
dat artikel 6 van het Verdrag niet verbiedt dat een beschuldigde door een
volksjury wordt berecht, ook niet wanneer haar beslissing niet gemotiveerd is
(§9). Volgens dat arrest vereist het Verdrag niet dat de gezworenen de redenen
van hun beslissing opgeven (ibidem). Het gebrek aan motivering van de
beslissing heeft op zich niet de miskenning van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak tot gevolg (§89 en 93).
In het geval van een niet gemotiveerde beslissing van de jury onderzoekt het
voormelde arrest evenwel de aanvullende waarborgen die de rechtspleging moet
bieden om aan de vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak te voldoen.
Nadat het Europees Hof erop heeft gewezen dat de eerbiediging van die
vereisten wordt beoordeeld op grond van de rechtspleging in haar geheel en in de
specifieke context van het betrokken rechtsstelsel, oordeelt het dat, in het geval
van een niet gemotiveerde beslissing, zijn taak erin bestaat te onderzoeken of de
gevolgde rechtspleging, in het licht van alle omstandigheden van de zaak,
voldoende waarborgen heeft geboden tegen willekeur en de beschuldigde in staat
heeft gesteld zijn veroordeling te begrijpen (§93).
Het oneerlijke karakter dat aan het proces van de eiser wordt toegeschreven,
blijkt uit het feit dat noch de akte van inbeschuldigingstelling noch de aan de
jury gestelde vragen, voldoende inlichtingen bevatten over de betrokkenheid van
de beschuldigde bij het plegen van de hem ten laste gelegde misdaden. Het arrest
stelt vast dat, zelfs in combinatie met de akte van inbeschuldigingstelling, de te
dezen gestelde vragen de verzoeker niet in staat stelden uit te maken welk
bewijsmateriaal en welke feitelijke omstandigheden, tussen alle tijdens het
proces ter sprake gebrachte elementen, de jury ten slotte ertoe gebracht hadden
bevestigend te antwoorden op de vier hem betreffende vragen (§97). Het
Europees Hof besluit met de verklaring dat de verzoeker niet over voldoende
waarborgen beschikte om de beslissing waarbij hij was veroordeeld te kunnen
begrijpen.
Het feit dat de betrokkenen kennis kunnen nemen van de redenen van een
beslissing, moet hen niet alleen in staat stellen de beslissing te begrijpen maar
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hen tevens de mogelijkheid bieden om de geldigheid ervan na te gaan. Het
Europees Hof eist immers niet alleen dat de beschuldigde begrijpt waarom hij is
veroordeeld, maar ook dat de rechtspleging voldoende waarborgen biedt tegen
willekeur. Bij ontstentenis van enige mogelijkheid om hoger beroep in te stellen,
moeten die waarborgen met name het Hof in staat stellen toezicht uit te oefenen
op de beslissing. Dit vereiste dat waarborgen worden geboden tegen willekeur is
vooral relevant wanneer, zoals te dezen, het feit wordt opgeworpen dat een
anonieme getuigenis in aanmerking was genomen.
Het Europees Hof oordeelt dat het bij gebrek aan motivering van de beslissing
onmogelijk is te weten of de veroordeling van de verzoeker al dan niet gebaseerd
is op de inlichtingen die door de anonieme getuige zijn verstrekt (§102).
Het oordeelt dat er geen grond is om die grief betreffende artikel 6.3.d van het
Verdrag afzonderlijk te onderzoeken en onderzoekt die samen met de grief
betreffende de schending van artikel 6.1, omdat die nauw verband houdt met de
feiten die het Europees Hof tot een schending van die bepaling hebben doen
besluiten.
Daaruit volgt dat het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2004 niet
zonder het tot staving van het achtste middel aangevoerde artikel 6.1 van het
Verdrag te schenden, kon beslissen dat het middel volgens hetwelk het gebrek
aan motivering van de schuldigverklaring elk relevant juridisch toezicht belet op
de redenen waarop de jury zich tot staving van haar overtuiging heeft gebaseerd,
niet gegrond is. Dat motiveringsgebrek verhinderde het Hof met name na te gaan
of de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond was op de anonieme
getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun vond in andere
bewijsmiddelen die de anonieme getuigenis overeenkomstig het oude artikel
341, derde lid, Wetboek van Strafvordering staafden.
Bijgevolg levert het feit dat door het Europees Hof is vastgesteld, namelijk dat
de rechtspleging, waaruit na afloop niet de redenen bleken van de veroordelende
beslissing, onvoldoende waarborgen heeft geboden tegen willekeur, een dermate
ernstige tekortkoming op van de rechtspleging dat ernstige twijfel ontstaat over
de uitkomst van de bestreden rechtspleging.
Het Hof moet, in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak, oordelen
of de verzoeker zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts
door een heropening van de rechtspleging kunnen worden hersteld.
Het feit dat de eiser zijn straf nog steeds uitzit onder de
strafuitvoeringsmodaliteit voorwaardelijke invrijheidstelling en dat hij
geldboeten en gerechtskosten betaalt alsook het feit dat zijn pensioen is
ingetrokken, zijn zeer ernstige en ogenblikkelijke gevolgen die de heropening
van de rechtspleging rechtvaardigen.
Aangezien de in artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,
bedoelde voorwaarden hier verenigd zijn, is er grond tot heropening van de
rechtspleging.
B. Cassatieberoep van de eiser tegen het arrest van het hof van assisen van de
provincie Luik van 7 januari 2004
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Achtste middel
In het middel, dat de schending aanvoert van artikel 6.1 EVRM en van artikel
149 Grondwet, verwijt de eiser het arrest van het hof van assisen dat het de
schuldigverklaring niet motiveert. Hij voert aan dat dit gebrek aan motivering
elke mogelijkheid tot een relevant juridisch toezicht op de redenen waarop de
jury zich heeft gebaseerd om tot haar overtuiging te komen, in de weg staat.
Ofschoon artikel 6.1 van het Verdrag op zich niet vereist dat de gezworenen de
redenen opgeven van hun beslissing, legt het wel de verplichting op dat de
beschuldigde voldoende procedurele waarborgen geniet tegen willekeur,
waardoor hij kan begrijpen waarom hij schuldig verklaard is. Dat is niet het
geval wanneer het gebrek aan motivering van de beslissing het Hof niet in staat
stelt na te gaan of de veroordeling op doorslaggevende wijze gegrond is op de
anonieme getuigenis tegen de beschuldigde, dan wel of zij steun vindt in andere
bewijsmiddelen die de getuigenis staven, overeenkomstig het oude artikel 341,
derde lid, Wetboek van Strafvordering.
Het middel is gegrond.
Omvang van de vernietiging
Aangezien het middel de vernietiging van de schuldigverklaring met zich brengt,
strekt de vernietiging zich uit tot de debatten in hun geheel alsook tot de
verklaring van de jury.
Dictum
Het Hof,
Beveelt de heropening van de rechtspleging.
Trekt het arrest in dat het Hof op 16 juni 2004 onder het nummer P.04.0281.F
heeft gewezen, in zoverre het uitspraak doet over het cassatieberoep van de
verzoeker.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
ingetrokken arrest.
Vernietigt het arrest van het hof van assisen van de provincie Luik van 7 januari
2004 in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering die tegen de eiser is
ingesteld en verklaart de debatten en de verklaring van de jury nietig, in zoverre
ze op hem betrekking hebben.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof van
assisen van de provincie Luik en dat van dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie
Namen.
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18 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie: D. Vandenmeersch, advocaat-generaal – Advocaten: L.
Misson, Luik en J. Pierre, Luik.

Nr. 557
2° KAMER - 19 oktober 2011

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE SLAGEN OF
VERWONDINGEN - MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF - WIL OM IEMANDS FYSIEKE INTEGRITEIT
AAN TE TASTEN - BEGRIP
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - OPZETTELIJKE SLAGEN
EN VERWONDINGEN - MOREEL BESTANDDEEL - WIL OM IEMANDS FYSIEKE INTEGRITEIT AAN TE TASTEN
- BEGRIP
1º en 2° Het misdrijf opzettelijke slagen en verwondingen vereist dat de dader bewust de
daad stelt die de fysieke integriteit van het slachtoffer aantast, aangezien het bij de wet
vereiste opzet alleen betrekking heeft op die daad en niet op de gevolgen ervan 1. (Artt. 392,
398 en 399, Strafwetboek)
(H. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0807.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 23 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verzocht om van beide telastleggingen te worden vrijgesproken daar hij
de omschrijving ervan als opzettelijke slagen en verwondingen betwist.
Subsidiair verzocht hij om de toekenning van de gewone opschorting van de
uitspraak van de veroordeling wegens onopzettelijke slagen en verwondingen.
Het arrest dat de telastleggingen van opzettelijke slagen en verwondingen
bewezen verklaart, beveelt de gewone opschorting van de uitspraak van de
veroordeling gedurende een jaar en, na de eiser hoofdelijk met de vrijwillig
1 A. DELANNAY, “Les homicides et lésions corporelles volontaires”, Les infractions, dl. 2, Larcier,
2010, p. 290-291.
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tussengekomen partij te hebben veroordeeld om de verweerder een voorlopige
vergoeding te betalen, houdt de uitspraak over de overige punten van de
vordering aan en verdaagt de zaak voor verdere behandeling naar een latere
rechtszitting, zonder een rechtsdag te bepalen.
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Eerste middel
Het arrest vermeldt dat de eiser, door zich met zijn voertuig een weg te banen
tussen de betogers, "vrijwillig en opzettelijk de fysieke integriteit van de
aanwezige personen in gevaar heeft gebracht [...] ook al heeft hij de daaruit
voortvloeiende schade niet willen veroorzaken".
Het middel verwijt het arrest dat het het opzettelijke karakter van de slagen en
verwondingen als bewezen beschouwt, ofschoon het opzet niet blijkt uit de
voormelde ingevaarbrenging.
Het misdrijf opzettelijke slagen en verwondingen vereist dat de dader bewust de
daad stelt die de fysieke integriteit van het slachtoffer aantast. Het in de artikelen
392, 398 en 399 Strafwetboek vereiste opzet heeft alleen betrekking op die daad
en niet op de gevolgen ervan.
De overweging dat de daad van geweld, bestaande in het forceren van een
doorgang, opzettelijk werd gepleegd, houdt in dat de eiser haar bewust en
opzettelijk heeft gepleegd.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het niet regelmatig met redenen is omkleed.
Eensdeels voert de rechter aan dat de appelrechters niet ten genoege van recht
geantwoord hebben op de conclusie betreffende de omschrijving van de hem
tenlastegelegde feiten.
Een vonnis of arrest is overeenkomstig artikel 149 Grondwet met redenen
omkleed wanneer de rechter op duidelijke en ondubbelzinnige wijze opgave doet
van de redenen, ook al zijn ze onvolledig, op grond waarvan hij aldus heeft
geoordeeld. Die plicht beantwoordt aan een vormvereiste dat geen verband houdt
met de kwaliteit van de redenen. De omstandigheid dat de conclusie
onvoldoende zou zijn beantwoord, kan die bepaling dus niet schenden.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Anderdeels voert de eiser een tegenstrijdigheid aan die voortvloeit uit het feit dat
hij schuldig werd verklaard aan opzettelijke slagen en verwondingen, ofschoon,
op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder, de verzekeraar die in de
zaak is tussengekomen en die alleen ertoe gehouden kon worden schade te
vergoeden die door een onopzettelijke fout is veroorzaakt, hoofdelijk werd
veroordeeld om de verweerder te vergoeden.
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Uit het arrest blijkt evenwel niet dat de vrijwillig tussengekomen partij werd
veroordeeld op grond dat de feiten waaraan de eiser schuldig was verklaard,
onopzettelijk waren gepleegd.
Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.
In zoverre, voor het overige, het middel dat een tegenstrijdigheid aanvoert de
schending aanvoert van artikel 149 Grondwet en niet van artikel 1138, 4°,
Gerechtelijk Wetboek, faalt het naar recht.
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.
19 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: F. Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: A. Adam, Brussel en
L. Kennes, Brussel.

Nr. 558
2° KAMER - 19 oktober 2011

1º KIND - ONTHOUDING VAN VOEDSEL OF VERZORGING AAN MINDERJARIGEN - MISDRIJF - MOREEL
BESTANDDEEL - OPZETTELIJK NIET HANDELEN - BEGRIP
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - ONTHOUDING VAN
VOEDSEL OF VERZORGING AAN MINDERJARIGEN - OPZETTELIJK NIET HANDELEN - BEGRIP
1º en 2° Het misdrijf dat erin bestaat om een minderjarige opzettelijk voedsel of verzorging
te onthouden, in dusdanige mate dat zijn gezondheid in gevaar wordt gebracht, vereist
geen schuldig verzuim door nalatigheid maar wel opzettelijk niet handelen waardoor het
kwaad dat voortvloeit uit de onthouding van voedsel of verzorging wordt veroorzaakt 1. (Art.
425, Strafwetboek)
(G. e.a. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0901.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, p. 319-320, nr. 549.
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De cassatieberoepen van de eiseres zijn gericht tegen de beschikking tot
verwijzing van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, van
15 februari 2006, en tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 5 april 2011. Het cassatieberoep van de eiser is
eveneens tegen dat arrest gericht.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiseres tegen de beschikking van 15 februari 2006
De regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht werden nageleefd.
B. In zoverre het cassatieberoep van de eiseres tegen het arrest van 5 april 2011,
gericht is tegen de beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering
(...)
Tweede middel
Artikel 425 van het Strafwetboek straft met name degene die een minderjarige
opzettelijk voedsel of verzorging onthoudt, in dusdanige mate dat zijn
gezondheid in het gedrang wordt gebracht. Zodoende vereist het geen schuldig
verzuim door nalatigheid maar wel het opzettelijk niet handelen waardoor het
kwaad dat voortvloeit uit de onthouding van voedsel of verzorging, wordt
veroorzaakt.
De rechter beoordeelt in feite of dat opzet aanwezig is. Het Hof gaat evenwel na
of de rechter zijn beslissing heeft kunnen afleiden uit de door hem op
onaantastbare wijze vastgestelde gegevens.
Aangezien het hof van beroep geoordeeld heeft dat de eiseres als enige instond
voor het wisselen van de luiers van het kind en dat zij niet onwetend kon zijn
omtrent de problemen veroorzaakt door het gebrek aan hygiëne waaronder het
kind te lijden had, kon het beslissen dat de eiseres opzettelijk niet gehandeld
heeft, hetgeen de wet strafbaar wil stellen.
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.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
19 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: F. Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: J. Oosterbosch.

Nr. 559
2° KAMER - 19 oktober 2011

1º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - SAMENLOOP VAN
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - MISDRIJVEN WAAROVER REEDS EEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING IS GENOMEN - BERECHTING VAN ANDERE FEITEN DATEREND VAN
VÓÓR DE VOORMELDE BESLISSING - NIEUWE STRAF - STRAFTOEMETING
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - SAMENLOOP VAN
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MISDRIJVEN WAAROVER REEDS EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE
BESLISSING IS GENOMEN - BERECHTING VAN ANDERE FEITEN DATEREND VAN VÓÓR DE VOORMELDE
BESLISSING - NIEUWE STRAF - STRAFTOEMETING
3º VERZET - STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK - VEROORDELING - VERSTEKVONNIS VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS WAARBIJ DE STRAF WORDT VERLAAGD - HOGER BEROEP VAN
DE BEKLAAGDE EN HET OPENBAAR MINISTERIE - HOF VAN BEROEP - VASTSTELLING VAN EEN EENHEID
VAN OPZET MET MISDRIJVEN WAAROVER REEDS EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING IS

- BERECHTING VAN FEITEN DATEREND VAN VÓÓR DE VOORMELDE BESLISSING VEROORDELEND ARREST - DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET VERZET IN EERSTE AANLEG - IDENTIEKE
STRAF OPGELEGD DOOR HET VERSTEKVONNIS - WETTIGHEID
GENOMEN

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER CORRECTIONELE RECHTBANK - VEROORDELING - VERSTEKVONNIS - VERZET VAN DE BEKLAAGDE VONNIS WAARBIJ DE STRAF WORDT VERLAAGD - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN HET
OPENBAAR MINISTERIE - HOF VAN BEROEP - VASTSTELLING VAN EEN EENHEID VAN OPZET MET
MISDRIJVEN WAAROVER REEDS EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING IS GENOMEN BERECHTING VAN FEITEN DATEREND VAN VÓÓR DE VOORMELDE BESLISSING - VEROORDELEND ARREST
- DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET VERZET IN EERSTE AANLEG - IDENTIEKE STRAF OPGELEGD DOOR
HET VERSTEKVONNIS - WETTIGHEID
1º en 2° Wanneer de rechter, met toepassing van artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, voor de straftoemeting rekening houdt met één of meer reeds uitgesproken straffen,
wordt de beklaagde geen tweede maal berecht of gestraft wegens feiten waarvoor hij reeds
veroordeeld werd1; in dat geval heeft de nieuwe hem opgelegde straf alleen betrekking op
de feiten die bij de tweede rechter aanhangig zijn, maar laatstgenoemde houdt bij de straf toemeting rekening met de reeds uitgesproken straf of straffen, met andere woorden hij
verlaagt die naar evenredigheid2.
3º en 4° Het arrest dat, bij de uitspraak over het hoger beroep van het openbaar ministerie
tegen een op het verzet van de beklaagde gewezen vonnis, hem tot een identieke straf
veroordeelt als die welke door het verstekvonnis was uitgesproken en waartegen het open1 Zie Cass., 26 nov. 2002, AR P.01.1670.N, AC, 2002, nr. 630.
2 Zie Cass., 31 mei 2006, AR P.06.0403.F, AC, 2006, nr. 330, met concl. Adv.Gen. D.
VANDERMEERSCH, en Rev.dr.pén., 2006, p. 1027, met noot.
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baar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld, verzwaart de toestand van de verzetdoende partij niet en miskent bijgevolg de devolutieve werking van haar verzet niet. (Art. 65,
tweede lid, Strafwetboek; Artt. 187, 188 en 202, Wetboek van Strafvordering)
(A. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1198.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 8 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
(...)
Tweede middel
De eerste rechter, die de feiten van beide zaken bewezen had verklaard, had de
eiser bij verstek tot een hoofdgevangenisstraf van zes jaar veroordeeld.
Beslissend over het verzet had hij vervolgens de eiser vrijgesproken in het kader
van zaak II en hem, wegens de telastleggingen van zaak I, tot een
hoofdgevangenisstraf van drie jaar veroordeeld.
Op de hogere beroepen van de eiser en het openbaar ministerie heeft het hof van
beroep de gedeeltelijke vrijspraak gewijzigd, alle telastleggingen bewezen
verklaard, vastgesteld dat de feiten van beide zaken een collectief misdrijf
uitmaakten en gepleegd werden met hetzelfde strafbaar opzet als andere feiten
waarover reeds bij een op 18 september 2008 gewezen arrest dat kracht van
gewijsde heeft, uitspraak is gedaan. Het bestreden arrest dat, met toepassing van
artikel 65, tweede lid, Strafwetboek oordeelt dat de door dat arrest aan de eiser
opgelegde hoofdstraf van vijf jaar gevangenis onvoldoende was voor een juiste
bestraffing voor het geheel van al de misdrijven, legt hem, nadat het heeft
verklaard dat de eiser zich voor de bij het hof van beroep aanhangige feiten in
staat van wettelijke herhaling bevond, een bijkomende gevangenisstraf van zes
jaar op die, gevoegd bij de reeds eerder uitgesproken straf van vijf jaar, het
maximum van de te dezen toepasselijke zwaarste straf niet bereikt.
Het middel voert aan dat, rekening houdend met de eerste straf van vijf jaar, de
huidige gevangenisstraf van zes jaar zwaarder lijkt dan de straf met dezelfde
duur die aanvankelijk door de correctionele rechtbank bij verstek was
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uitgesproken, zodat het arrest de relatieve werking van het verzet miskent.
Wanneer de rechter, met toepassing van de voormelde bepaling, voor de
straftoemeting rekening houdt met één of meer reeds uitgesproken straffen,
wordt de beklaagde evenwel geen tweede maal gevonnist of gestraft wegens
feiten waarvoor hij reeds veroordeeld werd. In dat geval heeft de nieuwe hem
opgelegde straf alleen betrekking op de feiten die bij de tweede rechter
aanhangig zijn, maar laatstgenoemde houdt bij de straftoemeting rekening met de
reeds uitgesproken straf of straffen, met andere woorden hij verlaagt de nieuwe
straf in evenredigheid.
Daaruit volgt dat het arrest dat bij de uitspraak over het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen het op het verzet van de eiser gewezen vonnis, hem tot
een identieke straf veroordeelt als die welke door het verstekvonnis was
uitgesproken en waartegen het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft
ingesteld, de toestand van de verzetdoende partij niet verzwaart en de relatieve
werking van haar verzet bijgevolg niet schendt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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.
19 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: F. Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: X. Carrette, Brussel.

Nr. 560
1° KAMER - 20 oktober 2011

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VRIJSTELLINGEN INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN VAN GOEDEREN - VRIJSTELLINGSVOORWAARDEN - BEPALINGEN
VAN HET K.B. NR. 52 - DRAAGWIJDTE
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VRIJSTELLINGEN INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN VAN GOEDEREN - VRIJSTELLINGSVOORWAARDEN BEWIJSMIDDELEN
1º De in het koninklijk besluit nr. 52 bepaalde voorschriften om vrijstelling van B.T.W. te
kunnen verkrijgen voor intracommunautaire leveringen van goederen, dragen bij aan de
voorkoming van belastingfraude, de bepaling van de juiste belastingheffing en de correcte
en eenvoudige toepassing van de vrijstellingsgronden; zij reiken niet verder dan voor die
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doelstellingen noodzakelijk is. (Art. 28quater, A, sub a, eerste lid, Zesde richtlijn
77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; Art. 39bis, eerste lid, 1°, Btw-wetboek; Artt. 1
en 3, KB nr. 52 van 29 dec. 1992)
2º De in het koninklijk besluit nr. 52 bepaalde voorschriften om vrijstelling van B.T.W. te
kunnen verkrijgen voor intracommunautaire leveringen van goederen, vermelden de noodzakelijke documenten als voorbeeld en sluiten niet uit dat de verkoper de echtheid van de
verzending of het vervoer aantoont aan de hand van andere documenten dan die welke
daar zijn vermeld; art. 59, §1, eerste lid, W.B.T.W., heeft geen betrekking op het overeenkomstig het K.B. nr. 52 te leveren bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten
België maar binnen de Europese Unie, om vrijstelling van BTW te kunnen verkrijgen. (Art.
39bis, eerste lid, 1°, Btw-wetboek; Artt. 1 en 3, KB nr. 52 van 29 dec. 1992)
(LOENHOUTSE EXPORT COMPANY bvba T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(AR F.10.0063.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 12 januari 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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
Enig middel
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
3. Artikel 28quater, A, sub a, eerste alinea, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG)
van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (hierna: de Zesde btwrichtlijn), bepaalt dat onverminderd andere communautaire bepalingen, de
lidstaten onder de voorwaarden die zij vaststellen om een juiste en eenvoudige
toepassing van de hierna genoemde vrijstellingen te verzekeren en alle fraude,
ontwijking en misbruik te voorkomen, vrijstelling verlenen voor leveringen van
goederen in de zin van artikel 5 door de verkoper of door de afnemer of voor hun
rekening buiten het in artikel 3 bedoelde grondgebied, maar binnen de
Gemeenschap, verzonden of vervoerd, die worden verricht voor een andere
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belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon die als
zodanig optreedt in een andere lidstaat dan die van vertrek van de verzending of
het vervoer van de goederen.
4. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de
naheffing van btw, blijkt dat de lidstaten maatregelen kunnen nemen ter
waarborging van de juiste heffing van de belasting en ter voorkoming van
fraude, maar dat deze niet op zodanige wijze mogen worden aangewend dat
afbreuk zou worden gedaan aan de neutraliteit van de btw (HvJ 27 september
2007, Teleos, C-409/04).
5. Het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, genomen ter uitvoering
van de artikelen 39bis en 40, §1, 1°, b, Btw-wetboek, betreffende de
intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde
handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwervingen van goederen
op het stuk van de btw, bepaalt in artikel 1 dat de in artikel 39bis Btw-wetboek
bedoelde vrijstellingen afhankelijk zijn van het bewijs dat de goederen
verzonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de Gemeenschap en, in
artikel 3, dat de verkoper in het bezit moet zijn van alle stukken waaruit de
echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen blijkt, en die hij op
ieder verzoek van de met de controle van de btw belaste ambtenaren moet
overleggen. Die stukken zijn onder meer de contracten, de bestelbons, de
vervoerdocumenten en de betalingsstukken.
Die bepalingen vermelden de noodzakelijke bewijskrachtige documenten als
voorbeeld en sluiten niet uit dat de verkoper de echtheid van de verzending of
het vervoer aantoont aan de hand van andere documenten dan die welke daar zijn
vermeld.
De in het koninklijk besluit nr. 52 bepaalde voorschriften dragen bij aan de
voorkoming van belastingfraude, de bepaling van de juiste belastingheffing en de
correcte en eenvoudige toepassing van de vrijstellingsgronden. Zij reiken niet
verder dan voor die doelstellingen noodzakelijk is.
6. De appelrechters vermochten derhalve naar recht oordelen, dat de
voorwaarden voor de vrijstelling van de belasting, bedoeld in artikel 39bis Btwwetboek en in de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 52 moeten
vervuld zijn omdat zij zijn bedoeld om fraude te voorkomen, zodat de
belastingambtenaar een zekere gestrengheid aan de dag mag leggen bij de
beoordeling van de bijeen te brengen bewijzen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. Verder kunnen, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 59, §1, eerste lid,
Btw-wetboek, overtredingen van de bepalingen van dit wetboek of van de ter
uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de
belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, door
de administratie worden bewezen volgens de regelen en door alle middelen van
het gemene recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de
eed, en daarenboven door de processen-verbaal van de ambtenaren van het
Ministerie van Financiën.
8. Deze bepaling heeft geen betrekking op het overeenkomstig koninklijk besluit
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nr. 52 te leveren bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten
België maar binnen de Europese Unie, om vrijstelling van btw te kunnen
verkrijgen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
9. Voor het overige oordelen de appelrechters dat de eiseres niet aantoont dat de
vordering van de verweerder een miskenning van enig beginsel van behoorlijk
bestuur zou kunnen inhouden.
10. Met deze reden beantwoordt en verwerpt het arrest het verweer van de
eiseres met betrekking tot het proportionaliteitsbeginsel.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Dirix, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: W. Huber,
Antwerpen en A. De Bruyn.

Nr. 561
1° KAMER - 20 oktober 2011

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEMENGDE BELASTINGPLICHTIGE AAN- EN VERKOOP VAN BOUWGRONDEN ZONDER BTW - RECHT OP AFTREK - DRAAGWIJDTE
De belastingplichtige die onder de oude BTW-wetgeving bouwgronden heeft aangekocht en
verkocht zonder toepassing van de BTW dient als "gemengde belastingplichtige" zijn recht
van aftrek van de B.T.W. verhoudingsgewijs te beperken; de omstandigheid dat die wetgeving strijdig werd bevonden met de Europese B.T.W.-reglementering en met ingang van 1
januari 2011 werd gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met Europese reglementering, heeft niet tot gevolg dat de verkoper voor de periode vóór de inwerkingtreding
van de wijzigende wet het recht krijgt op integrale aftrek van de voorbelasting, daar dit de
neutraliteit van de B.T.W.-heffing zou verstoren. (Art. 17, tweede lid, sub a, Zesde richtlijn
77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; Artt. 45, §1, en 46, §1, Btw-wetboek)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. IMMOLUX nv)

ARREST

(AR F.10.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
9 maart 2010.
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Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 17, lid 2, sub a, van de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) bepaalt:
"Voorzover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen
mag de belastingplichtige van de door hem verschuldigde belasting aftrekken:
a) de belasting over de toegevoegde waarde, welke verschuldigd of voldaan is
voor de hem door een andere belastingplichtige geleverde of te leveren goederen
en voor de te zijnen behoeve door een andere belastingplichtige verrichte of te
verrichten diensten".
Wat betreft goederen en diensten die door een belastingplichtige zowel worden
gebruikt voor handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, als voor handelingen
waarvoor geen recht op aftrek bestaat, bepaalt het vijfde lid, eerste alinea, van
dat artikel dat "aftrek slechts (wordt) toegestaan voor dat gedeelte van de
belasting over de toegevoegde waarde, dat evenredig is aan het bedrag van de
eerstbedoelde handelingen (pro rata)".
Volgens het vijfde lid, tweede alinea, van dat artikel wordt "dit pro rata (...)
overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 bepaald voor het totaal van de door
de belastingplichtige verrichte handelingen".
2. Artikel 45, §1, Btw-wetboek, dat voormelde bepaling omzet in Belgisch recht,
bepaalt dat elke belastingplichtige op de belasting die hij verschuldigd is, de
belasting in aftrek mag brengen die geheven werd van de aan hem geleverde
goederen en verleende diensten, van de door hem ingevoerde goederen en de
door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in de mate
dat hij die goederen of diensten gebruikt voor het verrichten van de in die
wetsbepaling opgesomde handelingen.
Wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit
ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel
45 aanspraak op aftrek bestaat, wordt overeenkomstig artikel 46, § 1, Btwwetboek, de belasting ter zake van de voor die activiteit gebruikte goederen en
diensten in aftrek gebracht naar verhouding van de breuk gevormd door het
bedrag van de laatstgenoemde handelingen en het totale bedrag van de door die
zogenaamde "gemengde belastingplichtige" verrichte handelingen.
3. De Belgische wetgeving voorzag ten tijde van de hier bedoelde transacties niet
in de heffing van btw op bouwgronden, ook niet indien die gelijktijdig werden
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verkocht met de op die bouwgronden opgetrokken gebouwen. De omstandigheid
dat die wetgeving strijdig werd bevonden met de Europese btw-reglementering
en met ingang van 1 januari 2011 werd gewijzigd om ze in overeenstemming te
brengen met Europese reglementering, heeft niet tot gevolg dat de verkoper voor
de periode vóór de inwerkingtreding van de wijzigende wet het recht krijgt op
integrale aftrek van de voorbelasting, daar dit de neutraliteit van de btw-heffing
zou verstoren.
4. De appelrechters die vaststellen dat de aan- en verkoop van de bedoelde
gronden niet met toepassing van btw heeft plaatsgevonden, hebben niet naar
recht kunnen beslissen dat het recht van aftrek van btw niet verhoudingsgewijs
diende te worden beperkt.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behoudens dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
20 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: A. De
Bruyn en W. Huber, Antwerpen.

Nr. 562
1° KAMER - 20 oktober 2011

SUCCESSIERECHTEN - TAXATIE VAN AMBTSWEGE - NIET-INLEVERING VAN AANGIFTE BEGRIP
De "niet-inlevering van aangifte", die het bestuur de mogelijkheid biedt het bedrag van de
verschuldigde successierechten van ambtswege te begroten en de invordering er van te
vervolgen, houdt zowel de afwezigheid van een aangifte als een onvolledige aangifte in.
(Art. 47, Wetboek Successierechten)
(H. T. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Onderhavige betwisting heeft betrekking op successierechten die eiser verschuldigd is
uit hoofde van niet-aangegeven roerende goederen die behoorden tot de nalatenschap van
zijn overleden zus.
In het enig middel komt eiser op tegen het oordeel van de appelrechters dat het verzuim
om bepaalde goederen aan te geven in de aangifte van nalatenschap gelijk te stellen is met
de "niet-inlevering van aangifte" binnen de bepaalde termijn, bedoeld in artikel 47 W.
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Succ., in welk geval de administratie kan overgaan tot het vestigen van een ambtshalve
aanslag.
Volgens eiser beschikt de administratie enkel over de mogelijkheid om een ambtshalve
aanslag te vestigen wanneer binnen de wettelijk bepaalde termijn helemaal geen aangifte
werd gedaan.
Aangezien eiser, zoals het bestreden arrest vaststelde, wel degelijk een aangifte had inge diend in de nalatenschap van wijlen Mevrouw HELAERS, meent eiser dat de appelrechter
niet wettig, zonder schending van artikel 47 W.Succ., heeft beslist dat het verzuim van
eiser om bepaalde roerende goederen aan te geven, de administratie toeliet om van ambts wege een aanslag te vestigen en een dwangbevel uit te vaardigen waarin de belastbare
grondslag door haar werd bepaald.
2. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat het middel faalt naar
recht (memorie van antwoord, p. 2 t.e.m. 5).
3. Overeenkomstig artikel 47 W. Succ. mag de administratie, bij niet-inlevering van
aangifte binnen de bepaalde termijn, van ambtswege, behoudens latere regeling, het
bedrag der verschuldigde sommen begroten en de invordering ervan vervolgen overeenkomstig artikel 1421.
De reden waarom de aangifte niet werd ingediend, heeft geen belang en vormt geen enkel
beletsel tegen de ambtshalve aanslag. De ambtshalve aanslag kan alleen ontlopen worden
door de indiening van een regelmatige aangifte 1.
4. Wanneer binnen de bepaalde termijn een aangifte werd ingediend, doch verzuimd werd
bepaalde goederen aan te geven, waardoor er sprake is van een "onvolledige" aangifte,
kan de administratie volgens de rechtsleer eveneens bij toepassing van artikel 47 W.Succ.
een aanslag van ambtswege vestigen:
"Dit laatste artikel is immers toepasselijk bij gebreke van aangifte. Het heeft aldus zowel
het geval op het oog waarin er helemaal geen aangifte werd ingediend als het geval
waarin er een aangifte werd ingediend die echter onvolledig is wegens de niet-aangegeven
goederen. In het eerste geval is de aangifteplicht in het geheel niet vervuld, in het tweede
geval is die plicht niet vervuld voor de niet-aangegeven goederen en meteen ook niet in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften gekweten, wat met de niet-uitvoering
van de aangifteplicht gelijkstaat" 2.
Door het feit dat de aangever heeft verzuimd bepaalde goederen aan te geven, kan de
administratie niet anders dan van ambtswege een aanslag te vestigen, waarbij zijzelf aan
de verzuimde goederen een waarde moet toekennen vermits duidelijk is dat ze de
aangever in dergelijk geval niet bereid zal vinden om dit zelf te doen 3.
5. Het standpunt van eiser in cassatie komt er dan ook op neer dat in de gevallen waarin
de belastingplichtige verzuimt bepaalde goederen op te nemen in zijn tijdig ingediende
aangifte, het bestuur niet over de mogelijkheid beschikt successierechten in te vorderen op
deze goederen.
Hoewel artikel 47 W. Succ. het tekstueel enigszins laat uitschijnen dat een aanslag van
ambtswege enkel mogelijk is wanneer de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend
binnen de door de wet bepaalde termijn, gaat deze beperkte interpretatie duidelijk in tegen
de geest van deze bepaling.
De wetgever heeft duidelijk voor elke vorm van nalatigheid bij de aangifte in de nalaten schap de administratie een wapen willen bezorgen om alsnog de over de verzuimde
goederen verschuldigde rechten in te vorderen, wat impliceert dat zij deze goederen moet
1 J. DECUYPER, Successierechten 2000-2001, Antwerpen, Kluwer, 2000, I, 520, nr. 915.
2 O. VAN ACOLEYEN, Successierecht, 1976, Brussel, Fiscale Hogeschool, I, 398-399, nr. 356.
3 J. DECUYPER, o.c., 521, nr. 916.
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kunnen begroten en ambtshalve hieraan een waarde moet toekennen.
6. Ook in de rechtspraak wordt aangenomen dat het verzuim om bepaalde goederen aan te
geven in de aangifte van de nalatenschap gelijk te stellen is met de "niet-inlevering van
aangifte" in de zin van artikel 47 W.Succ.4.
Besluit : Verwerping.
ARREST

(AR F.10.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 24 maart 2009.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op 30
maart 2011.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 47 Wetboek Successierechten bepaalt dat bij niet-inlevering van
aangifte binnen de bepaalde termijn, het bestuur van ambtswege het bedrag van
de verschuldigde sommen mag begroten en de invordering er van mag vervolgen
overeenkomstig artikel 142, behoudens latere regeling.
De niet-inlevering van aangifte houdt zowel de afwezigheid van een aangifte als
een onvolledige aangifte in.
2. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: B. Maes en
A. De Bruyn.

4 Rb. Antwerpen, 16 januari 1976, Rec.Gén .Enr.Not. 1977, nr. 22.125; Rb. Hasselt, 18 februari
1991, Rec.Gén.Enr.Not. 1991, nr. 23.974, bevestigd door Antwerpen, 30 november 1993, Repertorium RJ, S.47/10.02, te raadplegen via www.fisconetplus;be / Fiscaliteit / Successierechten / Administratieve richtlijnen en commentaren / Repertorium RJ / Rechten van successie en overgang bij overlijden; Rb. Dendermonde, 4 oktober 2001, Repertorium RJ, S.47/11.04; Rb. Aarlen, 12 december
2007, Repertorium RJ, S.47/11.06; Rép.Not., T.XV, Droits de succession, nr. 895.
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1° KAMER - 20 oktober 2011

MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - OPENBAARHEID VAN BESTUUR - ART. 2, 4°,
WET OPENBAARHEID BESTUUR - DRAAGWIJDTE
Uit art. 2, 4°, Wet Openbaarheid Bestuur volgt dat het bestuur dat een beslissing of een
administratieve handeling met individuele strekking ter kennis brengt van een bestuurde, de
georganiseerde beroepsmogelijkheden moet vermelden alsmede de instantie die materieel
bevoegd is kennis te nemen van het beroep; deze bepaling vereist niet dat het bestuur de
territoriaal bevoegde rechtbank en het adres ervan vermeldt. (Art. 2, 4°, Wet 11 april 1994)
(BENS nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. In onderhavige zaak voerde eiseres aan dat de beslissingen van de gewestelijke directeur van 28 januari 2009, die betrekking hadden op betwistingen van aanslagen in de
vennootschapsbelasting betreffende de aanslagjaren 1991 en 1992, niet conform de voor schriften van artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994 op de openbaarheid van bestuur,
aan eiseres ter kennis waren gebracht waardoor de termijn voor het indienen van een
verzoekschrift tegen voormelde beslissingen nog niet was aangevangen.
Voormelde bepaling schrijft voor dat elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een federale administratieve
overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijk heden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en
termijnen, moet vermelden. Bij ontstentenis van deze vermeldingen neemt de verjarings termijn voor het indienen van het beroep geen aanvang.
2. Eiseres voert onder het enig middel aan dat de appelrechters niet wettig hebben beslist
dat de litigieuze beslissingen van 28 januari 2009 in overeenstemming met de voorwaarden van de wet van 11 april 1994 aan eiseres waren medegedeeld, en dat de inleidende verzoekschriften van eiseres op 12 mei 2009 buiten de termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissingen, en dus laattijdig waren neergelegd, nu
in de bestreden beslissingen van de gewestelijke directeur enkel was vermeld dat de volle
uitwerking van deze beslissingen slechts kan worden tegengehouden door een vordering
in te stellen bij de "Rechtbank van Eerste Aanleg", zonder aanduiding bij welke rechtbank
van eerste aanleg en op welk adres1.
3. De in artikel 2, 4 ° van de wet van 11 april 1994 op de openbaarheid van bestuur,
bedoelde vorm van actieve openbaarheid dient te worden gezien in het raam van de wens
van de wetgever te voorzien in een betere bescherming van de burger tegenover het
bestuur2.
De plicht tot actieve openbaarheid van bestuur houdt in dat de federale administratieve
overheden uit eigen beweging informatie moeten verstrekken aan de bevolking 3.
Dit dient op een duidelijke en objectieve wijze te gebeuren, wat betekent dat de voorlichting in begrijpelijke taal aangepast aan het publiek moet geschieden 4.
1 Schending van artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994 op de openbaarheid van bestuur.
2 DEBERSAQUES, G., "De sanctie verbonden aan het verzuim bij de betekening van een bestuurshande ling de beroepsmogelijkheden, de vormvereisten en de termijnen te vermelden", noot bij RvSt., 23
september 1997, RW, 1997-98, 779; over de toepassing van de wet van 11 april 1994 op fiscale overheden zie BARBIER, C., "Openbaarheid van het fiscaal bestuur?", TFR, afl. 165, 171 e.v.
3 BAMPS, Ch., "Openbaarheid van bestuur. De federale wet van 11 april 1994 toegelicht", Rec .Arr.
RvSt., 1996, 31-32.
4 MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van administratief recht,
Mechelen, Kluwer, 2009, 741, nr. 823, noot 88.
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4. Op grond van artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994 moet de administratieve over heid meer bepaald de georganiseerde beroepsmogelijkheden vermelden, van welke aard
ook, alsmede de instantie - administratief orgaan of jurisdictionele overheid - die bevoegd
is om daarvan kennis te nemen5.
Deze bepaling legt evenwel niet de verplichting op aan te duiden welke de territoriaal
bevoegde rechtbank en het adres ervan is.
Voor de toepassing van artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994 volstaat het dat de georganiseerde beroepsmogelijkheden worden vermeld met aanduiding van de instantie of het
gerecht dat materieel bevoegd is om kennis te nemen van het beroep.
Deze vermeldingen volstaan nu de bestuurde op grond van deze informatie gemakkelijk
kan achterhalen tot wie hij zich moet wenden om beroep in te stellen tegen de voor hem
ongunstige beslissing die hem ter kennis werd gebracht.
De materieel bevoegde rechtbank en niet de territoriaal bevoegde rechtbank moet
derhalve kunnen worden achterhaald aan de hand van de inlichtingen vermeld in de
kennisgeving bedoeld in artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994.
A fortiori valt ook de aanduiding van het adres van het bevoegde gerecht buiten de
meldingsplicht die wordt opgelegd door voormelde bepaling.
Het enig middel geeft derhalve een te ruime draagwijdte aan het voorschrift van artikel
2.4° van de wet van 11 april 1994, door te eisen dat de territoriaal bevoegde rechtbank van
eerste aanleg, alsook het adres ervan, in de kennisgevingen van de bestreden beslissingen
van de gewestelijke directeur moesten worden opgenomen.
De vaststelling dat de volle uitwerking van deze beslissingen slechts kan worden tegenge houden door een vordering in te stellen bij de "Rechtbank van Eerste Aanleg" voldeed
derhalve aan de vereiste van artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994 dat "de instanties
bij wie het beroep moet worden ingesteld" moet worden vermeld 6.
5. Dezelfde vorm van actieve openbaarheid vindt men terug in andere regelgevingen,
zoals bijvoorbeeld in artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State dd. 12 januari 1973, de artikelen 14 en 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering
van het "handvest" van de sociaal verzekerde, artikel 35 van het Vlaamse decreet van 26
maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de artikelen 7 en 8 van de wet van
5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie.
Sommige van die bepalingen gaan echter verder dan artikel 2.4° van de wet van 11 april
1994, in die zin dat ze uitdrukkelijk voorschrijven dat "het adres van het bevoegde rechtscollege" moet worden vermeld (zie bijv. de artikelen 14 en 15 van de wet van 11 april
1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde).
Andere bepalingen vereisen slechts dat de "beroepsmogelijkheden" worden vermeld,
zonder meer (zie bijv. artikel 35 van het Vlaamse decreet van 26 maart 2004 betreffende
de openbaarheid van bestuur).
Nu artikel 2.4° van de wet van 11 april 1994 slechts in het algemeen spreekt over "de
instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld", heeft de wetgever de administratieve
overheden duidelijk niet de verplichting opgelegd om ook de territoriaal bevoegde
instantie aan te duiden, laat staan dat het adres ervan zou moeten worden medegedeeld,
zoniet zou de wetgever dit uitdrukkelijk in de wettekst hebben opgenomen.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
6. De Memorie van toelichting bij de wet van 11 april 1994, waarin ook sprake is van een
verplichte vermelding van het adres van de bevoegde instantie, kan niet ingaan tegen de
5 RvSt., 15 mei 1998, nr. 73.705.
6 Cfr. memorie van antwoord, p. 3-5.
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duidelijke tekst van de wet 7.
Hoewel de rechter kan steunen op vaststellingen tijdens de parlementaire voorbereiding
van een wet om de betekenis en de draagwijdte ervan vast te stellen 8.
Het enig middel faalt dan ook naar recht.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(AR F.10.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 16 maart 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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 2, 4°, Wet Openbaarheid Bestuur bepaalt: "Met het oog op een
duidelijke en objectieve voorlichting van het publiek over het optreden van de
federale administratieve overheden: (...) vermeldt elk document waarmee een
beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande
van een federale administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een
bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep
moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis
neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang."
2. Uit die bepaling volgt dat het bestuur de beroepsmogelijkheden moet
vermelden alsmede de instantie die bevoegd is kennis te nemen van het beroep.
Deze bepaling vereist niet dat het bestuur de territoriaal bevoegde rechtbank en
het adres ervan vermeldt. De vermelding van de georganiseerde
beroepsmogelijkheden en de instantie die materieel bevoegd is om kennis te
nemen van het beroep, volstaat.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
7 Parl. St. Kamer, 1992-93, Doc. Nr. 1112/1, p. 13: "Tenslotte wordt de verplichting opgelegd de
beroepsmogelijkheden te vermelden ten aanzien van beslissingen die de rechtsonderhorige indivi dueel raken. Dit moet gebeuren op een wijze dat de betrokkene weet bij welke instanties, met vermelding van adres, hij welke soorten beroep kan instellen. Wanneer aan deze bepaling niet is voldaan,
zal de termijn voor het instellen van het beroep niet ingaan"
8 Cass. 18 september 1978, AC, 1978-79, 57, met noot), kunnen de voorbereidende werken niet
opwegen tegen een duidelijke en ondubbelzinnige wettekst (Cass. 31 januari 1961, Pas., I, 584; Cass.
11 december 1962, Pas., 1962, I, 1049; Cass. 21 februari 1967, AC, 1966-67, 789; Cass. 22 december
1994, AC, 1994, 1149.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Dirix, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: P. Wouters en A. De
Bruyn.

Nr. 564
1° KAMER - 20 oktober 2011

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - SLUITING - NADERHAND OPGEDOKEN
ACTIVA - CURATOR AD HOC - TAAK
Wanneer na de sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief activa opduiken,
worden zij te gelde gemaakt door een door de rechtbank aangestelde curator ad hoc die
uitsluitend bevoegd is ter zake van deze na de sluiting van het faillissement opgedoken
activa, zonder dat met betrekking tot deze activa nog een rol is weggelegd voor de vereffenaars van de vennootschap, weze het in het raam van het passief voortbestaan van de
vennootschap na de vereffening. (Art. 73, Faillissementswet 1997; Art. 1, KB 25 mei 1999
tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 aug. 1997)
(C. T. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Het geschil heeft betrekking op een vordering tot doorhaling van de hypothecaire
inschrijvingen die verweerder heeft op de onroerende goederen van de failliete NV
CHECO.
Die vennootschap werd op 4 oktober 1995 failliet verklaard. Op 20 januari 1999 werd het
faillissement afgesloten bij gebrek aan actief. Bij beschikking van 5 maart 2007 werd
evenwel een curator ad hoc aangesteld om de na de sluiting van het faillissement opgedoken activa te verzilveren.
De vordering tot doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen werd door eiser ingesteld
in zijn hoedanigheid van vereffenaar-gedelegeerd bestuurder van de voormelde vennootschap.
Bij vonnis van 10 maart 2009 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Brugge die
vordering onontvankelijk bij gebrek aan de vereiste hoedanigheid in hoofde van eiser.
Volgens de rechtbank was enkel de curator ad hoc bevoegd om de failliete vennootschap
te vertegenwoordigen.
Het tegen dat vonnis door eiser ingesteld hoger beroep werd bij het thans arrest van het
Hof van Beroep te Gent van 20 april 2010 onontvankelijk verklaard, eveneens bij gebrek
aan hoedanigheid en belang in hoofde van eiser om namens de failliete vennootschap in
rechte op te treden.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat hij als
bestuurder-vereffenaar over de hoedanigheid beschikt in de zin van artikel 17 Ger.W. om
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namens de failliete vennootschap in rechte op te treden met het oog op de doorhaling van
de hypothecaire inschrijvingen die verweerder indertijd had genomen op de door de
curator ad hoc te realiseren activa.
3. Krachtens artikel 73 Faillissementswet brengt de beslissing tot sluiting van het faillisse ment de ontbinding van de rechtspersoon en de onmiddellijke sluiting van de vereffening
met zich mee, waarbij wordt bepaald dat artikel 185 W.Venn. van toepassing is.
Volgens deze laatste bepaling moeten, indien geen vereffenaars zijn benoemd, de bestuurders van de vennootschappen als vereffenaars worden beschouwd ten aanzien van derden.
Als gevolg van de afsluiting van de vereffening houdt de betrokken vennootschap op te
bestaan als een afzonderlijk rechtssubject met eigen rechten 1.
Niettemin behoudt de ontbonden en vereffende vennootschap, gedurende vijf jaar na de
afsluiting van haar vereffening, nog een passieve rechtspersoonlijkheid 2.
Deze passieve rechtspersoonlijkheid houdt in dat de vereffende vennootschap nog enkel
geacht wordt voort te bestaan om zich te verweren tegen vorderingen die de schuldeisers
tijdig hebben ingesteld tegen de vennootschap. Het passsief voortbestaan beoogt uitslui tend de bescherming van de schuldeisers van de vennootschap 3.
De vereffende vennootschap, vertegenwoordigd door haar vereffenaar, kan bijgevolg zelf
geen rechtsvorderingen meer instellen, noch enige andere rechtshandeling stellen. De
vereffende vennootschap kent m.a.w. geen actief voortbestaan 4.
Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, heeft het bestreden arrest
derhalve wettig kunnen oordelen dat eiser, als bestuurder-vereffenaar van de NV CHECO,
geen hoedanigheid heeft om voor de ontbonden en vereffende vennootschap een rechtsvordering in te stellen, in het bijzonder een vordering tot doorhaling van een hypothecaire
inschrijving.
Overigens was op het ogenblik van het instellen van deze vordering op 10 juni 2008 geen
sprake meer van een passief voortbestaan van de nv CHECO, vermits toen reeds meer dan
vijf jaar was verstreken na het afsluiten van het faillissement en de vereffening op 20
januari 1999.
4. Wanneer na de sluiting van het faillissement nog activa opduiken, dan wordt, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, door de rechtbank van koophandel een
curator ad hoc aangesteld die deze activa ten gelde moet maken.
Deze procedure impliceert dat de curator ad hoc exclusief bevoegd is om alle vermogensrechtelijke handelingen en rechtsvorderingen te stellen met betrekking tot de later opgedoken activa, zoals het instellen van een vordering tot doorhaling van een hypothecaire
inschrijving op deze activa.
Later opgedoken activa zijn activa die al bestonden op het ogenblik van de sluiting van
het faillissement, doch nadien te voorschijn zijn gekomen doordat ze verzwegen,
verborgen of niet gekend waren 5.
1 Brussel, 27 januari 2004, JT 2004, 383.
2 Artikel 198, §1, derde streep, W.Venn.
3 Cass. 17 april 2008, AC 2008, nr. 231; C. VAN SANTVLIET, "Sluiting van faillissement en
ontbinding/vereffening van rechtspersoon", noot bij Gent, 5 mei 2003, RABG 2003, 1208.
4 E. DE BIE en J. DE LEENHEER, "Vereffening van vennootschappen na de Wet van 13 april 1995",
Diegem, Ced.Samson, 1996, 201; Brussel, 1 december 2008, JLMB 2009, 1839; Brussel, 27 januari
2004, JT 2004, 383; Brussel, 5 december 1991, TRV 1992, 253, met noot J. TYTECA.
5 J. DECLERCQ, "Sluiting van faillissement", in H. BRAECKMANS, H. COUSY, E. DIRIX, B. TILLEMAN, en M.
VANMEENEN (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia,
2010, 212, nr. 41.
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Later opgedoken activa vallen eveneens onder de buitenbezitstelling die volgt uit de faillietverklaring. Op het ogenblik dat het faillissement werd uitgesproken, was de gefail leerde bijgevolg het beheer over deze goederen reeds definitief verloren zodat de nv
CHECO, vertegenwoordigd door eiser als haar bestuurder-vereffenaar, het beheer over de
later opgedoken activa niet kon herwinnen.
Op grond van de exclusieve bevoegdheid van de curator ad hoc i.v.m. later opgedoken
activa, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999, heeft het bestreden arrest
bijgevolg wettig kunnen oordelen dat eiser, als bestuurder-vereffenaar van de nv CHECO,
geen hoedanigheid had om voor de ontbonden vennootschap een rechtsvordering in te
stellen tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord bijgevolg worden gevolgd.
Anders dan het onderdeel aanvoert, houdt de verwijzing in artikel 73 Faillissementswet
naar de toepasselijkheid van artikel 185 W.Venn., niet in dat de bestuurder-vereffenaar,
naast de curator ad hoc, de bevoegdheid verwerft om actief namens de vereffende
vennootschap op te treden met betrekking tot later opgedoken activa.
5. De bestuurders die met toepassing van artikel 185 W.Venn. ten aanzien van derden als
vereffenaars worden beschouwd, zijn, zowel jegens derden als jegens de vennoten, verantwoordelijk voor de vervulling van hun taken en aansprakelijk voor de tekortkomingen in
hun bestuur (artikel 192 W.Venn.).
Vanaf de sluiting van het faillissement kunnen, gedurende vijf jaar, aansprakelijkheidsvorderingen worden ingesteld tegen de bestuurders-vereffenaars persoonlijk (artikel 198,
§1, vierde streep, W.Venn).
Deze aansprakelijkheidsvorderingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op verrichtingen van de bestuurders-vereffenaars die verband houden met de vereffening als
zodanig.
In zoverre de bestuurders-vereffenaars, zoals hoger werd uiteengezet, niet bevoegd zijn
om op te treden namens de vereffende vennootschap wanneer activa opduiken na het
sluiten van de vereffening, kunnen de bestuurders-vereffenaars dienaangaande bijgevolg
geen verantwoordelijkheid dragen.
De bepalingen inzake de aansprakelijkheid van vereffenaars (artikel 192 W.Venn.)
kunnen eiser derhalve niet de hoedanigheid verlenen om een vordering in te stellen met
betrekking tot later opgedoken activa.
Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen (cfr. memorie van antwoord,
p. 3 t.e.m.6).
6. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat hij als bestuurder-vereffenaar, op grond van
artikel 192 W.Venn. betreffende de aansprakelijkheid van de vereffenaar voor de vervul ling van zijn taken, het vereiste belang had om namens de failliete vennootschap in rechte
op te treden.
Door op grond van de vaststellingen betreffende de gevolgen van de sluiting van het faillissement, betreffende de benoeming van een curator ad hoc en betreffende de waarschijn lijke bestemming van de gelden voortkomende uit de verzilvering van het kwestieus
actief, zonder minstens vast te stellen dat de curator ad hoc het nodige had gedaan voor de
doorhaling van de hypothecaire inschrijving, te oordelen dat eiser geen belang had om
namens de failliete vennootschap een rechtsvordering in te stellen strekkende tot de doorhaling van de hypothecaire inschrijving, zou het bestreden arrest zijn beslissing niet naar
recht hebben verantwoord.
7. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het bestreden arrest wettig heeft
beslist dat eiser geen hoedanigheid had om een rechtsvordering in te stellen strekkende tot
de doorhaling van de hypothecaire inschrijving.
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De beslissing dat eiser ook geen belang heeft om een dergelijke vordering in te stellen,
heeft bijgevolg nog slechts een overtollig karakter nu vaststaat dat de afwijzing van eisers
vordering reeds wettig kon worden gesteund op de in het arrest vastgestelde afwezigheid
van de vereiste hoedanigheid in hoofde van eiser.
Het tweede onderdeel kan bijgevolg niet tot cassatie leiden zodat het onontvankelijk is bij
gebrek aan belang.
8. Ten overvloede weze opgemerkt dat het onderdeel hoe dan ook feitelijke grondslag zou
missen nu het berust op een verkeerd feitelijk uitgangspunt.
In onderhavige zaak vorderde eiser, in zijn hoedanigheid van bestuurder-vereffenaar van
de nv CHECO, de doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen genomen door de
bevoegde ontvanger der directe belastingen op de onroerende goederen van de nv
CHECO. Eiser meende dat deze inschrijvingen die niet langer gehandhaafd kunnen
blijven. De rechtsgeldigheid zelf van de vestiging van de hypothecaire inschrijvingen
werd niet betwist.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt echter dat nog niet tot verzilvering van
de activa was overgegaan. De appelrechters hebben het immers over "te verzilveren
onroerende activa" (folio 1047, voorlaatste alinea).
Het werd bovendien niet betwist dat de gewaarborgde belastingschuld nog niet was vereffend, terwijl evenmin blijkt dat de hypotheekrechten op wettelijke wijze zijn teniet
gegaan.
Waar het tweede onderdeel aanvoert dat het bestreden arrest minstens had moeten vast stellen dat de hypothecaire inschrijvingen waren doorgehaald, hetzij door vrijwillige
handlichting, hetzij door tussenkomst van de curator ad hoc, steunt het tweede onderdeel
aldus op de foute onderstelling dat de onroerende goederen in kwestie reeds door de
curator ad hoc waren verzilverd.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(AR F.10.0124.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
20 april 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 maart 2011 een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 185 en 192 van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 73 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de
artikelen 73 en 83 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk en veroordeelt
eiser in de kosten van het hoger beroep, na te hebben beslist dat eiser niet de vereiste
hoedanigheid, laat staan het vereiste belang had om voor de ontbonden vennootschap een
rechtsvordering in te stellen, die beslissing als volgt motiverend:
"Beoordeling
De Belgische Staat laat gelden dat de (eiser) niet de vereiste hoedanigheid heeft om in
rechte op te treden. Volgens de (verweerder) is alleen de curator ad hoc gerechtigd
rechtsgeldig de failliete vennootschap Checo nv te vertegenwoordigen.
Bij toepassing van artikel 73 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 heeft de
rechtbank van koophandel het faillissement van de Checo nv afgesloten. Ingevolge de
bewoordingen van voormeld artikel 73 werd het faillissement gesloten wegens
ontoereikend actief om de vermoedelijke kosten van beheer en vereffening van het
faillissement te dekken. Deze vaststelling verhindert op zichzelf niet dat achteraf volgens
de modaliteiten van het KB van 25 mei 1995 (lees 1999) tot uitvoering van artikel 73
Faillissementswet een curator ad hoc wordt benoemd met een beperkte opdracht deze
goederen te realiseren en de opbrengst te consigneren bij de Deposito- en
Consignatiekas, onder verrekening van de kosten en het ereloon.
Bij vonnis uitgesproken op 5 maart 2007 werd een curator ad hoc benoemd met opdracht
over te gaan tot verzilvering van activa die zijn opgedoken na de sluiting van het
faillissement van de Checo nv.
Het voorwerp van de curatele van de Checo nv heeft enkel betrekking op de verzilvering
van activa die zijn opgedoken na het afsluiten van het faillissement van de Checo nv,
zonder dat er ook maar sprake is van een "heropening" van het faillissement.
Alhoewel de curator bij vonnis van 5 maart 2007 "ad hoc" werd benoemd en diens
mandaat beperkt is tot de realisatie van de onverdeelde activa, heeft deze opdracht ook
betrekking op de accessoria zoals de schrapping van een hypothecaire inschrijving.
Artikel 73 Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt verder dat de beslissing tot
sluiting van het faillissement de ontbinding van de rechtspersoon en de onmiddellijke
sluiting van de vereffening met zich meebrengt.
Dit heeft voor gevolg dat de (eiser) als bestuurder-vereffenaar van de Checo nv geen
hoedanigheid heeft om voor de ontbonden vennootschap een rechtsvordering in te stellen,
laat staan dat hij er belang bij heeft dergelijke vordering in te stellen, daar de (eiser)
herhaaldelijk heeft gezegd dat de opbrengst integraal zal gaan naar de Kredietbank.
Gelet op het ongelijk van de (eiser) dient deze verwezen te worden in de gerechtskosten
en moet op de vordering wegens tergend en roekeloos hoger beroep niet worden
ingegaan".
Grieven
In zijn verzoekschrift tot hoger beroep en in zijn beroepsbesluiten beriep eiser zich op zijn
hoedanigheid van vereffenaar-gedelegeerd bestuurder van de Checo nv in vereffening ter
verantwoording van zijn optreden in rechte. Het bestreden arrest maakt melding van die
hoedanigheid van vereffenaar-gedelegeerd bestuurder.
In het bestreden arrest is ook vastgesteld dat het faillissement van de Checo nv bij
toepassing van artikel 73 Faillissementswet op 20 januari 1999 werd afgesloten wegens
ontoereikend actief.
Tevens is vastgesteld dat overeenkomstig de modaliteiten van het KB van 25 mei 1995 tot
uitvoering van de artikelen 73 en 83 Faillissementswet van 8 augustus 1997, bij vonnis
van 5 maart 2007 een curator ad hoc werd benoemd voor de verzilvering van de activa
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die na de sluiting van het faillissement zijn opgedoken.
Overeenkomstig artikel 73, lid 2 en lid 3, Faillissementswet van 8 augustus 1997 brengt
de beslissing tot sluiting van de verrichtingen van het faillissement de ontbinding van de
rechtspersoon en de onmiddellijke sluiting van de vereffening mee en is artikel 185 van
het Wetboek van vennootschappen van toepassing.
Krachtens artikel 185 Wetboek van vennootschappen worden de bestuurders van de
vennootschappen, indien geen vereffenaars zijn benoemd, ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd. Die bestuurders-vereffenaars zijn, overeenkomstig artikel 192
van het Wetboek van vennootschappen, zowel jegens derden als jegens de vennoten
verantwoordelijk voor de vervulling hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in
hun bestuur.
Uit dit alles volgt dat eiser als bestuurder van de failliete Checo nv ten aanzien van
derden als vereffenaar van die vennootschap te beschouwen is en dat hij in die
hoedanigheid ten aanzien van die derden en van de vennoten verantwoordelijk is voor de
vervulling van zijn taak en aansprakelijk is voor de tekortkomingen in zijn bestuur.
Eerste onderdeel
Nu eiser krachtens de artikelen 73 Faillissementswet en 185 en 192 van het Wetboek van
Vennootschappen als vereffenaar van de failliete vennootschap dient beschouwd en in die
hoedanigheid verantwoordelijkheid draagt, had eiser wel degelijk hoedanigheid, in de zin
van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, om namens de failliete vennootschap in rechte op te
treden met het oog de doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen op de onroerende
goederen van die vennootschap.
De omstandigheid dat de curator ad hoc, niettegenstaande het beperkte karkater van zijn
opdracht, ook de hoedanigheid zou hebben gehad om de doorhaling van die hypothecaire
inschrijvingen na te streven, doet hieraan geen afbreuk.
Artikel 73 Faillissementswet, in uitvoering waarvan het KB van 25 mei 1999 op basis
waarvan de curator ad hoc werd benoemd werd uitgevaardigd, voorziet immers
uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van artikel 185 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De bevoegdheid van de curator ad hoc sluit de bevoegdheid van degene die bij toepassing
van artikel 185 Wetboek van Vennootschappen als vereffenaar van de vennootschap
wordt beschouwd aldus niet uit.
Door op grond van de vaststellingen betreffende de gevolgen van de sluiting van het
faillissement en betreffende de benoeming van een curator ad hoc, te oordelen dat eiser
geen hoedanigheid had om voor de ontbonden vennootschap een rechtsvordering in te
stellen, schendt het bestreden arrest bijgevolg alle in het middel aangeduide
wetsbepalingen.
Tweede onderdeel
Nu eiser als vereffenaar-bestuurder van de failliete vennootschap krachtens artikel 192
Wetboek van vennootschappen aansprakelijkheid draagt ten aanzien van de vennoten en
ten aanzien van derden, had eiser ook het vereiste belang, in de zin van de artikelen 17 en
18 Gerechtelijk Wetboek, om namens de failliete vennootschap in rechte op te treden met
het oog op de doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen op de onroerende goederen
van die vennootschap.
De omstandigheid dat eiser herhaaldelijk zou hebben gezegd dat de opbrengst van de
verzilvering van het litigieuze actief integraal naar de Kredietbank zou gaan, volstaat niet
om hem dat belang te ontzeggen. Hiertoe had minstens moeten zijn vastgesteld dat de
hypothecaire inschrijvingen van verweerder waren doorgehaald, hetzij, door vrijwillige
handlichting van verweerder, hetzij door tussenkomst van de curator ad hoc, wat het
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arrest niet doet.
Door op grond van de vaststellingen betreffende de gevolgen van de sluiting van het
faillissement, betreffende de benoeming van een curator ad hoc en betreffende de
waarschijnlijke bestemming van de gelden voortkomende uit de verzilvering van het
kwestieus actief, zonder minstens vast te stellen dat de curator ad hoc het nodige had
gedaan voor de doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen, te oordelen dat eiser geen
belang had om namens de failliete vennootschap een rechtsvordering in te stellen
strekkende tot de doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen, schendt het bestreden
arrest bijgevolg alle in het middel aangeduide bepalingen

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de beide onderdelen
1. Krachtens artikel 73 Faillissementswet brengt de beslissing tot sluiting van het
faillissement wegens ontoereikend actief, de ontbinding van de rechtspersoon
mee en de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
2. Wanneer na deze sluiting activa opduiken, worden zij te gelde gemaakt door
een door de rechtbank aangestelde curator ad hoc overeenkomstig artikel 1 van
het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83
Faillissementswet.
3. Uit deze bepalingen volgt dat de curator ad hoc uitsluitend bevoegd is ter zake
van deze na de sluiting van het faillissement opgedoken activa.
4. De onderdelen die ervan uitgaan dat met betrekking tot deze activa nog een rol
is weggelegd voor de vereffenaars van de vennootschap, weze het in het raam
van het passief voortbestaan van de vennootschap na de vereffening, berust op
een onjuiste rechtsopvatting.
De onderdelen falen naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Dirix, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: C. De Baets en A. De
Bruyn.

Nr. 565
1° KAMER - 21 oktober 2011

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BASISBEDRAG - HOGER BEDRAG -
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MOTIVERING
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - GERECHTSKOSTEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BASISBEDRAG - HOGER
BEDRAG - MOTIVERING
1º en 2° Krachtens artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter
een partij niet veroordelen om aan de tegenpartij een rechtsplegingsvergoeding te betalen
die hoger is dan het door de Koning vastgestelde basisbedrag, zonder die beslissing met
bijzondere redenen te omkleden, zelfs als de veroordeelde partij het door de tegenpartij
gevorderde bedrag van de vergoeding niet heeft betwist en voor zichzelf een rechtsple gingsvergoeding heeft gevorderd die hoger is dan het basisbedrag 1. (Art. 1022, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek; Art. 2, KB 26 okt. 2007)
(T. T. ETHIAS nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0463.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 19 januari 2009 van het hof van
beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht;
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan in haar cassatieverzoekschrift.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Derde middel
De door de verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel
is nieuw:
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk
verbonden met het onderzoek van het middel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Volgens artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals het op het geschil
van toepassing is, kan de rechter, op verzoek van een van de partijen en bij een
met bijzondere redenen omklede beslissing ofwel de rechtsplegingsvergoeding
verminderen, ofwel ze verhogen ten opzichte van het basisbedrag, zonder de
1 Het OM had in zijn gedeeltelijke andersluidende conclusie aangevoerd dat het middel niet ontvan kelijk was en baseerde zich hiervoor op het arrest van het Hof van 18 nov. 2008, AR P.08.0768.N,
AC, 2008, nr. 642.
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door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden.
Krachtens die bepaling kan de rechter een partij niet veroordelen om aan de
tegenpartij een rechtsplegingsvergoeding te betalen die hoger is dan het door de
Koning vastgestelde basisbedrag, zonder die beslissing met bijzondere redenen
te omkleden, zelfs als de veroordeelde partij het door de tegenpartij gevorderde
bedrag van de vergoeding niet heeft betwist en voor zichzelf een
rechtsplegingsvergoeding heeft gevorderd die hoger is dan het basisbedrag.
De verweerster heeft het hof van beroep in haar samenvattende conclusie van 30
juni 2008 gevraagd om de eiseres te veroordelen in de kosten, met inbegrip van
een rechtsplegingsvergoeding van 3.000 euro, en preciseerde dat de eiseres een
bedrag tussen 20.000 en 40.000 euro vorderde.
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot
vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel
1022 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het basisbedrag, voor in geld
waardeerbare vorderingen van 20.000,01 tot 40.000,00 euro, vastgesteld op
2.000 euro.
Het arrest, dat de eiseres veroordeelt om aan de verweerster een
rechtsplegingsvergoeding van 3.000 euro te betalen, zonder dat het zijn
beslissing om een hogere rechtsplegingsvergoeding toe te kennen dan het
basisbedrag met bijzondere redenen omkleedt, schendt voormeld artikel 1022,
derde lid.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de appelkosten van de verweerster
begroot op een bedrag van 3.000 euro.
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 en houdt de overige helft aan
voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
21 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: A. fettweis, afdelingsvoorzitter
– Deels andersluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: M.
Mahieu en H. Geinger.

Nr. 566
1° KAMER - 21 oktober 2011

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
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T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING
- VOORWAARDEN - FOUTIEVE GEDRAGINGEN VAN DE ECHTGENOTEN - FOUT VAN DE ECHTGENOOTEISER - SCHULDIG FEIT VAN DE ECHTGENOOT-VERWEERDER - UITWERKINGEN
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED ONDERHOUDSUITKERING TUSSEN ECHTGENOTEN NA ECHTSCHEIDING - VOORWAARDEN - FOUTIEVE
GEDRAGINGEN VAN DE ECHTGENOTEN - FOUT VAN DE ECHTGENOOT-EISER - SCHULDIG FEIT VAN DE
ECHTGENOOT-VERWEERDER - UITWERKINGEN
1º en 2° Bij het onderzoek van een verzoek tot uitkering na echtscheiding kan het schuldig
feit van de verweerder de zwaarwichtigheid van de fout van de eiser eventueel afzwakken
of het oorzakelijk verband tussen die fout en de onmogelijkheid om de samenleving voort te
zetten verbreken1. (Art. 301, §2, tweede lid, BW)
(C. T. J.)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van 2 september 2010 in hoger
beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan in haar cassatieverzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 301, §2, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, kan de rechtbank het
verzoek tot uitkering na echtscheiding weigeren indien de verweerder bewijst dat
de verzoeker een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving
onmogelijk heeft gemaakt.
Een feit waaraan de verweerder schuld heeft, kan de zwaarwichtigheid van de
fout van de eiser eventueel afzwakken of het oorzakelijk verband verbreken
tussen die fout en de onmogelijkheid om de samenleving voort te zetten.
Het bestreden vonnis dat het door de eiseres tegen de verweerder ingediende
verzoek tot uitkering na echtscheiding ongegrond verklaart en het verzoek van de
eiseres om de verantwoordelijkheid van de verweerder voor de ontwrichting van
het huwelijk van de partijen en de onmogelijkheid om de samenleving voort te
zetten door getuigen te bewijzen, verwerpt op grond dat, zelfs indien de als
bewijs aangemerkte feiten waren aangetoond, deze volkomen nutteloos zouden
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 566.
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zijn, "aangezien het bewijs van een mogelijke fout van de verweerder van geen
enkel belang zou zijn voor het al dan niet toekennen van een uitkering na
echtscheiding", schendt voormeld artikel 301, §2, tweede lid.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel,
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het voorstel om de
feiten 1, tweede deel, 3 en 4, door getuigen aan te tonen, verwerpt.
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 eiser in de helft van de kosten en houdt de overige kosten aan
voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Hoei,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
21 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: M. Regout – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: I. Heenen en P. Wouters.

Nr. 567
1° KAMER - 21 oktober 2011

1º HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING RAAD VOOR DE MEDEDINGING - BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - BESLISSINGEN
WAARTEGEN BEROEP KAN WORDEN INGESTELD

2º HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING RAAD VOOR DE MEDEDINGING - AUDITORAAT BIJ DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING - OPDRACHT ONDERZOEK - BESLISSING OVER HET GEBRUIK VAN DE TALEN - BEGRIP
3º HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING AUDITORAAT BIJ DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING - ONDERZOEK - BESLISSING OVER HET GEBRUIK
VAN DE TALEN - HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL - BEROEP - MOGELIJKHEID
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN DE
ECONOMISCHE MEDEDINGING - UITLEGGING - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN CASSATIE ARREST VAN HET HOF - GEZAG
5º HANDELSPRAKTIJKEN - WET TOT BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING -
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UITLEGGING - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN CASSATIE - ARREST VAN HET HOF - GEZAG
6º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - WET TOT
BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING - UITLEGGING - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET
HOF VAN CASSATIE - ARREST VAN HET HOF - GEZAG
1º De bewoordingen "raad voor de mededinging" in artikel 75 van de wet tot bescherming
van de economische mededinging, luidens hetwelk tegen de beslissingen van de Raad
voor de Mededinging beroep kan worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel,
moeten strikt worden opgevat en duiden het administratieve rechtscollege aan dat de in
artikel 11, §1, van de wet bedoelde beslissingsbevoegdheid heeft1. (Art. 75, WBEM)
2º Het auditoraat bij de Raad voor de Mededinging is een afzonderlijk orgaan dat hoofdzakelijk de opdracht heeft onderzoeken te leiden en te organiseren alsook een verslag bij de
Raad voor de Mededinging, in de strikte zin, of diens voorzitter in te dienen ; de beslissing
waarbij de auditeur, zoals in dit geval, weigert in te gaan op de vraag tot wijziging van de
taal, die gesteld wordt door de onderneming waartegen het onderzoek wordt gevoerd, kan
niet beschouwd worden als een beslissing van de Raad voor de Mededinging in de zin van
artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededinging 2. (Artt. 29, 75 en
93, derde lid, WBEM)
3º en 4° Artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededinging moet in
die zin worden uitgelegd dat er geen onmiddellijk beroep kan worden ingesteld tegen een
beslissing van de auditeur over het gebruik van de talen tijdens het onderzoek en dat een
dergelijk beroep bijgevolg niet bij het hof van beroep te Brussel aanhangig kan worden
gemaakt3. (Art. 75, WBEM)
5º en 6° Krachtens artikel 73, §4, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, moet het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld zich, voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de vraag is gesteld, voegen naar het arrest
dat het Hof van Cassatie heeft gewezen4. (Art. 73, §4, WBEM)
(BELGACOM nv T. MOBISTAR nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR H.11.0001.F)

FEITEN EN AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET HOF
1. Op 22 maart 2010 hebben de naamloze vennootschappen Mobistar en KPN
Group Belgium, hierna "de klagers", op de griffie van de Raad voor de
Mededinging een klacht neergelegd tegen de naamloze vennootschap naar
publiek recht Belgacom wegens misbruik van machtspositie met betrekking tot
de toegang tot de markt van de breedbandverbinding. Die klacht is in het Frans
opgesteld.
2. Van bij het begin van de huiszoeking die werd uitgevoerd door de auditeur die
de klacht moest onderzoeken, heeft Belgacom voorbehoud gemaakt wat betreft
het gebruik van het Frans als taal van de rechtspleging en te kennen gegeven dat
zij de rechtspleging in het Nederlands wenste voort te zetten.
3. De auditeur heeft in zijn brief aan Belgacom van 27 oktober 2010 eraan
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 567.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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herinnerd dat de rechtspleging in het Frans werd gevoerd en heeft erop gewezen
dat, indien Belgacom de rechtspleging in een andere taal wenste te voeren, zij
moest verduidelijken in hoeverre zij moeilijkheden ondervond om haar
verdediging in het Frans te voeren.
4. Belgacom bevestigde in haar antwoord van 29 oktober 2010 dat zij vroeg om
de rechtspleging in het Nederlands voort te zetten. Zij wees erop dat ze haar
verzoek om de taal te wijzigen niet met redenen hoefde te omkleden, maar
preciseerde niettemin dat de meeste personen die bij het dossier betrokken
waren, zowel de personen die buiten als die welke binnen de onderneming
werkten, Nederlandstalig waren. Door de taal te wijzigen, zou het dossier
efficiënter behandeld kunnen worden en zou zij haar recht van verdediging beter
kunnen uitoefenen. De omvang van het dossier zou wat dat betreft een
belangrijke rol spelen.
5. Op 18 november 2010 heeft de auditeur beslist om de taal van de
rechtspleging niet te wijzigen, omdat Belgacom in staat was de rechtspleging in
het Frans te volgen.
6. Op 17 december 2010 heeft Belgacom op de griffie van het hof van beroep te
Brussel een verzoekschrift tot nietigverklaring van die beslissing neergelegd.
7. Het hof van beroep heeft in zijn arrest van 3 mei 2011 beslist de uitspraak over
de vordering aan te houden en de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van
Cassatie te stellen :
"1. Moet artikel 75 van de wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de
economische mededinging, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 15
september 2006, in die zin worden uitgelegd dat het hof van beroep te Brussel
ook bevoegd is om uitspraak te doen over een geschil betreffende het gebruik
van de talen, dat tijdens het onderzoek ontstaat tussen het auditoraat en de
aangeklaagde onderneming;
2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend is, hebben het beroep dat
door de onderneming wordt ingesteld met toepassing van artikel 75 van de wet
tot bescherming van de economische mededinging en de daaropvolgende
beslissing om dat beroep in te stellen bij het hof (van beroep) tot gevolg dat het
hof van beroep de bevoegde rechter moet aanwijzen met toepassing van artikel
660 van het Gerechtelijk Wetboek;
3. Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend is, heeft het beroep dat
ingesteld wordt met toepassing van artikel 75 van de wet tot bescherming van de
economische mededinging tot gevolg dat het hof (van beroep) kennisneemt van
de zaak als appelrechter in de zin van artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek;
4. Moeten de artikelen 44, §5, en 93, derde lid, van de wet tot bescherming van
de economische mededinging in die zin worden uitgelegd dat de taal van het
onderzoek vrij gekozen kan worden door de aangeklaagde onderneming die
gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in dezelfde zin als wat artikel
16, §2, derde, vierde en vijfde lid, van de wet op het gebruik der talen in
gerechtszaken voorschrijft;
5. Indien het antwoord op de vierde vraag bevestigend is, moeten de in die vraag
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vermelde wetsartikelen in die zin worden uitgelegd dat de aangeklaagde
onderneming de taal van het onderzoek kan kiezen zonder dat zij daarvoor aan
bepaalde voorwaarden hoeft te voldoen of gaat het om een aanvraag waartegen
het auditoraat een met redenen omklede weigering kan opwerpen"?
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
8. Overeenkomstig artikel 73, §2, van de wet tot bescherming van de
economische mededinging heeft de griffie van het Hof, door de kennisgevingen
van 11 mei 2011, de prejudiciële vragen ter kennis gebracht van Belgacom, de
klagers, de minister van Economie en de Europese Commissie. De griffie van het
Hof heeft de prejudiciële vragen ook ter kennis gebracht van de voorzitter van
Raad voor de Mededinging en de auditeur-generaal bij die raad.
De griffie van het Hof heeft in diezelfde kennisgevingen van 11 mei 2011
Belgacom, de klagers, de minister en de Europese Commissie ook verzocht hun
mogelijke schriftelijke opmerkingen binnen de maand in te dienen. Tevens heeft
de griffie hen erop gewezen dat zij het dossier van de rechtspleging op de griffie
zouden kunnen raadplegen en hen verwittigd dat ze zouden kunnen vragen om
gehoord te worden op de terechtzitting van 2 september 2011.
9. Belgacom, de klagers, de minister en de auditeur-generaal bij de Raad voor de
Mededinging hebben op 10 juni 2011 schriftelijke opmerkingen neergelegd.
Belgacom, de klagers en de minister hebben gevraagd om gehoord te worden.
10. De raadslieden van de klagers, van de minister en van Belgacom werden op 2
september 2011 gehoord.
De raadsman van de auditeur-generaal bij de Raad voor de Mededinging werd
ook gehoord, zonder verzet van de andere partijen.
11. Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 15 september 2011 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
12. Belgacom en de auditeur-generaal bij de Raad voor de Mededinging hebben
op 30 september 2011 schriftelijke opmerkingen neergelegd in antwoord op die
conclusie.
BESLISSING VAN HET HOF
Eerste vraag
13. Met de eerste vraag wenst het hof van beroep te weten of artikel 75 van de
wet tot bescherming van de economische mededinging in die zin moet worden
uitgelegd dat het hof ook bevoegd is om uitspraak te doen over een geschil
betreffende het taalgebruik, dat tijdens het onderzoek ontstaat tussen het
auditoraat en de aangeklaagde onderneming.
14. Artikel 75 van die wet bepaalt dat 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 kan worden ingesteld bij het hof van beroep te
Brussel, behalve wanneer de Raad voor de Mededinging een beslissing neemt
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met toepassing van artikel 79.
De wet tot bescherming van de economische mededinging biedt de mogelijkheid
om slechts tegen een beperkt aantal beslissingen van het auditoraat of van de
auditeur bij de Raad voor de Mededinging en van de voorzitter van die raad
beroep in te stellen. Het betreft beslissingen waarbij het vertrouwelijke karakter
van gegevens niet wordt aanvaard (artikel 44, §8), een klacht geseponeerd wordt
(artikel 45, §2 en 3) en een verzoek om voorlopige maatregelen geseponeerd
wordt (artikel 62, §3 en 4).
De beslissing van de auditeur volgens welke de voorwaarden voor de toepassing
van de vereenvoudigde procedure voldaan zijn en de aangemelde concentratie
geen aanleiding geeft tot verzet, wordt beschouwd als een beslissing van de Raad
voor de Mededinging waartegen beroep kan worden ingesteld voor het hof van
beroep te Brussel (artikelen 61, §3 en 4, en 75).
15. Uit de parlementaire voorbereiding en uit het onderling verband tussen de
bepalingen van de wet tot bescherming van de economische mededinging blijkt
dat de bewoordingen "raad voor de mededinging" in artikel 75 van die wet strikt
moeten worden opgevat en het administratieve rechtscollege aanduiden dat de in
artikel 11, §1, van de wet bedoelde beslissingsbevoegdheid heeft. Het auditoraat
is een afzonderlijk orgaan dat hoofdzakelijk de opdracht heeft onderzoeken te
leiden en te organiseren alsook een verslag bij de Raad voor de Mededinging, in
de strikte zin, of diens voorzitter in te dienen (artikel 29). Het auditoraat, de
griffie en de algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging vormen
samen de Raad voor de Mededinging in de ruime zin van het woord (artikel 11,
§2).
De beslissing waarbij de auditeur, zoals in dit geval, weigert in te gaan op de in
artikel 93, derde lid, van de wet, bedoelde vraag tot wijziging van de taal, die
gesteld wordt door de onderneming waartegen het onderzoek wordt gevoerd, kan
bijgevolg niet beschouwd worden als een beslissing van de Raad voor de
Mededinging in de zin van artikel 75.
16. De bescherming van de economische mededinging moet georganiseerd
worden met inachtneming van de rechtmatige economische belangen. Met name
in het stadium van het onderzoek door het auditoraat heeft de wetgever, om de
efficiëntie van de reglementering betreffende het mededingingsrecht te
verzekeren en tegelijkertijd de vereiste rechtszekerheid te waarborgen, een
efficiënte en snelle procedure willen invoeren teneinde vertragingsmanoeuvres te
verijdelen.
17. Krachtens artikel 52 van de wet tot bescherming van de economische
mededinging, kan de kamer van de Raad die de zaak behandelt, na ontvangst van
het verslag van de auditeur, een beslissing nemen over, met name, het bestaan
van een restrictieve mededingingspraktijk. De Raad voor de Mededinging oefent
op organisatorisch gebied een volstrekt onafhankelijke rechtsprekende functie
uit.
De handelingen en de beslissingen van de auditeur tijdens het onderzoek zijn in
de regel onderworpen aan het jurisdictionele toezicht van de Raad voor de
Mededinging en aan de kritieken van de partijen die belang hebben bij de
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behandeling van het verslag dat de auditeur heeft neergelegd in de loop van de
bodemprocedure.
18. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest 39/99 van 30 maart 1999 voor
recht gezegd (punt B.8.3) dat de wetgever, in het bijzonder in de procedure
waarvan hij de behandeling in het belang van alle in het geding zijnde partijen
wil versnellen, dient te oordelen of een beslissing die het onderzoek van een
geschil betreft zonder de grond ervan te raken, zodra ze is genomen, het
voorwerp kan uitmaken van een afzonderlijk beroep dan wel slechts met de
eindbeslissing kan worden aangevochten. Het Grondwettelijk Hof verwijst in dat
verband met name naar verschillende bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken.
19. In het licht van de voorgaande opmerkingen moet op de eerste vraag
geantwoord worden dat artikel 75 van de wet tot bescherming van de
economische mededinging in die zin moet worden uitgelegd dat er geen
onmiddellijk beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing van de auditeur
over het gebruik van de talen tijdens het onderzoek en dat het hof van beroep te
Brussel bijgevolg niet bevoegd is om kennis te nemen van een dergelijk beroep.
Tweede vraag
20. In geval van een ontkennend antwoord op de eerste vraag, wenst het hof van
beroep te vernemen of het beroep dat door de onderneming wordt ingesteld met
toepassing van artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische
mededinging en de daaropvolgende beslissing om het beroep in te stellen bij dat
hof tot gevolg hebben dat het hof de bevoegde rechter dient aan te wijzen met
toepassing van artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek,.
21. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, moet op de tweede vraag
geantwoord worden dat, aangezien er geen onmiddellijk beroep kan worden
ingesteld tegen een beslissing van de auditeur over het gebruik van de talen
tijdens de onderzoeksprocedure, het hof van beroep te Brussel de bevoegde
rechter niet dient aan te wijzen met toepassing van artikel 660 Gerechtelijk
Wetboek.
Derde vraag
22. Indien de tweede vraag bevestigend beantwoord wordt, wenst het hof van
beroep te weten of het beroep dat ingesteld wordt met toepassing van artikel 75
van de wet tot bescherming van de economische mededinging tot gevolg heeft
dat het hof kennisneemt van de zaak als appelrechter in de zin van artikel 643
van het Gerechtelijk Wetboek.
Gelet op het ontkennend antwoord op de tweede vraag, dient deze vraag niet te
worden beantwoord.
Vierde en de vijfde vraag
23. Die vragen hebben betrekking op het gebruik van de talen in de fase van het
door de auditeur gevoerde onderzoek, dat het voorwerp zelf uitmaakt van het
beroep dat bij het hof van beroep is ingesteld.
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24. Krachtens artikel 73, §4, van de wet tot bescherming van de economische
mededinging, moet het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld zich,
voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de vraag is gesteld,
voegen naar het arrest dat het Hof van Cassatie heeft gewezen.
Gelet op het antwoord op de eerste vraag, zal het hof van beroep het ingestelde
beroep niet-ontvankelijk moeten verklaren en zal het geen uitspraak dienen te
doen over het gebruik van de talen in het kader van dat beroep.
25. Er bestaat bijgevolg geen grond om te antwoorden op de vierde en de vijfde
vraag.
Kosten
De procedure leidt niet tot kosten die kunnen worden begroot voor het Hof van
Cassatie.
Dictum
Het Hof,
Zegt voor recht dat:
Eerste vraag
Artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededinging moet in
die zin worden uitgelegd dat er geen onmiddellijk beroep kan worden ingesteld
tegen een beslissing van de auditeur over het gebruik van de talen tijdens het
onderzoek en dat het hof van beroep te Brussel bijgevolg niet bevoegd is om
kennis te nemen van een dergelijk beroep;
Tweede vraag
Aangezien er geen onmiddellijk beroep kan worden ingesteld tegen een
beslissing van de auditeur over het gebruik van de talen tijdens de
onderzoeksprocedure, bestaat er voor het hof van beroep te Brussel geen grond
om de bevoegde rechter aan te wijzen met toepassing van artikel 660 van het
Gerechtelijk Wetboek ;
Derde, vierde en vijfde vraag
Er bestaat geen grond om te antwoorden op die vragen.
21 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: A. Fettweis, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: M. Regout – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: D. van Liedekerke, Brussel, K. Platteau, Brussel, E. de Lophem,
Brussel, A. Verheyden; Brussel, W. Derijcke, Brussel, P. A. Foriers, R. Jafferali, Brussel
en F. Tulkens, Brussel.

Nr. 568
3° KAMER - 24 oktober 2011
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CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - STUKKEN WAAROP HET HOF
VERMAG ACHT TE SLAAN - BIJ HET CASSATIEBEROEP GEVOEGD STUK - NOCH GENUMMERD NOCH
GEPARAFEERD DOOR DE ADVOCAAT BIJ HET HOF - ZITTINGSBLAD - UITWERKINGEN
Het afschrift van een zittingsblad, dat volgens het verzoekschrift wel daarbij is gevoegd en
dat voorkomt in het dossier van de voor het Hof gevolgde rechtspleging, maar niet genum merd en evenmin geparafeerd is door de advocaat bij het Hof die de eiser vertegenwoordigt, kan niet gebruikt worden tijdens de rechtspleging. (Art. 1098, Gerechtelijk Wetboek)
(P. T. Stad Binche)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0390.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
23 december 2010.
De zaak is bij beschikking van 20 september 2011 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan :
Luidens artikel 1100 Gerechtelijk Wetboek mogen, benevens de stukken die bij
het dossier van de rechtspleging werden gevoegd, in het proces uitsluitend de
stukken aangewend worden die voldoen aan de voorschriften van de artikelen
1097, 1098 en 1099, alsmede de akten van afstand of van hervatting van het
geding, de akten van overlijden ingeval het overlijden de rechtsvordering doet
vervallen, de machtigingen om te pleiten en de stukken die overlegd zijn ten
bewijze dat de voorziening of de memorie van antwoord toegelaten is.
Artikel 1098 van datzelfde wetboek bepaalt dat het verzoekschrift en de
memories een lijst van de erbij gevoegde stukken bevatten, door de advocaat bij
het Hof genummerd en geparafeerd.
Hoewel het verzoekschrift vermeldt dat er daarbij een "afschrift van het blad van
de zitting van 30 november 2010 van de zevende kamer van het hof van beroep
te Luik" is gevoegd, is het afschrift van dat zittingsblad, dat gevoegd is bij het
dossier van de voor het Hof gevolgde rechtspleging, niet genummerd en evenmin
geparafeerd door de advocaat bij het Hof die de eiser vertegenwoordigt.
Dat afschrift dat is ingekomen op de griffie van het Hof, waarnaar het per fax
was doorgestuurd door de griffie van het hof van beroep te Luik op 12 mei 2011,
dat wil zeggen nog vóór het verzoekschrift werd ondertekend, aan de verweerster
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werd betekend en ter griffie werd neergelegd, voldoet niet aan de voorschriften
van artikel 1098 van het Gerechtelijk Wetboek en kan bijgevolg niet gebruikt
worden tijdens de rechtspleging.
(...)
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.
24 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: F.
T'Kint.

Nr. 569
3° KAMER - 24 oktober 2011

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - GOEDE TROUW - BEPERKING TOT DE HONDERD VIJFTIG LAATSTE DAGEN
VAN ONVERSCHULDIGDE UITKERING - BEPERKING TOT HET BRUTOBEDRAG VAN DE INKOMSTEN UIT DE
ACTIVITEIT

2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - GOEDE TROUW - BEPERKING TOT DE HONDERD VIJFTIG LAATSTE DAGEN
VAN ONVERSCHULDIGDE UITKERING - BEPERKING TOT HET BRUTOBEDRAG VAN DE INKOMSTEN UIT DE
ACTIVITEIT

1º en 2° Wanneer de werkloze overeenkomstig het vijfde lid van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bewijst dat hij
te goeder trouw uitkeringen heeft ontvangen waarop hij geen recht had, kan het bedrag van
de terugvordering, in afwijking van de vorige leden van dat artikel, beperkt worden tot het
brutobedrag van de inkomsten die hij genoten heeft en die niet cumuleerbaar waren met de
uitkeringen; de rechter die op die grond het bedrag van de terugvordering van de onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen beperkt tot de bruto-inkomsten die de
verweerder ontvangen heeft gedurende de laatste honderd vijftig dagen van onverschuldigde toekenning, schendt het voormelde artikel. (Art. 169, eerste, tweede en vijfde lid,
Werkloosheidsbesluit)
(RVA T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR S.11.0039.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 7 december 2010 van het
arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
artikel 169, inzonderheid het eerste, tweede en vijfde lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat de beslissing van 5 februari 2007 nietig verklaart, doet vervolgens
uitspraak over de rechten van de verweerder, waarbij het hem uitsluit van het voordeel
van de werkloosheidsuitkeringen van 6 februari 2006 tot 31 oktober 2006 maar het
beperkt, op grond dat hij te goeder trouw was, het bedrag van de terugvordering van het
onverschuldigde bedrag, tot 1.889 euro, wat overeenkomt met de bruto-inkomsten die de
verweerder uit zijn activiteit heeft verkregen gedurende de laatste 150 dagen van
onverschuldigde toekenning.
Het grondt die beslissing op de volgende redenen :
"De tekst
Artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 luidt als volgt :
'Elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald. Wanneer de werkloze
evenwel bewijst dat hij te goeder trouw uitkeringen ontvangen heeft waarop hij geen
recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste honderd vijftig dagen van
onverschuldigde toekenning. Deze beperking wordt niet in acht genomen in geval van
cumulatie van uitkeringen (...). Wanneer de werkloze die de artikelen 44 of 48 overtreden
heeft, bewijst dat hij alleen arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft geholpen op
bepaalde dagen of gedurende bepaalde periodes, wordt de terugvordering tot deze dagen
of periodes beperkt. (...) Wanneer de werkloze die de artikelen 44 48 of 50 overtreden
heeft, bewijst dat hij alleen arbeid heeft verricht (...) op bepaalde dagen of gedurende
bepaalde periodes, wordt de terugvordering tot deze dagen of periodes beperkt. (...) In
afwijking van de vorige leden kan, wanneer de werkloze evenwel bewijst dat hij te goeder
trouw uitkeringen ontvangen heeft waarop hij geen recht had, of wanneer de directeur
beslist gebruik te maken van de mogelijkheid slechts een verwittiging te geven in de zin
van artikel 157bis, het bedrag van de terugvordering beperkt worden tot het brutobedrag
van de inkomsten die de werkloze genoten heeft en die niet cumuleerbaar waren met de
uitkeringen'.
De uitlegging van het voormelde artikel
a) De beperking van de terugvordering tot de gepresteerde dagen
De terugvordering geldt in beginsel voor de gehele periode van de overtreding.
Artikel 169 is een bepaling die van dat beginsel afwijkt, zodat het op beperkende wijze
moet worden uitgelegd (...).
De beperking tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning kan niet
gecumuleerd worden met de beperking tot de werkelijk gepresteerde dagen, tenzij het
aantal dagen meer dan 150 bedraagt.
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b) De beperking tot het brutobedrag van de inkomsten uit de activiteit
Wanneer de werkloze een verwittiging krijgt of aantoont dat hij te goeder trouw was,
wordt de terugvordering beperkt tot het brutobedrag dat hij ontvangen heeft tijdens de
periode waarop de terugvordering betrekking heeft (...).
c) Beperking van de terugvordering wegens goede trouw
(...) Wanneer, ten slotte, de werkloze een verwittiging krijgt of aantoont dat hij te goeder
trouw was, wordt de terugvordering beperkt tot het brutobedrag dat hij heeft ontvangen
tijdens de periode waarop de terugvordering betrekking heeft.
De toepassing op dit geschil
[De verweerder] kan niet met voldoende zekerheid aantonen dat hij de activiteit slechts
op bepaalde dagen of gedurende een bepaalde periode heeft uitgeoefend. Er bestaat dus
geen grond om de activiteitsperiode te beperken tot de dagen waarvoor een overeenkomst
werd gesloten. Het is mogelijk dat hem is gevraagd om ook op andere dagen te werken,
zonder dat hij hierop is ingegaan, en dat reeds bij het sluiten van de overeenkomst.
Het (arbeids)hof moet evenwel ervan uitgaan dat hij te goeder trouw is.
De activiteit werd immers niet uitgeoefend met de bedoeling om zich te verrijken maar
wel om een derde ter hulp te komen, zoals duidelijk blijkt uit de neergelegde stukken. De
activiteit was daarenboven zeer beperkt qua omvang. Gelet op het voorgaande, had (de
verweerder) goede redenen om te geloven dat hij die activiteit mocht uitoefenen en dat hij
die niet hoefde te melden.
De goede trouw heeft twee gevolgen : de terugvordering moet beperkt worden tot de
laatste 150 dagen uitkering en mag slechts betrekking hebben op het onrechtmatig
ontvangen brutobedrag.
De activiteit werd uitgeoefend tot het einde van de maand oktober van 2006.
De terugvordering moet betrekking hebben op de laatste 150 dagen maar moet beperkt
worden tot de bruto-inkomsten die uit die activiteit gedurende die periode zijn verkregen,
wat neerkomt op 52 + 89 + 370 + 1233 + 108 + 37 = 1.889 euro".
Grieven
1. Artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering bepaalt dat elke onrechtmatig ontvangen som dient te
worden terugbetaald (eerste lid).
Wanneer de werkloze evenwel bewijst dat hij te goeder trouw uitkeringen ontvangen heeft
waarop hij geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste honderd vijftig
dagen van onverschuldigde toekenning (tweede lid).
Wanneer de werkloze die de artikelen 44 of 48 overtreden heeft, bewijst dat hij alleen
arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft geholpen op bepaalde dagen of gedurende
bepaalde periodes, wordt de terugvordering tot deze dagen of periodes beperkt (derde
lid).
In afwijking van de vorige leden kan, wanneer de werkloze bewijst dat hij te goeder trouw
uitkeringen ontvangen heeft waarop hij geen recht had, het bedrag van de terugvordering
beperkt worden tot het brutobedrag van de inkomsten die de werkloze genoten heeft en
die niet cumuleerbaar waren met de uitkeringen (vijfde lid).
Uit die bepaling volgt dat de werkloze die te goeder trouw onverschuldigde uitkeringen
ontvangen heeft, hetzij de beperking van de terugvordering tot de laatste 150 dagen van
onverschuldigde toekenning kan genieten (artikel 169, tweede lid), hetzij de beperking
van de terugvordering tot de dagen waarop of de periodes gedurende welke hij
daadwerkelijk heeft gewerkt (artikel 169, derde lid), hetzij, ten slotte, in afwijking van die
beginselen, de beperking van de terugvordering tot de brutobedragen die hij uit zijn
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activiteit heeft verkregen (artikel 169, vijfde lid).
Die gunstregelingen zijn niet cumuleerbaar. Dat geldt inzonderheid voor de regelingen
van het tweede of derde lid en die van het vijfde lid, daar die laatste regeling slechts "in
afwijking" van de vorige leden wordt toegepast, dus wanneer die andere twee regelingen
niet worden toegepast.
In zoverre het arrest het bedrag van de terugvordering van de onverschuldigde
uitkeringen beperkt tot de bruto-inkomsten die de verweerder verkregen heeft gedurende
de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning en aldus het voordeel van het
tweede lid en van het vijfde lid van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering cumuleert, terwijl de daarin bepaalde
gunstregelingen niet cumuleerbaar zijn, miskent het arrest bijgevolg de draagwijdte van
die verordenende bepalingen (schending van artikel 169, inzonderheid het tweede en
vijfde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 169, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, dient elke
onrechtmatig ontvangen som te worden terugbetaald, behalve wanneer de
werkloze bewijst dat hij te goeder trouw uitkeringen ontvangen heeft waarop hij
geen recht had, in welk geval de terugvordering beperkt wordt tot de laatste
honderd vijftig dagen van onverschuldigde toekenning.
Wanneer de werkloze overeenkomstig het vijfde lid van dat artikel bewijst dat
hij te goeder trouw uitkeringen heeft ontvangen waarop hij geen recht had, kan
het bedrag van de terugvordering, in afwijking van de vorige leden van dat
artikel, beperkt worden tot het brutobedrag van de inkomsten die hij genoten
heeft en die niet cumuleerbaar waren met de uitkeringen.
Het arrest beslist dat de verweerder te goeder trouw gehandeld heeft.
Het arrest beperkt om die reden het bedrag van de terugvordering van de
onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen tot de bruto-inkomsten die de
verweerder genoten heeft gedurende de laatste honderd vijftig dagen van
onverschuldigde toekenning.
Het arrest schendt derhalve artikel 169 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het arrest het bedrag van de
terugvordering beperkt tot een bedrag van 1.889 euro en in zoverre het over de
kosten uitspraak doet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de eiser in
de kosten.

Nr. 569 - 24.10.11

HOF VAN CASSATIE

2179

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
24 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Simon
– Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: P.
A. Foriers.

Nr. 570
2° KAMER - 25 oktober 2011

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING UITGAAND VAN EEN DAARTOE
BEVOEGD BESTUUR - LATERE VORDERING VAN EEN ANDER DAARTOE BEVOEGD BESTUUR DIE ZICH
AANSLUIT BIJ DE EERDERE VORDERING - AARD - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID
De vordering waarbij het ene bevoegde herstelvorderende bestuur zich aansluit bij de
herstelvordering die het andere daartoe bevoegde bestuur vooraf heeft ingesteld, heeft een
zelfstandig karakter en is in haar bestaan niet afhankelijk van de voordien ingestelde vordering maar wordt uitsluitend bepaald door het bestuur die ze heeft ingesteld, zodat het een
nieuwe vordering betreft waarvoor, op straffe van onontvankelijkheid, het voorafgaande
positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid kan vereist zijn. (Artt. 6.1.7
en 6.1.41, §6, VCRO)
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR ea T. R.)

ARREST

(AR P.11.0368.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 19 januari 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1.7, 6.1.18, 6.1.41, §1,
eerste lid, §2, §4 en §6, 7.7.3, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 149,
§1, Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel
53 Aanpassingsdecreet 1999, artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999, zoals van
toepassing vóór de opheffing bij artikel 62 Aanpassingsdecreet 1999, in hun
versie na de arresten nr. 14/2005 en nr. 34/2007 van het Grondwettelijk Hof, en
artikel 149, §2, Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing vóór de wijziging
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bij artikel 53 Aanpassingsdecreet 1999: de appelrechters oordelen ten onrechte
dat de eisers op 27 oktober 2010 een nieuwe herstelvordering instelden,
waarvoor, op straffe van onontvankelijkheid, het voorafgaand positief advies van
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid vereist was; ongeacht de wijze van
herstel, is de herstelvordering éénzelfde, ondeelbare vordering, die ertoe strekt de
gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden, en die samen met de
strafvordering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt; de herstelvordering
bestaat zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en blijft bestaan zolang de
strafrechter daarover geen uitspraak heeft gedaan; wanneer het ene bevoegde
herstelvorderend bestuur de herstelvordering reeds op ontvankelijke wijze
inleidde bij het openbaar ministerie vóór 16 december 2005, op een tijdstip dat
geen verplicht voorafgaand advies gold, brengt de omstandigheid dat het andere
bevoegde herstelvorderend bestuur, nadien, op een tijdstip dat het voorafgaand
verplicht positief advies wel gold, zich aansloot bij die vooraf bestaande
herstelvordering, niet met zich mee dat een "nieuwe herstelvordering" zou zijn
ingeleid waarvoor, op straffe van onontvankelijkheid, een verplicht voorafgaand
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid noodzakelijk zou zijn; de
adviesverplichting bestaat alleen voor het inleiden van de herstelvordering, doch
niet voor de proceshandeling waarbij het bevoegde bestuur zich voor de
strafrechter als procespartij manifesteert als eiser tot herstel ter ondersteuning
van een reeds ingeleide herstelvordering, ook al ging deze herstelvordering uit
van een ander bestuur.
2. Artikel 6.1.7 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: "De
stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen
kunnen slechts overgaan tot het inleiden van een herstelvordering voor de rechter
of tot het ambtshalve uitvoeren van een herstelmaatregel, wanneer de Hoge Raad
[voor het Handhavingsbeleid] daartoe voorafgaandelijk een positief advies heeft
verleend."
Artikel 6.1.41, §6, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: "Op straffe
van onontvankelijkheid voegt het bestuur het positief advies, vermeld in artikel
6.1.7, aan de herstelvordering toe, onverminderd artikel 6.1.9, derde en vierde
lid, en artikel 6.1.10, tweede lid."
Uit die laatste bepaling volgt dat het verkrijgen van een tijdig uitgebracht positief
advies van de Hoge Raad een ontvankelijkheidsvoorwaarde is om de
herstelvordering in te leiden. Het bestuur moet op straffe van onontvankelijkheid
het positief advies kunnen toevoegen aan de herstelvordering.
3. Nergens in het decreet is als uitzondering op deze substantiële vormvereiste
bepaald dat het advies van de Hoge Raad pas vereist is als de vordering van het
ene bevoegde bestuur inhoudelijk verschilt van de voordien ingestelde vordering
van het andere daartoe bevoegde bestuur.
4. De vordering waarbij het ene bevoegde herstelvorderende bestuur zich
aansluit bij de herstelvordering die het andere daartoe bevoegde bestuur vooraf
heeft ingesteld, heeft een zelfstandig karakter. Haar bestaan is niet afhankelijk
van de voordien ingestelde vordering maar wordt uitsluitend bepaald door het
bestuur die ze heeft ingesteld. Het betreft aldus een nieuwe vordering waarvoor
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het voorafgaande positief advies van de Hoge Raad is vereist.
De appelrechters die in die zin beslissen, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
25 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter
– VGelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: H. Geinger.

Nr. 571
2° KAMER - 25 oktober 2011

1º MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN) - MONUMENTENDECREET BESCHERMD MONUMENT - ONROEREND GOED GELEGEN IN EEN BESCHERMD STADS- OF DORPSGEZICHT
- VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAAR OF VRUCHTGEBRUIKER - VERZUIM - STRAFRECHTELIJKE
TOEREKENING - EIGENAAR OF VRUCHTGEBRUIKER DIE EEN RECHTSPERSOON IS - GEVOLG
2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN MONUMENTENDECREET - BESCHERMD MONUMENT - ONROEREND GOED GELEGEN IN EEN BESCHERMD
STADS- OF DORPSGEZICHT - VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAAR OF VRUCHTGEBRUIKER - VERZUIM STRAFRECHTELIJKE TOEREKENING - EIGENAAR OF VRUCHTGEBRUIKER DIE EEN RECHTSPERSOON IS GEVOLG
3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN MONUMENTENDECREET - BESCHERMD MONUMENT - ONROEREND GOED GELEGEN IN EEN BESCHERMD
STADS- OF DORPSGEZICHT - VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAAR OF VRUCHTGEBRUIKER - VERZUIM STRAFRECHTELIJKE TOEREKENING - EIGENAAR OF VRUCHTGEBRUIKER DIE EEN RECHTSPERSOON IS GEVOLG - MEDETOEREKENING AAN EEN GEÏDENTIFICEERDE NATUURLIJKE PERSOON - VOORWAARDEN
1º, 2° en 3° Wanneer de eigenaar of de vruchtgebruiker van een beschermd monument of
van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, die verzuimt
door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken het monument in goede staat te
behouden en niet te ontsieren, te beschadigen of te vernietigen, een rechtspersoon is, is
deze krachtens artikel 5, eerste lid, Strafwetboek strafrechtelijk verantwoordelijk voor het in
die bepalingen bedoeld misdrijf; deze strafrechtelijke toerekening aan de rechtspersoon
doet evenwel geen afbreuk aan de toepassing van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, zodat
de rechter die de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk stelt wegens het optreden
van een geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd,
het misdrijf ook aan die natuurlijke persoon kan toerekenen en hem samen met de verant-
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woordelijke rechtspersoon schuldig kan verklaren1. (Art. 5, Strafwetboek; Artt. 11, §1, en 13,
§1, 3°, Monumentendecreet)
(D. eaT. GEMACHTIGD AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED)

ARREST

(AR P.11.0419.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 28 januari 2011.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eisers II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eiser I
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5 Strafwetboek en de artikelen
11, 13, §1bis, 14 en 15 Monumentendecreet, zoals van toepassing zowel vóór als
na de wijziging bij decreet van 21 november 2003: het arrest oordeelt dat het bij
het decreet ingevoerde stelsel van wettelijke toerekening niet uitsluit dat de
rechter het misdrijf toerekent aan een andere persoon dan de eigenaar die als
strafrechtelijk toerekenbaar is aangewezen; het verklaart de eiser I schuldig
omdat hij wetens naliet het nodige te doen opdat de eiseres III haar
verplichtingen op grond van het Monumentendecreet zou nakomen evenals
wegens een persoonlijke fout; artikel 5 Strafwetboek heeft niets gewijzigd aan de
enkelvoudige toerekening waarbij de wetgever het misdrijf specifiek toerekent
aan een persoon met een bepaalde hoedanigheid, zoals deze van eigenaar van een
onroerend goed.
2. Artikel 11, §1, Monumentendecreet bepaalt dat de eigenaars en
vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in beschermd stadsof dorpsgezicht gelegen onroerend goed ertoe gehouden zijn door de nodige
instandhoudings- en onderhoudswerken het in goede staat te behouden en niet te
ontsieren, te beschadigen of te vernietigen.
Artikel 13, §1, 3°, Monumentendecreet stelt het verzuim van deze verplichting
strafbaar.
3. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de eigenaar of de vruchtgebruiker van
het beschermd monument of van het in een beschermd stads- of dorpsgezicht
1 Zie: Cass. 29 mei 2007, AR P.07.0205.N, AC, 2007, nr. 279.
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gelegen onroerend goed een rechtspersoon is, deze krachtens artikel 5, eerste lid,
Strafwetboek strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het in die bepalingen
bedoeld misdrijf.
4. Deze strafrechtelijke toerekening aan een rechtspersoon doet evenwel geen
afbreuk aan de toepassing van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek.
5. De omstandigheid dat het Monumentendecreet de eigenaar of de
vruchtgebruiker strafbaar stelt, staat niet eraan in de weg dat de rechter dit
misdrijf ook toerekent aan de persoon die in rechte of in feite de ware
verantwoordelijke is voor het nakomen van de verplichtingen van de
rechtspersoon en door zijn persoonlijk optreden schuld heeft aan het nalaten van
de rechtspersoon.
6. Hieruit volgt dat wanneer de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk
wordt gesteld wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon
die de fout wetens en willens heeft gepleegd, het misdrijf ook aan die natuurlijke
persoon wordt toegerekend. De rechter die dit vaststelt, kan bijgevolg de
natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke rechtspersoon schuldig
verklaren.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
25 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: P. Maffei, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: A. Bloch – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: J. Verbist.

Nr. 572
2° KAMER - 25 oktober 2011

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67BIS - VERKEERSINBREUK - VERMOEDEN VAN SCHULD BIJKOMENDE VEROORDELING WEGENS STUREN SPIJTS VERVAL - VOORWAARDEN
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 48 - STUREN SPIJTS VERVAL - VEROORDELING NA TOEPASSING VAN HET VERMOEDEN VAN
SCHULD OP EEN VERKEERSINBREUK - VOORWAARDEN
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1º en 2° De rechter die oordeelt op grond van artikel 67bis Wegverkeerswet dat de
beklaagde bestuurder van het voertuig was waarmee een verkeersinbreuk is gepleegd, kan
in voorkomend geval, op grond van de feitelijke en juridische grondslagen die hij vermeldt,
tevens oordelen dat de beklaagde op het ogenblik van het plegen van die inbreuk zijn
voertuig bestuurde spijts verval1. (Artt. 48, 1°, en 67bis, Wegverkeerswet)
(B.)

ARREST

(AR P.11.0548.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Leuven van 10 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 67bis
Wegverkeerswet: het bestreden vonnis past het wettelijk vermoeden van artikel
67bis voornoemd toe op de telastlegging B, een voertuig te hebben bestuurd
spijts verval; het vermeldt de feitelijke noch juridische grondslagen waarop de
schuldigverklaring van de telastlegging B steunt; het antwoordt evenmin op
eisers verweer en is tegenstrijdig gemotiveerd.
2. De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de feitelijke
gegevens die hem zijn overgelegd; hij mag aldus rekening houden met bepaalde
gegevens die hij als geloofwaardig beoordeelt, en andere gegevens als niet
geloofwaardig afwijzen.
3. Artikel 67bis Wegverkeerswet bepaalt: "Wanneer een overtreding van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven
op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de
overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de
titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan
worden weerlegd met elk middel."
De rechter die oordeelt op grond van artikel 67bis Wegverkeerswet dat de
beklaagde de bestuurder van het voertuig was waarmee een verkeersinbreuk is
gepleegd, kan in voorkomend geval tevens oordelen dat de beklaagde op het
ogenblik van het plegen van die inbreuk zijn voertuig bestuurde spijts verval.
4. De appelrechters oordelen op grond van artikel 67bis Wegverkeerswet dat de
eiser zich op 3 april 2009 schuldig heeft gemaakt aan een snelheidsovertreding.
1 Zie: Cass. 25 feb. 2004, AR P.03.1430.F, AC, 2004, nr. 104.
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Zij stellen verder vast dat de eiser op die datum een rijverbod onderging, als straf
uitgesproken bij vonnis van de politierechtbank van 10 oktober 2008, dat kracht
van gewijsde had, hem ter kennis was gebracht op 23 maart 2009 en ingegaan op
28 maart 2009.
Aldus beantwoorden de appelrechters eisers verweer, vermelden zij de feitelijke
en juridische grondslagen waarom zij de eiser die schuldig verklaren aan een
inbreuk op het Wegverkeersreglement, tevens schuldig verklaren aan sturen
spijts verval, en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. De aangevoerde tegenstrijdigheid in de motivering is afgeleid uit de hierboven
vergeefs aangevoerde onwettigheid.
Het middel is bijgevolg in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 48.1 Wegverkeerswet
6. De eiser wordt onder de telastlegging B vervolgd voor een inbreuk op artikel
48.1 Wegverkeerswet. Deze bepaalt onder meer een gevangenisstraf van 15
dagen tot een jaar en een geldboete van 500 euro tot 2000 euro of een van die
straffen alleen.
7. Het vonnis legt voor deze telastlegging aan de eiser een gevangenisstraf van
18 maanden gevangenisstraf op.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de
appelrechters de staat van wettelijke herhaling hebben vastgesteld.
9. Aldus schenden de appelrechters voormelde wetsbepaling.
10. De onwettigheid van de opgelegde straf tast de regelmatigheid van de
schuldigverklaring niet aan.
Ambtshalve onderzoek voor het overige
11. Wat de telastlegging A en de schuldigverklaring met betrekking tot de
telastlegging B betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing
overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser tot straf en betaling van
een bijdrage veroordeelt voor de telastlegging B en uitspraak doet over de kosten
op strafrechtelijk gebied.
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 eiser in de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste
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van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel,
rechtszitting houdend in hoger beroep.
25 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: A. Bloch – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: K. Claes, Brussel.

Nr. 573
2° KAMER - 25 oktober 2011

1º STRAFUITVOERING - VERBEURDVERKLARING UITGESPROKEN DOOR EEN VREEMDE STAAT VORDERING TOT UITVOERING AAN DE BELGISCHE OVERHEID - VERJARING - TOEPASSELIJKE
WETGEVING

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERBEURDVERKLARING UITGESPROKEN DOOR EEN VREEMDE STAAT - VORDERING TOT UITVOERING AAN
DE BELGISCHE OVERHEID - VERJARING - TOEPASSELIJKE WETGEVING
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAF — ALGEMEEN - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING UITGESPROKEN DOOR EEN VREEMDE STAAT VORDERING TOT UITVOERING AAN DE BELGISCHE OVERHEID - TOEPASSELIJKE WETGEVING
4º CASSATIE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN
EEN VEROORDELEND ARREST - GEVOLG
5º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAF — ALGEMEEN - VERWERPING VAN HET
CASSATIEBEROEP TEGEN EEN VEROORDELEND ARREST - GEVOLG
6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAF — STUITING - STUITING DOOR
AANHOUDING VAN DE VEROORDEELDE - BEGRIP - GEVOLG - TOEPASSING
1º, 2° en 3° Uit artikel 4, 6°, van de wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale
samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen
volgt dat wanneer een vreemde staat aan de Belgische overheid de uitvoering vordert van
een beslissing waarbij de bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken, de verjaring,
met inbegrip van het vertrekpunt van de verjaring, bepaald wordt door de Belgische wet.
4º en 5° De verwerping van het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest heeft enkel
voor gevolg dat de veroordeling onherroepelijk wordt, maar heeft geen invloed op het
vertrekpunt van de verjaring van de straf.
6º Artikel 96 Strafwetboek, dat bepaalt dat de verjaring van de straf door de aanhouding
van de veroordeelde wordt gestuit, houdt enkel in dat de uitvoering van de straf de verjaring
ervan stuit zodat de aanhouding van een veroordeelde enkel de verjaring van de straf stuit
wanneer zij strekt tot uitvoering van die straf; een aanhouding voor andere redenen dan de
uitvoering van de straf en die daarop geen invloed heeft, werkt niet stuitend.
(FEDERALE PROCUREUR T. V. ea)

ARREST
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(AR P.11.1204.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank te
Hasselt van 10 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 4, 6°, van de wet van 20 mei 1997
betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen: het bestreden vonnis oordeelt ten
onrechte dat de verjaringstermijn van de straf begint te lopen volgens de
Belgische wet.
4. Artikel 4, 6°, van de wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale
samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en
verbeurdverklaringen bepaalt: "Een beslissing tot verbeurdverklaring
uitgesproken door de rechterlijke autoriteiten van een vreemde Staat wordt in
België ten uitvoer gelegd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: (...) 6°
de straf mag volgens de Belgische wetgeving niet zijn verjaard (...)."
5. Uit die bepaling volgt dat wanneer een vreemde staat aan de Belgische
overheid de uitvoering van een beslissing waarbij de bijzondere
verbeurdverklaring wordt uitgesproken, vordert, de verjaring bepaald wordt door
de Belgische wet. De regels met betrekking tot de verjaring omvatten ook het
vertrekpunt van de verjaring. Het bestreden vonnis dat aldus oordeelt, voegt
hierdoor geen voorwaarde toe aan de wet en is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. De verwerping van het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest heeft
enkel voor gevolg dat de veroordeling onherroepelijk wordt, maar heeft geen
invloed op het vertrekpunt van de verjaring van de straf.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Derde middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 96 Strafwetboek: het bestreden
vonnis oordeelt ten onrechte dat het bewarend beslag uitgevoerd op 29 maart
2001 geen daad van stuiting is van de verjaring van de straf en dat het openbaar
ministerie niet aantoont dat er nuttige daden van stuiting of schorsing waren; een
daad van stuiting is elke daad die een begin of een deel van de uitvoering van de
straf uitmaakt; er zijn andere daden van uitvoerend beslag op de goederen van de
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verweerders in Nederland en de gevangenneming van de eerste verweerder op 14
juni 2009 in België voor andere feiten is een daad van stuiting.
8. Op het ogenblik van het bewarend beslag gelegd op 29 maart 2001, was de
uitvoerbaarheid van de veroordelende arresten van 14 november 2000 ingevolge
de daartegen ingestelde cassatieberoepen geschorst. Dit bewarend beslag kon
bijgevolg geen uitvoering zijn van de bevolen ontnemingsmaatregelen.
Het vonnis dat aldus oordeelt, is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
9. Artikel 96 Strafwetboek bepaalt dat de verjaring van de straf door de
aanhouding van de veroordeelde wordt gestuit. Dit houdt enkel in dat de
uitvoering van de straf de verjaring ervan stuit.
Hieruit volgt dat de aanhouding van een veroordeelde enkel de verjaring van de
straf stuit wanneer zij strekt tot uitvoering van die straf. Een aanhouding voor
andere redenen dan de uitvoering van de straf en die daarop geen invloed heeft,
werkt niet stuitend.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
10. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
25 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: P. Maffei – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 574
2° KAMER - 26 oktober 2011

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - DEKKING - UITSLUITING - OPZETTELIJKE FOUT
VAN DE VERZEKERDE - BEGRIP
Opzettelijke schuld, die krachtens artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
de dekking van de verzekeraar uitsluit, is die welke de wil inhoudt om schade te veroor zaken en niet gewoon de wil om het risico op schade te scheppen; opdat de verzekeraar
van dekking zou zijn bevrijd, volstaat het, maar is het wel noodzakelijk, dat de schade
gewild was, vermits de schuld opzettelijk is, zelfs als de aard of de omvang van het schade-
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geval niet als dusdanig door de pleger was beoogd1.
(B. e.a. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0561.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 21 februari 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die, op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen de verweerder, uitspraak doen
over
1. het beginsel van aansprakelijkheid
De eisers voeren geen middel aan.
2. de omvang van de schade
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen de verweerster
Middel
Het bestreden arrest wordt verweten dat het artikel 8, eerste lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst schendt door te oordelen dat het misdrijf van het
niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar dat lastens de verweerder
bewezen wordt verklaard, door zijn opzettelijke fout is veroorzaakt, wat de
waarborg van de verzekeraar uitsluit.
Naar luid van die wetsbepaling kan de verzekeraar, niettegenstaande enig
andersluidend beding, niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het
schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
De opzettelijke fout, die de dekking van de verzekeraar uitsluit, is die welke de
wil inhoudt om schade te veroorzaken en niet gewoon de wil om het risico op
schade te creëren.
Opdat de verzekeraar van dekking zou zijn bevrijd, volstaat het, maar is het wel
noodzakelijk, dat de schade gewild werd. Zodra die voorwaarde vervuld is, is de
1 Zie Cass. 24 april 2009, AR C.07.0471.N, AC, 2009, nr. 278.
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fout opzettelijk, zelfs als de aard of de omvang van het schadegeval niet als
dusdanig door de pleger was beoogd.
Het arrest leidt het opzettelijk karakter van het schadegeval alleen af uit het feit
dat de beklaagde op de hoogte was van het gevaar dat het slachtoffer liep en dat
hij opzettelijk verzuimd heeft te handelen.
Die grond volstaat niet om de beslissing naar recht te verantwoorden omdat het
opzet dat in de volgens het middel geschonden bepaling vereist is, betrekking
heeft op de schade en niet beperkt kan worden tot het opzettelijke karakter van
de schadeverwekkende gedraging.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre zij gericht zijn
tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers
tegen de verweerder, uitspraak doen over de omvang van de schade.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eisers tegen de verweerster.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt elke eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en de
verweerster in de andere helft van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
26 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: F. Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: J.
Oosterbosch.

Nr. 575
2° KAMER - 26 oktober 2011

1º AMBTENAAR — ALLERLEI - BELANGENNEMING - BEGRIP
2º AMBTENAAR — ALLERLEI - BELANGENNEMING - VOORWAARDE - MISKENNING VAN HET
OPENBAAR BELANG

3º AMBTENAAR — ALLERLEI - BELANGENNEMING - OMVANG
1º Naar luid van artikel 245 van het Strafwetboek bestaat strafbare inmenging erin dat
iemand die een openbaar ambt uitoefent, een handeling stelt of een toestand gedoogt
waardoor hij voordeel kan halen uit zijn ambt en waardoor hij het algemeen belang
vermengt met zijn privaat belang; dat misdrijf houdt in dat de persoon die een openbaar
ambt uitoefent een belang neemt in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of
werken die tot zijn ambtsbevoegdheid behoren, door zich te mengen in aangelegenheden
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waartoe hij niet bevoegd is en die daarmee onverenigbaar zijn1.
2º Het feit dat het openbaar belang niet is geschaad sluit het misdrijf belangenneming niet
uit2.
3º Artikel 245 van het Strafwetboek stelt het nemen van enig materieel of moreel belang
strafbaar3.
(C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0808.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 23 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 5 augustus 2011 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 26 oktober 2011 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet en artikel 245
Strafwetboek, verwijt het arrest dat het niet onderzoekt of de door de eiser
gestelde handelingen het openbaar belang hebben geschaad en of ze zijn
belangen concreet hebben kunnen bevorderen.
Artikel 245, eerste lid, straft met name iedere persoon die een openbaar ambt
uitoefent, die enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de
verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten
tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had. Het
tweede lid van die bepaling preciseert dat de strafbaarstelling niet toepasselijk is
op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn
betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld.
Strafbare inmenging bestaat erin dat iemand die een openbaar ambt uitoefent,
een handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij voordeel kan halen uit
zijn ambt en waardoor hij het algemeen belang vermengt met zijn privaat belang.
Dat misdrijf houdt in dat de persoon die een openbaar ambt uitoefent belang
heeft bij de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken die tot zijn
ambt behoren, door zich in te mengen in zaken vreemd aan zijn bevoegdheid en
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 575.
2 Ibid.
3 Ibid.
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die daarmee onverenigbaar zijn. Het feit dat het openbaar belang hierbij niet is
geschaad, sluit het misdrijf niet uit.
In strijd met wat het middel aanvoert, dient de rechter niet te onderzoeken of de
handeling die de dader wordt ten laste wordt gelegd, het openbaar belang heeft
geschaad.
Anderzijds stelt de voormelde bepaling het nemen van enig materieel of moreel
belang strafbaar.
De appelrechters oordelen eerst dat de eiser in zijn hoedanigheid van schepen
van openbare werken een belang had genomen door twee contracten toe te
wijzen aan een vennootschap waarvan hij, buiten medeweten van de gemeente,
de enige aandeelhouder was en waarin zijn zoon, diens vriendin en haar kinderen
een bestuursfunctie waarnamen. Zij vermelden vervolgens dat de eiser op het
einde van het boekjaar mogelijke dividenden kon ontvangen en dat hij een
moreel belang erbij had de onder zijn beheer en toezicht vallende
werkzaamheden toe te vertrouwen aan die vennootschap wegens zijn
familiebanden en zijn affectieve banden met de bestuurders van de
vennootschap.
Met die overwegingen omkleedt het arrest zijn beslissing regelmatig met redenen
en verantwoordt ze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B.
Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: J. Oosterbosch, J.-P. Bayer, Namen en L. Némery de Bellevaux, Brussel.

Nr. 576
2° KAMER - 26 oktober 2011

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - VOORWAARDE - PERSOON DIE BEWEERT
PERSOONLIJK DOOR HET MISDRIJF TE ZIJN BENADEELD - DRAAGWIJDTE
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE - BELANG OM
IN RECHTE OP TE TREDEN
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1º De burgerlijke rechtsvordering kan voor het strafgerecht worden ingesteld door eenieder
die reden heeft te beweren dat hij persoonlijk is benadeeld door het misdrijf waarvoor de
strafvordering is ingesteld, m.a.w. door eenieder die verantwoordt dat hij door dat misdrijf
geschaad kon zijn in zijn persoon, in zijn goederen of in zijn eer 1. (Artt. 3 en 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
2º Bij het onderzoek van de ontvankelijkheid van haar rechtsvordering dient de burgerlijke
partij niet het bewijs te leveren van de schade, de omvang van de schade of het oorzakelijk
verband tussen die schade en het misdrijf dat de beklaagde ten laste is gelegd; het volstaat
dat zij er, toch op het eerste zicht, een rechtmatig belang bij heeft zich burgerlijke partij te
stellen. (Artt. 3 en 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
(H. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn respectievelijk gericht tegen een beschikking tot
verwijzing van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 5
november 2009, tegen een arrest alvorens recht te doen van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 22 maart 2011, en tegen een arrest van datzelfde
hof van beroep van 23 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
C. Cassatieberoep tegen het arrest van 23 mei 2011
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder, uitspraak doen over
a. het beginsel van aansprakelijkheid
Vijfde middel
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 149 Grondwet, 17 en 18
Gerechtelijk Wetboek en 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
oefent kritiek uit op de beslissing over de ontvankelijkheid van de burgerlijke
rechtsvordering.
De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een
vormvereiste. In zoverre het middel kritiek uitoefent op de kwaliteit van de
motivering en van het antwoord op de conclusie, veeleer dan op het gebrek aan
1 Zie Cass. 11 feb. 2003, AR P.02.0394.N, AC, 2003, nr. 94.
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motivering of antwoord, faalt het naar recht.
In zoverre het aanvoert dat de rechter moet antwoorden op loutere beweringen of
argumenten, terwijl hij alleen dient te antwoorden op de middelen die hem in een
vordering, verweer of exceptie worden voorgelegd, faalt het eveneens naar recht.
De burgerlijke rechtsvordering kan voor het strafgerecht worden ingesteld door
eenieder die reden heeft om te beweren dat hij persoonlijk is benadeeld door het
misdrijf waarvoor de strafvordering is ingesteld, met andere woorden door
eenieder die verantwoordt dat hij door dat misdrijf geschaad kon zijn, in zijn
persoon, in zijn goederen of in zijn eer. Bij het onderzoek van de
ontvankelijkheid van haar rechtsvordering dient de burgerlijke partij het bewijs
niet te leveren van de schade, de omvang ervan of het oorzakelijk verband tussen
die schade en het misdrijf dat de beklaagde ten laste is gelegd: het volstaat dat
zij, op het eerste zicht, een rechtmatig belang heeft om zich burgerlijke partij te
stellen.
Het middel dat aanvoert dat de ontvankelijkheid van een burgerlijkepartijstelling
afhangt van het bewijs van een oorzakelijk verband tussen de aangevoerde
schade en het misdrijf, hoewel dit bewijs niet op de ontvankelijkheid maar op de
gegrondheid zelf van de burgerlijke rechtsvordering betrekking heeft, faalt ook
om die reden naar recht.
In zoverre het middel aanvoert dat bepaalde vermeldingen in het arrest in strijd
zijn met het dossier, zonder het aldus bedoelde stuk aan te wijzen en zonder aan
te voeren dat de appelrechters de bewijskracht ervan hebben miskend, is het niet
ontvankelijk, omdat het kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de
appelrechters of een onderzoek van feiten vergt waarvoor het Hof niet bevoegd
is.
b. de omvang van de schade
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep tegen het arrest van 23 mei
2011 in zoverre het, op de burgerlijke rechtsvordering van R. H., uitspraak doet
over de omvang van de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verwerpt beide andere cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
M. Roggen – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: A. Masset, Verviers en S. Berbuto, Luik.
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Nr. 577
2° KAMER - 26 oktober 2011

1º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TOEKENNING - INTREKKING
VAN DE MODALITEIT NOG VÓÓR DE UITVOERING ERVAN - VOORWAARDE - HET ZICH VOORDOEN VAN
EEN TOESTAND DIE ONVERENIGBAAR IS MET DE VOORWAARDEN - BEGRIP
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TOEKENNING - INTREKKING VAN DE
MODALITEIT NOG VÓÓR DE UITVOERING ERVAN - VOORWAARDE - HET ZICH VOORDOEN VAN EEN
TOESTAND DIE ONVERENIGBAAR IS MET DE VOORWAARDEN - BEGRIP
3º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEKENNINGSPROCEDURE - TOEKENNING VAN PENITENTIAIRE
VERLOVEN ALS OVERGANGSMAATREGEL - VOORWAARDEN - ONAANTASTBARE BEORDEELING VAN DE
RECHTER

4º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK TOEKENNINGSPROCEDURE - TOEKENNING VAN PENITENTIAIRE VERLOVEN ALS OVERGANGSMAATREGEL VOORWAARDEN - ONAANTASTBARE BEORDEELING VAN DE RECHTER
1º en 2° De intrekking van een strafuitvoeringsmodaliteit nog vóór de uitvoering ervan, is
niet onderworpen aan de voorwaarde dat het zich voordoen van een toestand die onverenigbaar is met de voorwaarden voor die maatregel, aan de veroordeelde moet te wijten zijn.
(Art. 61, §1, Wet Strafuitvoering)
3º en 4° Artikel 59 van de Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbank
waarbij een procedure tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit aanhangig is, bij
wijze van uitzondering een andere uitvoeringsmodaliteit kan toekennen dan die welke
gevraagd is, wanneer dit absoluut noodzakelijk is om op korte termijn de verzochte strafuit voeringsmodaliteit toe te kennen; de strafuitvoeringsrechtbank oordeelt in feite of de
toepassingsvoorwaarden van dat artikel vervuld zijn.
(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1639.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Bergen van 22 september 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
FEITEN
Bij een vonnis van 9 mei 2011 heeft de strafuitvoeringsrechtbank te Bergen de
voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend aan de eiseres en gezegd dat de
Franse overheid de algemene en bijzondere voorwaarden zal uitwerken,
overeenkomstig de internationale overeenkomsten. Met toepassing van artikel
60, tweede lid, Wet Strafuitvoering, had de rechtbank evenwel beslist dat dit
vonnis uitvoerbaar zou zijn "zodra de gevangenis waarin [de eiseres] is
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opgesloten de formele toestemming van de Franse overheid zou krijgen, via de
federale overheidsdienst Justitie".
Nadat het onthaalmilieu en de minister van Justitie van de Republiek Frankrijk
respectievelijk hun weigering ter kennis hadden gebracht om de eiseres op te
vangen en het toezicht op de strafuitvoeringsmodaliteit te waarborgen, beveelt
het bestreden vonnis, dat met toepassing van artikel 61 van de voormelde wet is
gewezen, de intrekking van de eerder toegekende maatregel van voorwaardelijke
invrijheidstelling.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 14 Grondwet, is het niet
ontvankelijk bij gebrek aan duidelijkheid.
De eiseres die schending aanvoert van artikel 5 EVRM en artikel 47 Wet
Strafuitvoering, houdt voor, enerzijds, dat de onmogelijkheid om het
reclasseringsplan ten uitvoer te leggen te wijten is aan de Belgische autoriteiten
die publiekelijk hebben aangekondigd dat de voorwaardelijke invrijheidstelling
zou worden uitgevoerd in een Frans klooster en, anderzijds, dat de
tegenaanwijzing wegens de afwezigheid van vooruitzichten op sociale
reclassering haar aldus ten onrechte werd tegengeworpen, zodat de
strafuitvoeringsrechtbank de tegenaanwijzing diende te negeren door haar als
onverenigbaar te beschouwen met de verdragsbepaling die de vrijheidsberoving
afhankelijk stelt van een wettig bevolen hechtenis.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de minister van Justitie, houdt het geen
verband met de bestreden beslissing.
In zoverre het middel de intrekking van een strafuitvoeringsmodaliteit
afhankelijk maakt van de voorwaarde dat het zich voordoen van een toestand die
onverenigbaar is met de voorwaarden voor die maatregel aan de veroordeelde
moet te wijten zijn, voegt het middel een voorwaarde toe aan artikel 61, eerste
lid, van de wet en faalt het bijgevolg naar recht.
Voor het overige vermeldt het vonnis dat, overeenkomstig paragraaf 2 van dat
artikel, de procedure tot intrekking van de strafuitvoeringsmodaliteit een
opschortende werking heeft vanaf de dag van de oproeping per gerechtsbrief.
Het leidt daaruit af dat de beslissing tot toekenning van de voorwaardelijke
invrijheidstelling niet uitvoerbaar was geworden en dat de eiseres nog altijd
aangehouden is om haar veroordeling uit te zitten. Het oordeelt ten slotte dat de
tegenaanwijzing wegens de afwezigheid van vooruitzichten op sociale
reclassering, als bedoeld in artikel 47, §1, eerste lid, in de lijn ligt van het door
de wetgever gewilde reclasseringsplan.
Met die overwegingen omkleedt de strafuitvoeringsrechtbank haar beslissing
regelmatig met redenen en verantwoordt ze die naar recht.
Tweede middel
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In zoverre het middel miskenning aanvoert van een onbestaand algemeen
rechtsbeginsel van de bewijskracht van akten, faalt het naar recht.
Eerste onderdeel
De eiseres verwijt het vonnis dat het de bewijskracht van haar conclusie miskent.
Enerzijds voerde zij aan dat een Belgische religieuze orde, die bereid was haar
tijdens haar penitentiaire verloven op te vangen, overwoog om, afhankelijk van
de wijze waarop die verloven verlopen, na te denken over haar verdere opvang in
het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling en samen met verschillende
mensen die haar steunen een reclasseringsplan uit te werken. De eiseres leidde
daaruit af dat zij "aldus een reclasseringsplan kon uitwerken binnen die
gemeenschap of elders, via degenen die zij tijdens de binnen de gemeenschap
doorgebrachte penitentiaire verloven zou ontmoeten".
Het vonnis dat oordeelt dat de eiseres "momenteel geen concreet voorstel
formuleert van stappen die dienen ondernomen te worden tijdens de penitentiaire
verloven" en "evenmin melding maakt van de richting die zij aan haar
toekomstige reclassering wenst te geven (op het vlak van bezigheid, therapie en
financiën)", geeft van de voormelde conclusie geen uitlegging die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan en miskent dus de bewijskracht van die conclusie
niet. Voormelde conclusie beperkte zich ertoe om in algemene bewoordingen en
zonder enige precisering de wil ter sprake te brengen om een reclasseringsplan
uit te werken.
Anderzijds oefent het middel kritiek uit op de overweging van het vonnis
volgens welk het Hof van Cassatie eerder heeft geoordeeld dat de
strafuitvoeringsrechtbank niet bevoegd is om de beslissingen van de minister
ongedaan te maken en dat de voorrang van het internationaal recht op het intern
recht de nationale rechter niet het recht kan geven om rechtsmiddelen te creëren
waarin de wetgever niet voorziet.
De strafuitvoeringsrechtbank die wat dat tweede punt betreft niet verwijst naar
de conclusie van de eiseres, heeft de bewijskracht van de conclusie niet kunnen
miskennen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 59 Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbank waarbij
een procedure tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit aanhangig is, bij
wijze van uitzondering een andere uitvoeringsmodaliteit kan toekennen dan die
welke gevraagd is, wanneer dit absoluut noodzakelijk is om op korte termijn de
verzochte strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen.
Dat onderdeel verwijt het vonnis dat het het toepassingsgebied van die bepaling
beperkt door een overdreven strikte toepassing van de daarin voorkomende
uitdrukkingen "bij wijze van uitzondering" en "wanneer dit absoluut
noodzakelijk is".
De strafuitvoeringsrechtbank oordeelt in feite of de toepassingsvoorwaarden van
dat artikel zijn vervuld. De grief die neerkomt op een kritiek op die beoordeling
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is bijgevolg niet ontvankelijk.
De rechtbank die voor het overige oordeelt dat de eiseres momenteel geen
concreet voorstel formuleerde van stappen die dienden ondernomen te worden
tijdens de penitentiaire verloven en evenmin melding maakte van de richting die
zij aan haar toekomstige reclassering wenste te geven, en die besluit dat
bijgevolg aan de voorwaarde van absolute noodzakelijkheid niet was voldaan,
omkleedt haar beslissing om artikel 59 niet toe te passen regelmatig met redenen
en verantwoordt ze naar recht.
Het onderdeel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiseres verwijt het vonnis dat het niet oordeelt dat de onmogelijkheid om bij
het gerecht enig rechtsmiddel in te stellen tegen de weigering van de minister om
penitentiair verlof toe te kennen, tegelijk een uitzonderlijke omstandigheid is en
een geval van absolute noodzakelijkheid in de zin van artikel 59. Zij leidt uit die
interpretatie af dat de eiseres geen recht heeft gehad op een daadwerkelijk
rechtsmiddel, dat wordt gewaarborgd bij de artikelen 5.4 en 13 EVRM.
Nadat het vonnis heeft vastgesteld dat de eiseres nog steeds opgesloten was
ingevolge haar veroordeling door het hof van assisen, vermeldt het "dat het Hof
van Cassatie in zijn arrest van 27 januari 2010 van oordeel was dat de
strafuitvoeringsrechtbank niet bevoegd is om de beslissingen van de minister
ongedaan te maken en dat, ofschoon de voorrang van het gemeenschapsrecht op
het intern recht de nationale rechter verplicht de wet te interpreteren om haar in
overeenstemming te brengen met de internationale norm, het Hof de rechter niet
kon toestaan zich te mengen in de exclusieve bevoegdheid van de wetgever door
rechtsmiddelen te creëren waarin deze niet voorziet".
Met die overwegingen geeft de rechtbank van artikel 59 van de wet geen
interpretatie die onverenigbaar is met artikel 5.4, en volgens welke de eiseres
niet over het daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt dat in artikel 13 van het
Verdrag is bedoeld.
Het onderdeel 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 eiseres in de kosten.
26 oktober 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Steffens – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal –Advocaten:
T. Moreau, Nijvel en C. Hoffmann, Nijvel.
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Nr. 578
1° KAMER - 27 oktober 2011

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANBESTEDENDE OVERHEID - OPDRACHT - EENZIJDIGE VERBREKING NIET RECHTSGELDIG VERKLAARD DOOR DE RECHTER - GEVOLG - VORDERING TOT GERECHTELIJKE
ONTBINDING - MOGELIJKHEID
Indien de rechter de eenzijdige verbreking van de opdracht door de aanbestedende overheid niet rechtsgeldig verklaart, dan staat niets eraan in de weg dat de aanbestedende
overheid alsnog de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst vordert krachtens artikel
1184 van het Burgerlijk Wetboek1. (Art. 1184, BW; Artt. 20, §6, en 48, §1, bijlage bij, KB 26
sept. 1996)
(AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS nv T. GEMEENTE BRASSCHAAT, vertegenwoordigd door College van burgemeester en schepen)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden
Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan schreef verweerster op 31
oktober 2002 een openbare aanbesteding uit voor wegen-, riool- en afwateringswerken.
Op 13 mei 2003 schreef eiseres in voor een bedrag van 1.392.015,33 euro. Op 27 mei
2003 werd de offerte van eiseres goedgekeurd door het College van Burgemeester en
Schepenen. Deze beslissing werd bij aangetekend schrijven van 27 oktober 2003 aan
eiseres meegedeeld.
De werken vingen aan op 1 maart 2004, doch werden niet binnen de contractueel overeen gekomen termijn afgewerkt.
Hierop verbrak verweerster eenzijdig de opdracht met betrekking tot het niet uitgevoerde
gedeelte bij beslissing van 4 oktober 2005 van het College van Burgemeester en Schepenen, meegedeeld aan eiseres op 12 oktober 2005.
Bij exploot van 19 maart 2007 liet eiseres verweerster dagvaarden voor de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen tot betaling van een bedrag van 60.154 euro (te weten de
openstaande saldi van de facturen 2500119, 2500203, 2500274, bedrag dat onrechtmatig
werd ingehouden als beweerde boete uit hoofde van termijnoverschrijding), tot betaling
van het bedrag van 438.782,87 euro uit hoofde van de toegezonden eindstaat en tot terugbetaling van de ingehouden waarborg van 63.537 euro.
Verweerster stelde een tegenvordering in die ertoe strekte de gerechtelijke ontbinding van
de overeenkomst te horen uitspreken op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek en eiseres te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding.
Bij vonnis van 5 juni 2008 werd de vordering van eiseres alsook de tegenvordering van
verweerster ontvankelijk verklaard.
De eerste rechter besliste in dit vonnis dat eiseres de termijnoverschrijding heeft erkend
en derhalve niet meer kan aanvoeren dat de termijnoverschrijding niet aan haar te wijten
was. De eerste rechter besliste nog dat de afvoer van niet vervuilde grond in beginsel voor
rekening van eiseres was en bijgevolg niet kon worden aangerekend als meerwerk. De
eerste rechter heropende de debatten teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen
en stukken voor te leggen met betrekking tot een aantal betwiste posten van de eindstaat
van eiseres voor in juni 2005 uitgevoerde werken.
Met betrekking tot de borgtocht stelde de eerste rechter dat verweerster niet de vereiste
procedure heeft gevolgd en werden de debatten heropend teneinde partijen toe te laten
1 Zie de concl. van het OM.

2200

HOF VAN CASSATIE

27.10.11 - Nr. 578

standpunt in te nemen over de gevolgen hiervan op de geldigheid van de verbreking en de
verbeuring van de borgtocht door eiseres ten voordele van verweerster.
Met betrekking tot de tegenvordering oordeelde de eerste rechter dat deze in principe
gegrond is maar dat verweerster niet tegelijkertijd rechten kan doen gelden op de borg tocht en de meerprijs die zij aan de bvba Boden zou hebben betaald. Derhalve diende ter
beoordeling van de gegrondheid van de tegenvordering, eerste uitsluitsel bekomen te
worden op de vraag naar het recht van de gemeente op de borgtocht. Ook in dit verband
heropende de eerste rechter de debatten.
Bij verzoekschrift van 30 oktober 2008 stelde eiseres hoger beroep in tegen dit vonnis.
De appelrechters verklaren het door eiseres ingestelde beroep slechts gedeeltelijk
gegrond. Zij beslissen dat eiseres geen aanspraak kan maken op terugbetaling van de
boete ten bedrage van 57.521,30 euro maar dat verweerster ten onrechte het bedrag van
2.633,16 euro heeft ingehouden. De appelrechters verwerpen verder de vordering van
eiseres tot betaling van een bedrag van 252.016,52 euro en verwerpen ook de vordering
van eiseres die verband hield met een aantal betwiste individuele posten uit de eindstaat.
Daarentegen verklaren de appelrechters de vordering van eiseres tot terugbetaling van de
waarborg ten bedrage van 63.537 euro gegrond.
De appelrechters verklaren ten slotte de vordering van verweerster tot ontbinding van de
overeenkomst ten laste van eiseres vanaf 12 oktober 2005 gegrond en veroordelen eiseres
tot betaling van een schadevergoeding van 89.332,92 euro.
Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de huidige procedure.
Het cassatiemiddel
In haar enig cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de artikelen 20, §6 en 48 van
de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zijnde de
bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Zij verwijt het bestreden arrest de tegenvordering van verweerster in gerechtelijke ontbinding van de aannemingsovereenkomst met schadevergoeding gegrond te hebben
verklaard, ondanks de vaststelling dat verweerster de aannemingsopdracht eenzijdig
verbroken heeft. Zij huldigt hierbij het standpunt dat de overheid, wanneer zij voorheen
de opdracht eenzijdig heeft verbroken met toepassing van de Algemene Aannemingsvoorwaarden niet meer gerechtigd is de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te
vorderen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Bespreking van het cassatiemiddel
Krachtens artikel 20, §6, 1° en 48 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden kan de
aanbestedende overheid bij het in gebreke blijven van de aannemer de opdracht eenzijdig
verbreken; in dit geval verwerft de aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van
de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding.
De aanbestedende overheid kan er evenwel tevens voor opteren om, bij het in gebreke
blijven van de aannemer, de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen op
grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Uw Hof besliste in zijn arrest van 6 april 2001 “dat de aanbestedende overheid niet meer
gerechtigd is de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek wanneer zij voorheen de opdracht eenzijdig heeft
verbroken met toepassing van voormeld artikel 48, §4, van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
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overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten”2.
De toepassing van deze regel vereist naar mijn mening dat de overeenkomst op grond van
voormelde artikelen 20, §6, 1° en 48 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden op regelmatige wijze eenzijdig werd verbroken door de aanbestedende overheid, zodat deze hierdoor van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding heeft
verworven.
Wie zijn overeenkomst op een rechtsgeldige wijze eenzijdig heeft opgezegd kan naar mijn
oordeel achteraf de gerechtelijke ontbinding niet meer vorderen wegens een wanprestatie
waarvan hij kennis had op het ogenblik van de opzegging. Wanneer daarentegen die
eenzijdige opzegging niet rechtsgeldig gebeurde, kan de gerechtelijke ontbinding op basis
van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek nog steeds worden gevorderd.
In casu komt het mij voor dat aldus de niet-naleving van de formaliteiten voorgeschreven
door artikel 20 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, die de eenzijdige verbreking
van de opdracht door het bestuur onregelmatig maakt, aan dit bestuur niet het recht
ontneemt een beroep te doen op de sancties van het privaatrecht, m.a.w. op artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek, om herstel te krijgen van de schade die het gevolg is van
moeilijkheden die zich ten gevolge van de foutieve gedraging van de aannemer tijdens de
uitvoering voordoen3.
In een niet aangevochten oordeel beslissen de appelrechters dat de verweerster de voorge schreven procedure niet gevolgd heeft en dat de eenzijdige verbreking van de opdracht
dan ook als onregelmatig dient te worden aangezien, zodat de verweerster de borgtocht
niet als forfaitaire schadevergoeding heeft verworven en zij deze borgtocht alsnog dient
terug te betalen.
Het middel lijkt mij dan ook niet aangenomen te kunnen worden.
Conclusie: Verwerping.
ARREST

(AR C.10.0388.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 5 januari 2010.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 juni 2011 een conclusie
neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
2 Cass. 6 april 2001, AR C.98.0013.N, AC 2001, nr. 206.
3 M.-A. FLAMME, P. MATHEI, P. FLAMME, A. DELVAUX en C. DARDENNE, Praktische Commentaar bij de
reglementering van overheidsopdrachten, II, Brussel, Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf,
1996-97, p. 511, nr. 33.
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Beoordeling
1. De aanbestedende overheid is niet meer gerechtigd de gerechtelijke ontbinding
van de overeenkomst te vorderen op grond van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek
wanneer zij de opdracht voorheen reeds eenzijdig heeft verbroken met
toepassing van de artikelen 20, §6, en 48, §1, van de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, als
bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken.
2. Indien de rechter de eenzijdige verbreking door de aanbestedende overheid
niet rechtsgeldig verklaart, dan staat niets eraan in de weg dat de aanbestedende
overheid alsnog de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst vordert
krachtens artikel 1184 Burgerlijk Wetboek.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Smetryns – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal –Advocaten: J.
Verbist en H. Geinger.

Nr. 579
1° KAMER - 27 oktober 2011

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE
AANNEMINGSVOORWAARDEN - PRIJSHERZIENINGEN - VERREKENINGEN - INDIENING - TERMIJN VOORLOPIGE OPLEVERING - PROCES-VERBAAL - BETEKENING - BEGRIP
Met betekening in de zin van artikel 44, §2, van de algemene aannemingsvoorwaarden
voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de
concessies voor openbare werken, moet worden verstaan de loutere mededeling aan de
aannemer van het proces-verbaal van voorlopige oplevering1. (Art. 44, §2, bijlage bij, KB 26
sept. 1996)
(ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN nv T. ELECTRO CORBEELS nv)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal C. Vandewal:
Feiten en procedurevoorgaanden
Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze zaak betrekking op
een openbare aanbesteding uitgeschreven door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
voor de renovatie van een appartementsgebouw met 81 appartementen. Eiseres trad op als
1 Zie de concl. van het OM.
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hoofdaannemer en deed beroep op verweerster als onderaannemer voor het leveren en
plaatsen van electriciteitswerken.
De voorlopige oplevering van de werf vond plaats op 14 september 2004.
Het voorliggende geschil gaat over de factuur ten bedrage van 26.078,13 € die verweerster uitschreef op 21 januari 2005 en die door eiseres op 25 januari 2005 werd geprotesteerd.
Bij vonnis uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Tongeren op 17 oktober
2008 werd onder meer geoordeeld dat:
- verweerster geen prijsherziening kon vragen op contractuele basis;
- verweerster het recht op prijsherziening behield op basis van artikel 6, §1, van het
Koninklijk Besluit van 26 september 1996;
- het verzoek van verweerster tot prijsherziening laattijdig was en het recht erop dus was
vervallen, zodat de vordering ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard;
- verweerster werd veroordeeld tot de kosten.
Tegen dit vonnis werd door verweerster hoger beroep ingesteld. In het bestreden arrest
van het hof van beroep te Antwerpen van 20 april 2010 werd het beroepen vonnis
hervormd. De appelrechters oordeelden daarin onder meer dat:
- verweerster recht heeft op een prijsherziening ingevolge artikel 7, §1, van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
- het recht op prijsherziening van verweerster beheerst wordt door artikel 6 van het
Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en door artikel
13 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, gevoegd als bijlage bij
het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (hierna te noemen “Algemene Aannemingsvoorwaarden”)
- krachtens artikel 44, §2, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, indien het bestek
bepaalt dat de bij artikel 13 toegelaten prijsherzieningen aanleiding geven tot verrekeningen, deze verrekeningen, op straffe van verval, zo spoedig mogelijk moeten worden
ingediend en dit ten laatste op de negentigste kalenderdag volgend op de datum van de
betekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering;
- door eiseres geen betekening aan verweerster van het proces-verbaal van voorlopige
oplevering wordt voorgelegd, zodat door het hof van beroep dient te worden aangenomen
dat de verrekeningen ingevolge de prijsherziening tijdig werden ingediend en verweerster
geenszins vervallen is.
Gezien de betwisting tussen partijen omtrent de kwestieuze berekening der verrekeningen
stelde het hof van beroep een deskundige aan.
Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest van het hof van beroep te Antwerpen van
20 april 2010 maakt het voorwerp uit van de huidige procedure.
Het cassatiemiddel
In haar enig cassatiemiddel, ontwikkeld in twee onderdelen, voert eiseres schending aan
van artikel 44 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.
In het eerste onderdeel verwijt zij de appelrechters een voorwaarde te hebben toegevoegd
aan de vereiste “betekening” in voormeld artikel 44 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden; de term “betekening” dient volgens eiseres ruim geïnterpreteerd te worden en de
daadwerkelijke betekening van het proces-verbaal is niet vereist. Dit artikel 44 vereist
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voor de kennisgeving van het proces-verbaal geen vorm of voorwaarde. De term “betekening” moet in die zin worden begrepen dat ze de onderaannemer de verplichting oplegt
om zijn aanvraag tot prijsherziening in te dienen zo vroeg mogelijk en in ieder geval
binnen de negentig dagen na kennisgeving door de hoofdaannemer van het proces-verbaal
van voorlopige oplevering. De eigenlijke betekening van het proces-verbaal is daartoe niet
vereist.
In het tweede onderdeel verwijt zij de appelrechters in hun oordeel niet te hebben
betrokken of verweerster haar aanvraag tot prijsherziening wel “zo spoedig mogelijk”
indiende en aldus voormeld artikel 44 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden niet
correct te hebben toegepast.
Bespreking van het eerste onderdeel
Artikel 44, §2, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden bepaalt dat, indien het bestek
bepaalt dat de bij artikel 13 toegelaten prijsherzieningen aanleiding geven tot verrekeningen, deze, op straffe van verval, zo spoedig mogelijk worden ingediend en dit ten
laatste op de negentigste kalenderdag volgend op de datum van de betekening van het
proces-verbaal van voorlopige oplevering.
Weliswaar wordt het proces-verbaal van voorlopige oplevering niet noodzakelijkerwijze
opgesteld en ter kennis van de aannemer gebracht op de datum van het daartoe verrichte
technische plaatsbezoek; het naderhand opgestelde verhaal kan de voorlopige oplevering
weliswaar retroactief vaststellen op datum van dit technisch plaatsbezoek, maar deze oplevering kan geen gevolgen ressorteren op het vlak van de vervaltermijnen zolang zij niet
ter kennis van de bestemmeling is gebracht. De elementaire bescherming van de rechten
van de aannemer leidt ertoe dat het aanvangspunt van de termijn door de opdrachtgever
niet vastgesteld wordt op de datum waarop met terugwerkende kracht de oplevering werd
toegekend. Indien dit wel het geval zou zijn, zou de aannemer werkelijk verrast kunnen
worden door de beslissing van de opdrachtgever de voorlopige oplevering toe te kennen
met terugwerkende kracht. Zo zou de aannemer blootgesteld worden aan het risico dat de
opdrachtgever de betekening zou uitstellen of de oplevering zou laten terugwerken tot
meer dan negentig dagen, om hem te beroven van zijn vorderingsrecht 2.
De term “betekening” kan naar mijn oordeel niet worden gelijkgeschakeld met het louter
“kennis hebben door de (onder)aannemer”. Minstens zal een zekere vorm van formele
kennisgeving vereist zijn. Onder het begrip “betekening” in de zin van artikel 44 van de
Algemene Aannemingsvoorwaarden moet dan ook de kennisgeving aan de aannemer van
het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden verstaan.
De appelrechters die oordelen dat door eiseres geen betekening aan verweerster van het
proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt voorgelegd, zodat door het hof van
beroep dient te worden aangenomen dat de verrekeningen ingevolge de prijsherziening
tijdig werden ingediend en verweerster geenszins vervallen is, nemen de term “ betekening” enkel over van artikel 44, §2, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden en enkel
in die betekenis, en stellen geenszins de vereiste dat die “betekening” zou moeten beantwoorden aan de vereisten van het Gerechtelijk Wetboek. In zoverre het onderdeel van het
tegengestelde uitgaat, lijkt het mij feitelijke grondslag te missen.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat uit de vaststelling van de appelrechters dat de
verrekeningen werden ingediend meer dan negentig dagen na de voorlopige oplevering en
dat verweerster op de hoogte was van deze voorlopige aflevering en de datum ervan
kende, volgt dat de verrekeningen werden ingediend meer dan negentig dagen na de
2 Zie A. DELVAUX, “La dénonciation au cours de l’exécution d’un marché public, condition de mise
en oeuvre d’un droit ou clause d’exonération pour déchéance?”, JT 1989, 54; M.-A. FLAMME, P.
MATHEI, P. FLAMME, A. DELVAUX en C. DARDENNE, Praktische Commentaar bij de reglementering van
overheidsopdrachten, II, Brussel, Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, 1996-97, 444.
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kennisgeving van het proces-verbaal van voorlopige oplevering, vraagt het naar mijn
oordeel een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is; in zoverre lijkt het
onderdeel mij niet ontvankelijk te zijn.
Bespreking van het tweede onderdeel
Zoals uiteengezet bij de bespreking van het eerste onderdeel bepaalt artikel 44, §2, van de
Algemene Aannemingsvoorwaarden dat, indien het bestek bepaalt dat de bij artikel 13
toegelaten prijsherzieningen aanleiding geven tot verrekeningen, deze, op straffe van
verval, zo spoedig mogelijk worden ingediend en dit ten laatste op de negentigste kalen derdag volgend op de datum van de betekening van het proces-verbaal van voorlopige
oplevering.
Daaruit volgt naar mijn mening dat, zo de aannemer ertoe gehouden is de verrekeningen
zo spoedig mogelijk in te dienen, de sanctie van het verval slechts intreedt na verloop van
negentig kalenderdagen volgend op de datum van de kennisgeving van het proces-verbaal
van voorlopige oplevering aan de aannemer.
De appelrechters die oordelen dat door eiseres geen betekening aan verweerster van het
proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt voorgelegd, zodat door het hof van
beroep dient te worden aangenomen dat de verrekeningen ingevolge de prijsherziening
tijdig werden ingediend en verweerster geenszins vervallen is, hebben hun beslissing
aldus naar recht verantwoord; het onderdeel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR C.10.0552.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 20 april 2010.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 juni 2011 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 44, §2, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
voor de concessies voor openbare werken, gevoegd als bijlage bij het koninklijk
besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna
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AVV) worden, indien het bestek bepaalt dat de bij artikel 13 toegelaten
prijsherzieningen aanleiding geven tot verrekeningen, deze op straffe van verval
zo spoedig mogelijk ingediend en dit ten laatste op de negentigste kalenderdag
volgend op de datum van de betekening van het proces-verbaal van de
voorlopige oplevering.
2. Met betekening in de zin van deze bepaling (in de Franse tekst vertaald als:
"notification") moet worden verstaan de loutere mededeling aan de aannemer
van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.
3. De appelrechters oordelen dat de verrekeningen tijdig werden ingediend,
omdat geen betekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt
overgelegd en nemen hierbij enkel de bewoordingen van voormeld artikel 44, §2,
AAV over. Ze geven aldus te kennen dat het bewijs niet voorligt dat het procesverbaal van voorlopige oplevering aan de aannemer werd medegedeeld en
vereisen om de termijn van negentig dagen te doen ingaan geen andere
formaliteit dan deze bepaald door bedoeld artikel.
4. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist mitsdien
feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
5. Uit de tekst van voormeld artikel 44, §2, AAV, volgt dat, zo de aannemer
gehouden is de verrekeningen zo spoedig mogelijk in te dienen, het verval van
het recht hiertoe slechts intreedt na verloop van negentig kalenderdagen volgend
op de datum van de mededeling aan de aannemer van het proces-verbaal van
voorlopige oplevering.
6. De appelrechters die tot de tijdigheid van de indiening van bedoelde
verrekeningen besluiten op grond dat het bewijs niet is geleverd dat het procesverbaal van voorlopige oplevering aan de verweerster werd medegedeeld,
verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
A. Smetryns – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal –Advocaten: B.
Maes en J. Verbist.
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1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - ARREST - AANWIJZING VAN DE RECHTER
NAAR WIE DE ZAAK VERWEZEN WORDT - AARD - VERGISSING - VERBETERING - BEVOEGDHEID
2º OPENBAAR MINISTERIE - HOF VAN CASSATIE - ARREST - AANWIJZING VAN DE RECHTER
NAAR WIE DE ZAAK VERWEZEN WORDT - AARD - VERGISSING - VERBETERING - BEVOEGDHEID VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
1º en 2° De aanwijzing, in een cassatiearrest, van de rechter naar wie de zaak verwezen
wordt, is een daad van gerechtelijk beheer die het Hof, ofwel op vordering van de procureur-generaal, ofwel op verzoek van de partijen of van een van hen, te allen tijde kan verbeteren of wijzigen als die op een vergissing berust, ongeacht de aard ervan of ongeacht of
het belang van de partijen dit gebiedt.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE in zake STAD LA LOUVIERE T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0593.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De vordering strekt tot verbetering van het arrest AR C.10.0490.F, op 30 juni
2011 gewezen door het Hof.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. VORDERING
De vordering van de procureur-generaal is gesteld als volgt:
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij het volgende uiteen te
zetten:
"1. Bij twee arresten van 30 juni 2011 die het Hof gewezen heeft in de zaken die
op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers C.10.0490.F en
C.10.0491.F, heeft het Hof twee vonnissen vernietigd die de vrederechter van het
kanton La Louvière in laatste aanleg had gewezen. Het verwijst de zaken naar de
vrederechter van het kanton Le Roeulx.
2. De zetel van het vredegerecht te Le Roeulx is evenwel opgeheven bij de
artikelen 2 tot 5 van de wet van 20 december 2005 houdende diverse bepalingen
betreffende justitie (I), die, naar luid van artikel 14, in werking treedt op 1
januari 2006.
3. Bijgevolg berusten de twee arresten op een vergissing bij de aanwijzing van
het rechtscollege waarnaar de zaak verwezen wordt. Er bestaat aanleiding om die
vergissing te verbeteren.
4. De aanwijzing van het rechtscollege waarnaar de zaak verwezen wordt is een
daad van gerechtelijk beheer die te allen tijde op vordering van de procureurgeneraal kan worden verbeterd (zie Cass., 9 december 2005, AC, 2005, nr. 658;
over het bijzonder geval waarin verwezen wordt naar een rechtscollege dat werd
opgeheven, zie ook Cass., 8 juni 1920, Bull. en Pas., 1921, I, 1, en Fr. Cass., 22
maart 1962, Bull. civ., IV, nr. 320; J. en L. Boré, 4e ed., Parijs, Dalloz, 2008, nr.
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131.81 en de verwijzingen aldaar).
De ondergetekende procureur-generaal vordert dat het aan het Hof moge
behagen,
De tekst van het arrest nr. C.10.0490.F te verbeteren;
In het arrest nr. C.10.0490.F in het beschikkende gedeelte, op bladzijde 9, vijfde
alinea, de woorden "Le Roeulx" te vervangen door het woord "Zinnik";
Te bevelen dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
bovengenoemde arrest van 30 juni 2011.
Brussel, 7 september 2011.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaaal,
André Henkes."
III. BESLISSING VAN HET HOF
De aanwijzing, in een cassatiearrest, van de rechter naar wie de zaak verwezen
wordt is een daad van gerechtelijk beheer die het Hof, ofwel op vordering van de
procureur-generaal, ofwel op verzoek van de partijen of van een van hen, te allen
tijde kan verbeteren of wijzigen als die op een vergissing berust, ongeacht de
aard ervan of ongeacht of het belang van de partijen dit gebiedt.
Het Hof heeft in het arrest AR. C.10.0490.F van 30 juni 2011 het bestreden
vonnis van de vrederechter van het kanton La Louvière van 20 januari 2010
vernietigd en vervolgens de zaak verwezen naar de vrederechter van het kanton
Le Roeulx.
Om de in de vordering uiteengezette redenen berust die aanwijzing op een
vergissing die moet worden verbeterd.
De vordering is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Trekt het dictum in van zijn arrest C.10.0490.F van 30 juni 2011 waarbij de
vrederechter van het kanton Le Roeulx wordt aangewezen als de rechter naar wie
de zaak verwezen wordt,
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Zinnik.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
verbeterde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
28 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –Advocaat: P. Wouters.
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Nr. 581
1° KAMER - 28 oktober 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE
BELASTING - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN LUXEMBURG - ARTIKEL 15.1 - PRESTATIES PLAATS - OMVANG - GEVOLG
De beslissing dat het geheel van de door een vennootschap aan belastingplichtigen uitgekeerde beloningen in België van alle belasting is vrijgesteld krachtens artikel 15, §1, van de
Overeenkomst tussen België en Luxemburg van 17 september 1970 tot het vermijden van
dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972 is niet naar recht verantwoord wanneer zij, zonder
over de omvang ervan uitspraak te doen, weigert enig gevolg te verbinden aan het feit dat
prestaties zijn verricht buiten het Luxemburgse grondgebied1.
(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0156.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 4 september 2009 van het hof
van beroep te Bergen.
Op 28 september 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes op de griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal
André Henkes is in zijn conclusie gehoord.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 5 en 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
artikel 15, §1, en artikel 23, §2, 1°, van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg
van 17 september 1970 tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van
sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen, goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972;
voor zoveel nodig, artikel 31 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het
verdragenrecht, goedgekeurd bij de wet van 10 juni 1992;
voor zoveel nodig, §8 van het Slotprotocol bij de Overeenkomst van 17 september 1970
tussen België en Luxemburg, ingevoegd bij artikel 9, derde lid, van het Avenant bij de
voormelde Overeenkomst, ondertekend op 11 december 2002 en goedgekeurd bij de wet
van 17 december 2004.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast:
- "Aangezien [de verweerders] verblijf houden in België en in het Belgisch rijksregister
ingeschreven zijn, zijn zij krachtens de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van de
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 581.
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Inkomstenbelastingen in de regel belastbaar in België. Als zij aanvoeren niet onder die
algemene regeling te vallen, staat het aan hen om dat te bewijzen en niet aan de Staat om
het tegendeel te bewijzen";
- "te dezen werkten [de verweerders] voor de naamloze vennootschap Maxiflow
Consulting, [de verweerder] als informaticaconsultant en [de verweerster] als
administratief en financieel directrice, beiden onder een arbeidsovereenkomst voor
bedienden";
- "die vennootschap oefende wel degelijk activiteiten uit; dat blijkt uit de talrijke facturen
die zij heeft opgemaakt, de verrichtingen op haar bankrekening, de jaarrekeningen van de
vennootschap en de aangiften bij de Luxemburgse administratie der directe belastingen,
afdeling vennootschappen (in 1998 heeft de vennootschap Maxiflow een belastbaar
inkomen aangegeven van 1.243.252 Luxemburgse frank)";
-"uit die gegevens blijkt dat de vennootschap Maxiflow daadwerkelijk activiteiten
uitoefende in haar bedrijfszetel in het Groothertogdom Luxemburg; het is aannemelijk dat
[de verweerders] hieraan hebben meegewerkt, te meer daar zij hiervoor een beloning
hebben ontvangen";
-"voor het overige leggen de [verweerders] tal van attesten voor waaruit blijkt dat zij
aanwezig waren op de zetel van de vennootschap Maxiflow; tevens leggen zij rekeningen
voor van restaurants in de buurt en bewijzen van aankoop van brandstof in Luxemburg",
Het arrest oordeelt vervolgens:
"In strijd met wat de eerste rechter zegt blijkt uit het geheel van die stukken dat [de
verweerders] gewoonlijk aanwezig waren op de zetel van de vennootschap Maxiflow
zodat zij wel degelijk aldaar de dienstbetrekkingen hebben uitgeoefend waarvoor die
vennootschap hun heeft betaald;
Het feit dat de [verweerders] voor rekening van diezelfde vennootschap verschillende
opdrachten hebben vervuld buiten het Luxemburgse grondgebied, meer bepaald in
Frankrijk en in Engeland, doet geen afbreuk aan die vaststelling",
Het beslist dat "aldus moet worden aangenomen dat de beloningen die de vennootschap
Maxiflow Consulting aan [de verweerders] heeft toegekend in België voor
belastingvrijstelling in aanmerking komen krachtens artikel 15, §1, van de Overeenkomst
van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele
belasting".
Grieven
De inkomstenbelasting wordt geheven op alle, in het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bedoelde inkomsten, zelfs als sommige hiervan in het buitenland
zijn behaald of verkregen. Uit de artikelen 5 en 6 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de beloningen die een aan de inkomstenbelastingen
onderworpen belastingplichtige verkregen heeft (aangezien de verweerders hun
woonplaats hebben in Montignies-le-Tilleul, zijn zij rijksinwoners, wat niet wordt betwist)
wegens een in het buitenland uitgeoefende beroepswerkzaamheid in beginsel belastbaar
zijn in België.
Wanneer een verblijfhouder van België lonen, salarissen en andere soortgelijke
beloningen uit Luxemburg ontvangt, bepaalt de Overeenkomst tot het vermijden van
dubbele belasting dat de inkomsten die afkomstig zijn uit het Groothertogdom Luxemburg
en in die Staat belastbaar zijn in België vrijgesteld zijn (artikel 23, §2, 1°).
Het Groothertogdom Luxemburg beschikt evenwel slechts over die heffingsbevoegdheid
als wordt aangetoond dat de beroepswerkzaamheid aldaar is uitgeoefend.
Artikel 15, §1, van de op 17 september 1970 tussen België en Luxemburg ondertekende
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Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige
andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
bepaalt immers dat voor de litigieuze aanslagjaren "onder voorbehoud van de bepalingen
van de artikelen 16, 18, 19 en 20, lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen
verkregen door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende staat ter zake van een
dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn, tenzij de dienstbetrekking in de
andere overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend. Indien de dienstbetrekking aldaar
wordt uitgeoefend, zijn de ter zake daarvan verkregen beloningen in die andere Staat
belastbaar".
Daaruit volgt dat de verblijfstaat, hier België, in beginsel bevoegd blijft om belasting te
heffen. Hij staat die bevoegdheid slechts af aan de bronstaat voor de beloningen die
ontvangen zijn ter zake van een dienstbetrekking die werd uitgeoefend op het grondgebied
van de andere Staat, hier Luxemburg. Het is overigens duidelijk dat volgens artikel 3, §1,
2°, van de Overeenkomst "het woord 'Luxemburg', in aardrijkskundig verband gebruikt,
het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg betekent".
Een juiste toepassing van artikel 15, §1, van de Overeenkomst kan dus niet tot gevolg
hebben dat het Groothertogdom Luxemburg de bevoegdheid krijgt om belasting te heffen
op het totaalbedrag van een beloning dat een in dat land gevestigde vennootschap
toegekend heeft aan een persoon die bij haar een dienstbetrekking uitoefent en
verblijfhouder van België is wanneer wordt vastgesteld dat een gedeelte van de
werkzaamheden uitgeoefend wordt buiten het Luxemburgse grondgebied.
Een letterlijke lezing van die bepaling bevestigt ontegensprekelijk die zienswijze. Het is
immers duidelijk dat artikel 15, §1, van de Overeenkomst eerst een algemene en
uitsluitende heffingsbevoegdheid toekent aan de verblijfstaat maar vervolgens vermeldt
dat de andere Staat niettemin bevoegd is om de bovenbedoelde beloningen te belasten
"indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend".
Wat betreft de beloningen die in die andere Staat kunnen worden belast preciseert artikel
15, §1, dat het gaat om "de ter zake daarvan verkregen beloningen", met andere woorden
de beloningen die zijn verkregen ter zake van een in de andere Staat uitgeoefende
beroepswerkzaamheid (en niet het geheel van de beloningen betaald aan de betrokkene,
ongeacht de plaats waar de activiteiten werkelijk zijn uitgeoefend in het kader van een
dienstbetrekking).
De bevoegdheid tot belastingheffing wordt dus verdeeld tussen beide Staten en het
Groothertogdom Luxemburg als bronstaat heeft slechts het recht om belasting te heffen
op de beloningen in zoverre die verband houden met de werkzaamheden die op zijn
grondgebied worden uitgeoefend.
Daarentegen blijft de Belgische Staat bevoegd om belasting te heffen op alle andere
beloningen voor betaalde activiteiten die zowel in België als in derde Staten worden
uitgeoefend, onder voorbehoud van de toepassing van andere door ons land met die
derde Staten gesloten overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting.
Een andere interpretatie van artikel 15, §1, zou hoe dan ook in strijd zijn niet alleen met
de tekst zelf van de Overeenkomst, maar ook met de regels van internationaal recht
betreffende de interpretatie van de verdragen, zoals die vervat zijn in de artikelen 31 tot
33 van het Verdrag van Wenen.
Artikel 31 van het Verdrag van Wenen luidt immers als volgt:
- "een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone
betekenis van de termen van het verdrag in hun context en in het licht van het voorwerp
en doel van het verdrag" (artikel 31 van het Verdrag).
- vervolgens: "de context omvat, behalve de tekst, met inbegrip van preambule en
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bijlagen:
a) iedere overeenstemming die betrekking heeft op het verdrag en die bij het sluiten van
het verdrag tussen alle partijen is bereikt;
b) iedere akte opgesteld door een of meer partijen bij het sluiten van het verdrag en door
de andere partijen erkend als betrekking hebbende op het verdrag" (artikel 31,2).
- ten slotte: "behalve met de context dient ook rekening te worden gehouden met:
a) iedere later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot
de uitlegging van het verdrag of de toepassing van zijn bepalingen;
b) iedere later gebruik in de toepassing van het verdrag waardoor overeenstemming van
de partijen inzake de uitlegging van het verdrag is ontstaan;
c) iedere ter zake dienende regel van het volkenrecht dat op de betrekkingen tussen de
partijen kan worden toegepast" (artikel 31,3).
Te dezen evenwel zijn achteraf twee interpretatieve akkoorden gesloten tussen België en
Luxemburg.
Vooreerst heeft het op 11 december 2002 door België en Luxemburg ondertekende
Avenant bij de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting een §8 ingevoegd in
het slotprotocol van die Overeenkomst (de bepalingen van dit protocol maken deel uit van
de Overeenkomst).
Deze paragraaf bepaalt dat "voor de toepassing van artikel 15, §§1 en 2 is
overeengekomen dat een dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat
wordt uitgeoefend wanneer de werkzaamheid uit hoofde waarvan de lonen, salarissen en
andere beloningen worden betaald daadwerkelijk in die andere Staat wordt uitgeoefend,
dit wil zeggen indien de persoon die de dienstbetrekking uitoefent fysisch aanwezig is in
die andere Staat om er die werkzaamheid uit te oefenen".
Wat dat betreft is het veelbetekenend dat de overeenkomstsluitende partijen die tekst
hebben willen invoegen in het protocol in plaats van rechtstreeks in artikel 15.
Zij waren immers van mening dat een wijziging van de oorspronkelijke tekst van artikel
15, §1, van de Overeenkomst niet nodig was zodat die tekst ongewijzigd is gebleven na de
goedkeuring van het Avenant.
Ten tweede bepaalt artikel 25, §3, van de Overeenkomst dat "de bevoegde autoriteiten
van de overeenkomstsluitende Staten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen
met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst in onderlinge overeenstemming
trachten op te lossen".
Naar aanleiding hiervan heeft de Belgische administratie de Luxemburgse administratie
aangeschreven teneinde opheldering te brengen inzake de verdeling van de bevoegdheid
tot het heffen van belasting op de in artikel 15, §1, van de Overeenkomst bedoelde
beloningen.
Op 15 juli 2009 heeft de Luxemburgse belastingadministratie geantwoord dat "met
verwijzing naar uw brief van 12 juni 2009 betreffende de interpretatie van artikel 15, §1,
van de Belgisch-Luxemburgse belastingovereenkomst van 17 september 1970 voor de niet
zelfstandige beroepen, andere dan die bedoeld in artikel 15, §3, van de Overeenkomst,
Luxemburg slechts bevoegd is om belasting te heffen op de beloningen van een
verblijfhouder van België die zijn beroepswerkzaamheid in het kader van een
dienstbetrekking uitoefent voor een Luxemburgs werkgever, naar rato van de activiteiten
die hij op het grondgebied van Luxemburg uitoefent en dat België bevoegd is om
belasting te heffen op alle beloningen voor activiteiten die een verblijfhouder van België
elders dan in Luxemburg uitoefent in het kader van een dienstbetrekking (zelfs als die
verblijfhouder van België zijn activiteit ten dele in Luxemburg uitoefent voor een
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Luxemburgse werkgever)".
Die akkoorden die een bilaterale interpretatie aantonen die voorkeur verdient, bevestigen
alleen maar de beginselen die reeds konden worden afgeleid uit het OESO-modelverdrag
- waarmee de Overeenkomst in overeenstemming is - en uit de commentaren bij de
artikelen ervan daar die stukken ontegensprekelijk overeenstemmingen of akten zijn in de
zin van artikel 31, 2, van het Verdrag van Wenen.
De commentaar bij het OESO-modelverdrag preciseert immers met betrekking tot artikel
15, §1, in verband met de inkomsten uit dienstbetrekkingen dat "l'emploi est exercé à
l'endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu'il exerce les activités au titre
desquelles les revenus lies à l'emploi sont payés".
Uit het geheel van de hierboven uiteengezette gegevens volgt dat het niet voldoende is dat
een persoon die een dienstbetrekking heeft, betaald wordt door een in het
Groothertogdom Luxemburg gevestigde vennootschap en dat hij er een gedeelte van zijn
werkzaamheden uitoefent opdat de gezamenlijke beloningen er belastbaar zouden zijn
krachtens artikel 15, §1, van het Verdrag.
Welnu, het staat vast dat het arrest te dezen toegeeft dat er wel degelijk "opdrachten
buiten het Luxemburgse grondgebied zijn vervuld, meer bepaald in Frankrijk en
Engeland", met andere woorden dat er prestaties zijn verricht buiten de Staat
Luxemburg.
Het staat tevens vast dat de verweerders in hun appelverzoekschrift "toegeven dat er in
Frankrijk en Engeland wel degelijk prestaties zijn verricht" en dat ze buiten het
Luxemburgse grondgebied belangrijke prestaties hebben verricht aangezien, nog altijd
volgens hun verzoekschrift, de in Frankrijk uitgeoefende werkzaamheden als volgt
worden omschreven:
"[De verweerders] herinneren evenwel aan de door de eerste rechter gedane
vaststellingen: de meerderheid van de facturen voor prestaties in 1998 en 1999 hadden
betrekking op klanten in Frankrijk, voornamelijk in de streek rond Parijs, en in Engeland
maar niet, of bijna niet, in het Groothertogdom Luxemburg (...);
De eerste rechter erkent dus voor de betrokken aanslagjaren dat de verweerders
belangrijke prestaties hebben verricht op het Franse grondgebied (en zeer bijkomstig in
Engeland);
Zij beschikten in werkelijkheid over een belangrijke vaste inrichting in Frankrijk;
Verschillende feiten staven die stelling;
Het hof [van beroep] merkt aldus op dat [de verweerders] op 1 januari 1998 een
huurovereenkomst hebben gesloten betreffende een onroerend goed in de streek rond
Parijs (Meudon);
Uit de kwijtschriften voor huur en lasten blijkt dat die huur betrekking had op een periode
van zeven maanden en dus liep tot 31 juli 1998;
De huurkwitanties, de facturen voor EDF/GDF en France Télécom en die voor de
levering van maaltijden aan huis leveren eveneens het bewijs op van hun aanwezigheid in
Frankrijk;
De [verweerders] hebben tevens in meerdere hotels verbleven teneinde verschillende
beroepswerkzaamheden uit te oefenen op het Franse grondgebied;
(...) Bovendien heeft de vennootschap Maxiflow, zoals hierboven gepreciseerd, gedurende
de litigieuze aanslagjaren haar activiteiten vooral uitgeoefend op het Franse en
Luxemburgse grondgebied (bijkomstig ook in Engeland)".
Ten onrechte oordeelt het arrest dus dat de gezamenlijke beloningen die de vennootschap
Maxiflow Consulting aan [de verweerders] heeft toegekend, in België van belasting
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vrijgesteld waren krachtens artikel 15, §1, van het Verdrag hoewel het vooraf vaststelt
"dat [de verweerders] voor rekening van diezelfde vennootschap verschillende opdracht
hebben vervuld buiten het Luxemburgse grondgebied, meer bepaald in Frankrijk en
Engeland"; het arrest schendt aldus de in het middel aangegeven bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen het middel
aangevoerd: het middel is niet nauwkeurig:
Het middel geeft voldoende nauwkeurig aan in welk opzicht de bepalingen die
het aanvoert geschonden zijn.
Tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders tegen het middel
aangevoerd: het maakt in de opsomming van de geschonden wetsbepalingen
geen melding van artikel 16 van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen
België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van
sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar
het vermogen:
Het arrest verklaart weliswaar artikel 16 van de Overeenkomst van 17 september
1970 van toepassing op het geschil, maar het oordeelt dat volgens die bepaling
toepassing moet worden gemaakt van artikel 15 van die Overeenkomst.
De schending van laatstgenoemd artikel zou, indien het middel gegrond was, een
voldoende grond opleveren tot vernietiging.
Derde en vierde grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders tegen het
middel aangevoerd: volgens de ene is paragraaf 8 van het Slotprotocol van de
Overeenkomst van 17 september 1970 aldaar slechts ingevoegd bij artikel 9,
derde lid, van het Avenant bij die Overeenkomst, ondertekend op 11 december
2002 en goedgekeurd bij de wet van 17 december 2004; volgens de andere
vermengt het middel feit en recht:
Het onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid kan niet worden
losgekoppeld van het onderzoek van het middel.
De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Artikel 15, §1, van de Overeenkomst van 17 september 1970 bepaalt, enerzijds,
dat, onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 16, 18, 19 en 20 die te
dezen niet van toepassing zijn, lonen, salarissen en andere soortgelijke
beloningen verkregen door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende
staat ter zake van een dienstbetrekking slechts in die staat belastbaar zijn tenzij
de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende staat wordt uitgeoefend
en dat, anderzijds, indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend de ter
zake daarvan verkregen beloningen in die andere Staat belastbaar zijn.
Het arrest stelt vast dat de verweerders die verblijfhouders van België zijn, bij de
naamloze vennootschap Maxiflow respectievelijk hebben gewerkt als
informaticaconsultant en als administratief en financieel directrice.
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Het vermeldt dat uit alle stukken blijkt dat de verweerders gewoonlijk aanwezig
waren op de in Luxemburg gevestigde zetel van die vennootschap, "zodat zij wel
degelijk aldaar de dienstbetrekkingen hebben uitgeoefend waarvoor die
vennootschap hen heeft betaald" en "dat het feit dat de [verweerders] voor
rekening van diezelfde vennootschap verschillende opdrachten hebben vervuld
buiten het Luxemburgse grondgebied, meer bepaald in Frankrijk en Engeland,
geen afbreuk doet aan die vaststelling".
Het arrest dat, zonder over de omvang ervan uitspraak te doen, weigert enig
gevolg te verbinden aan het feit dat prestaties zijn verricht buiten het
Luxemburgse grondgebied, verantwoordt de beslissing dat het geheel van de
door de naamloze vennootschap Maxiflow aan de verweerders uitgekeerde
beloningen in België van belasting vrijgesteld is krachtens het bovenaangehaalde
artikel 15, §1, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
28 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: G.
Steffens – Andersluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –Advocaat: P.
Wouters.

Nr. 582
1° KAMER - 28 oktober 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
— ONROERENDE VOORHEFFING - VRIJSTELLING - ONROEREND GOED - GEBRUIK VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS - BEGRIP
Hoewel het voor de vrijstelling van belasting, bedoeld in artikel 12, §1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 niet vereist wordt dat een gebouw of gedeelte van een
gebouw rechtstreeks dient voor het verstrekken van onderwijs, moet dat gebruik toch noodzakelijk zijn in die zin dat het onderwijs niet kan doorgaan als het gebouw niet voor dat doel
gebruikt wordt1. (Art. 12, §1, WIB92)
(CAMPUSvzw T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 582.
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(AR F.10.0122.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 23 juni 2010 van het hof van
beroep te Brussel.
Op 28 september 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes op de griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal
André Henkes is in zijn conclusie gehoord.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 780, eerste lid, 3°, en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 12, §1 (na de wijziging bij de wet van 21 mei 1996), en 253, §1 (na de
wijziging bij de wet van 6 juli 1994) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt het beroepen vonnis (behalve in zoverre het de vordering
ontvankelijk verklaart en de kosten begroot), verklaart de oorspronkelijke vordering van
de eiseres niet gegrond en veroordeelt de eiseres in alle kosten en uitgaven van beide
instanties.
Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"Voor het hof van beroep verantwoordt '(de eiseres) de integrale vrijstelling van de
aanslagen in de onroerende voorheffing op de totaliteit van de twee gebouwen onder
meer met de volgende redenen: '(de eiseres) is een vereniging die culturele centra
beheert, alsook twee studentenverblijven te Louvain-la-Neuve en een ontmoetingscentrum
te Dongelberg; zij zet zich meer bepaald in voor de humane, morele en christelijke
vorming van de studenten;
(De eiseres) spitst, zoals trouwens [...] haar naam zelf aangeeft, haar activiteiten vooral
toe op de studenten; dat geldt meer in het bijzonder in de twee bovengenoemde verblijven
(...) waar het educatief project loopt dat met die opdracht verband houdt en dat als volgt
kan worden samengevat (...);
In beide verblijven zijn de studenten gebonden door een huurovereenkomst; de volgende
kenmerken vallen hierbij op:
- de overeenkomsten (voor het studentenverblijf) Bauloy worden gesloten voor de duur
van een academiejaar (...);
- hoewel de modelovereenkomst voor (het) Neussart-gebouw het niet uitdrukkelijk
vermeldt, geldt ze eveneens voor de duur van het academiejaar (...);
- de overeenkomsten dekken halfpension of volpension: dat toont aan dat de eiseres zeker
niet de bedoeling heeft onroerende goederen te verhuren zonder meer;
- de studentenverblijven zijn van het "pedagogische" type: zij bieden de bewoners een
studie- en werksfeer aan;
- de verblijven hebben een christelijke inslag, de bewoners worden immers uitgenodigd
deel te nemen aan spirituele vormingsactiviteiten onder de leiding van Opus Dei;
- de verblijven staan ten dienste van een educatief project wat onder meer blijkt uit de
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interne reglementen;
(De eiseres) is in strijd met (de verweerder) van mening dat haar verblijven wel degelijk
uitsluitend worden gebruikt voor onderwijs in de zin van de wet, met inbegrip van de
"bibliotheken", ook al worden bepaalde vertrekken (slaapkamers bijvoorbeeld) niet
rechtstreeks voor dat doel aangewend;
Uit het hierboven uiteengezette pedagogisch project blijkt duidelijk dat de activiteiten van
(de eiseres) onderwijsactiviteiten zijn in de zin van de wet; het is de bedoeling van de
eiseres om aan de bewoners een vormingsprogramma aan te bieden met een christelijke
inslag, tezamen met specifieke cursussen die voorbereiden op de universiteit, monitoraten
voor bijstand en begeleiding ter verbetering van de prestaties aan de universiteit, alsook
cursussen en conferenties die zich toespitsen op de christelijke levensbeschouwing, enz.';
(De verweerder) van zijn kant onderstreept dat 'de betrokken gebouwen gebruikt worden
voor het onderwijs en de huisvesting van de studenten die cursus volgen in de lokalen van
de U.C.L. Het door de (eiseres) verstrekte onderwijs richt zich tot kleine groepen van een
tiental personen en omvat taalcursussen, een spirituele en filosofische vorming en een
studiemethode. Er werd te dezen beschouwd dat de kapel en de bijgebouwen, de
bibliotheek, de vergader- of conferentiezalen, voldoen aan de voorwaarde voor
vrijstelling, dat ze namelijk, wat de kapel betreft, gebruikt worden voor de beoefening van
de eredienst en, wat de andere ruimtes betreft, voor het verstrekken van onderwijs';
Daarentegen oordeelt (de verweerder) terecht dat het gedeelte van de gebouwen dat dient
voor de huisvesting van de studenten die studeren aan een faculteit van de U.C.L. niet
voor vrijstelling in aanmerking komt. Het argument dat het doel waarvoor een gedeelte
van de ruimtes wordt gebruikt, namelijk het verstrekken van onderwijs, niet kan worden
verwezenlijkt als er niet in huisvesting wordt voorzien voor de studenten, is niet
steekhoudend, te meer daar het onderwijs aan de studenten voornamelijk verstrekt wordt
door een andere inrichtende macht dan (de eiseres). (...) Te dezen moet worden
vastgesteld dat de eerste rechter, die beslist 'dat hieruit volgt dat het gedeelte van de
verblijven van (de eiseres) dat uitsluitend voor de huisvesting van de bewoners wordt
gebruikt tevens gebruikt wordt voor het door haar verstrekte onderwijs', (de bepalingen
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) op extensieve wijze heeft uitgelegd,
wat in strijd is met de geest van de wet;
Aangezien de partijen aan het hof [van beroep] tot staving van hun respectievelijke
standpunten geen ander bewijs voorleggen dan dat betreffende het al dan niet bestaan
van een verband tussen, enerzijds, de privévertrekken voor de studenten met de erbij
horende maaltijdbedelingen en, anderzijds, het vaststaande feit dat in beide verblijven
onderwijs wordt verstrekt, dient het bestaan van dat verband te worden beoordeeld in het
licht van de algemene voorwaarden van de huurovereenkomsten en interne reglementen
die er in zekere zin de bijlage van zijn;
Het hof [van beroep] heeft de door (de eiseres) voorgelegde huurovereenkomsten voor de
twee gebouwen nader onderzocht en stelt vast dat er geen verband bestaat tussen die
overeenkomsten en het onderwijs dat in de twee gebouwen wordt verstrekt maar dat het
hier gelijkaardige huurovereenkomsten betreft als de klassieke huurovereenkomsten voor
studenten in gebouwen die in de buurt van de universiteiten gelegen zijn (de
overeenkomst wordt gesloten voor de duur van een academiejaar, er bestaat een
huisreglement dat voornamelijk maatregelen bevat om de rust te verzekeren voor de
medestudenten, zoals: tijdstippen voor de maaltijden, beperkt gebruik van de televisie,
verbod op spelletjes, omgang met de anderen, veiligheid, etc.);
De desbetreffende interne reglementen schrijven overigens nergens voor dat de studenten
verplicht zijn - of dat het hun aangeraden wordt - de opvoedings- of vormingssessies bij te
wonen. Dat blijkt uit de volgende passages uit de reglementen. Zo bepaalt artikel IV van
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het intern reglement van het Bauloy-gebouw het volgende: 'het verblijf biedt christelijke
vormingsactiviteiten aan (cursussen [...] over het geloof, bezinningen [...] onder de
verantwoordelijkheid van [...] Opus Dei (...). Het staat de studenten volledig vrij de
spirituele vormingssessies bij te wonen: alleen degenen die het wensen nemen eraan
deel';
Het intern reglement van het Neussart-gebouw legt al evenmin een verband tussen het
betrekken van een kamer in het gebouw en het aldaar verstrekte onderwijs. Het
voornoemde intern reglement bepaalt weliswaar dat het verblijf een project in
samenwerkingsverband aanbiedt, namelijk 'een sterke motivatie voor de studie en een
volwaardig universitair leven in een vriendschappelijke sfeer waartoe iedereen bijdraagt
en die iedereen ten goede komt', maar het preciseert dat 'iedere studente kan meewerken
aan een (of meer) activiteiten die beantwoorden aan haar vaardigheden: cultureel,
sociaal en religieus'. Het preciseert bovendien dat 'de afgestudeerden van het huis en de
studentes van de laatste jaren bereid zijn om hun ervaring ten dienste te stellen van de
studentes die dat wensen';
Uit het voorafgaande volgt dat de huur van een kamer in een van de twee gebouwen niet
gekoppeld is aan de voorwaarde dat er onderwijs gevolgd wordt in dat gebouw. Er
bestaat derhalve geen enkel, zelfs geen onrechtstreeks, verband met de gehuurde kamers,
de refter en de bijgebouwen waarvoor de administratie in haar beslissing over de
bezwaarschriften van (de eiseres) geen vrijstelling heeft verleend".
Grieven
...
Tweede onderdeel
1. Artikel 253, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat het
kadastraal inkomen van de in artikel 12, §1, vermelde onroerende goederen of delen van
onroerende goederen wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing.
Artikel 12, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat vrijgesteld
is het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen
die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor
onderwijs.
2. Uit die gezamenlijke bepalingen volgt dat het bestaan van een noodzakelijk verband
tussen het gebouw en het aldaar verstrekte onderwijs moet worden beoordeeld in hoofde
van de persoon die het gebouw beheert en niet in hoofde van de persoon die een kamer in
dat gebouw huurt.
Uit de bovenvermelde wetsbepalingen blijkt immers dat de vraag of het pand al dan niet
in aanmerking komt voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing afhangt van de
bestemming die de belastingplichtige (de persoon die het gebouw beheert) aan dat
gebouw geeft.
De eiseres heeft in haar conclusie uiteengezet dat het niet haar bedoeling is kamers te
verhuren aan studenten die geen belangstelling hebben voor de door haar aangeboden
vorming.
3. Uit het feit alleen dat de studenten (die een kamer huren in het Bauloy- en het
Neussart-gebouw) blijkens de bewoordingen van de interne reglementen de vrijheid
hebben te kiezen om niet deel te nemen aan alle door de eiseres aangeboden
vormingsactiviteiten kan niet worden afgeleid dat er geen enkel noodzakelijk verband
bestaat tussen die huisvesting en het aldaar verstrekken van onderwijs door de eiseres, te
meer daar het niet de bedoeling is van de eiseres kamers te verhuren aan studenten die
geen belangstelling hebben voor de door haar aangeboden vorming.
4. Het arrest baseert zich voor de gevolgtrekking die het maakt, namelijk dat er geen
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enkel verband bestaat tussen de verhuurde kamers, de refter en de bijgebouwen,
enerzijds, en het onderwijs dat de eiseres er verstrekt, anderzijds, uitsluitend op een
onderzoek van de huurovereenkomsten en de interne reglementen.
Het arrest stelt dus vast dat de studenten over een zekere vrijheid beschikken maar het
gaat niet na of er in hoofde van de eiseres een noodzakelijk verband bestaat tussen het
door haar aangeboden onderwijs en de betrokken delen van de gebouwen.
5. Uit het feit alleen dat de studenten over een zekere vrijheid beschikken om al dan niet
deel te nemen aan de vormingsactiviteiten, heeft het arrest niet geldig kunnen afleiden dat
er geen noodzakelijk verband bestaat tussen de verhuurde kamers, de refter en de
bijgebouwen, enerzijds, en het door de eiseres in de gebouwen verstrekte onderwijs,
anderzijds (schending van de artikelen 12, §1, en 253, 1°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede onderdeel
Hoewel het voor de vrijstelling, bedoeld in artikel 12, §1, Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, niet vereist wordt dat de bestemming van een
gebouw of gedeelte van een gebouw voor het verstrekken van onderwijs
rechtstreeks zou zijn, moet die bestemming toch noodzakelijk zijn in die zin dat
het onderwijs niet kan doorgaan bij gebrek aan die bestemming.
Het arrest dat vaststelt dat de studenten die een kamer huren in de ruimtes
waarvoor vrijstelling gevraagd wordt, volledig vrij zijn om al dan niet deel te
nemen aan de vormingsactiviteiten en dat alleen degenen die zulks wensen eraan
deelnemen, verantwoordt naar recht de beslissing dat er geen, zelfs geen
onrechtstreeks, verband bestaat tussen het aangeboden onderwijs en de
verhuurde kamers, refter en bijgebouwen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
28 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: G.
Steffens – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –Advocaten: A.
Bailleux, Brussel, G. De Peyper, Brussel en F. T'Kint.

Nr. 583
1° KAMER - 28 oktober 2011

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - BEVOEGDHEID - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL, BESCHIKKINGSBEGINSEL GENAAMD -
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MISKENNING - GEVOLG
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL INKOMSTENBELASTINGEN - VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - BEVOEGDHEID - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL, BESCHIKKINGSBEGINSEL GENAAMD - MISKENNING - GEVOLG
De appelrechter die beslist dat voor het gedeelte goodwill dat overeenkomt met de erelonen
voor de voor het ministerie van Justitie verrichte prestaties de afschrijving duidelijk niet
verantwoord is, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de
belastingadministratie die in de bestreden beslissing ermee had ingestemd dat de door de
geneesheer aan een vennootschap overgedragen immateriële vaste activa die bestonden
in de public relations van die arts met het ministerie van Justitie en die geraamd waren op
een bepaald bedrag, in aanmerking kwamen voor afschrijving, het hof van beroep enkel
heeft gevraagd de duur ervan te handhaven op vijfentwintig jaar terwijl de eerste rechter de
duur ervan had teruggebracht tot vijf jaar, is zijn bevoegdheid te buiten gegaan en heeft het
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, miskend. (Algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd; Art. 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek)
(DOCTEUR GUILLAUME bvba T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.11.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 16 juni 2010 van het hof van
beroep te Luik.
...
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft op grond van een eigen redengeving en met verwijzing naar de
vaststellingen van de eerste rechter het volgende vastgesteld: 1. dokter G. heeft in 1998
aan de vennootschap, eiseres, verschillende immateriële vaste activa verkocht voor de
prijs van 6.000.000 frank; die vaste activa omvatten onder meer de public relations die
dokter G. onderhield met het ministerie van Justitie en waarvan de verkoopprijs
1.800.000 frank bedroeg; de eiseres heeft de aankoopprijs van die immateriële vaste
activa tot beloop van 20 pct. per jaar afgeschreven in haar aangiften voor de
aanslagjaren 1999, 2000 en 2001; 2. voor het aanslagjaar 1999 heeft de administratie de
eiseres een bericht tot wijziging van haar aangifte in de vennootschapsbelasting
toegezonden waarin zij de afschrijvingsaftrek voor de immateriële vaste activa verwierp
en overeenkomstig dat bericht een aanvullende vennootschapsbelasting vaststelde; op het
bezwaarschrift van de eiseres stemde de gewestelijk directeur in zijn beslissing van 9 juli
2002 ermee in dat de afschrijving van de immateriële vaste activa zou worden gespreid
over een duur van vijfentwintig jaar; 3. na die beslissing van de directeur richtte de

Nr. 583 - 28.10.11

HOF VAN CASSATIE

2221

administratie aan de eiseres voor de aanslagjaren 2000 en 2001 wijzigingsberichten
waarin zij de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa heeft vastgesteld op
vijfentwintig jaar en de afschrijvingen voor het gedeelte daarboven heeft verworpen; zij
heeft op die grondslag aanvullende vennootschapsbelasting ingekohierd; de
bezwaarschriften van de eiseres werden door de directeur in zijn beslissing van 2 februari
2004 verworpen; 4. de eiseres heeft beroep ingesteld tegen de beslissingen van 9 juli
2002 en 2 februari 2004; bij het vonnis van 14 november 2007 heeft de rechtbank, na de
zaken te hebben gevoegd, de ontheffing van de ingekohierde aanvullende belasting
bevolen; 5. tegen dat vonnis heeft de verweerder hoger beroep ingesteld; blijkens zijn
aanvullende en samenvattende conclusie strekte dat hoger beroep ertoe de
afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa te handhaven op vijfentwintig jaar en,
subsidiair, om de afschrijvingsduur van de goodwill betreffende de samenwerking met de
CHU van Charleroi te doen vaststellen op tien jaar en om de afschrijvingsduur voor de
overige immateriële vaste activa te handhaven op vijfentwintig jaar.
Het arrest wijst de subsidiaire vordering toe waarin de verweerder de afschrijvingsduur
voor de goodwill betreffende de samenwerking met de CHU te Charleroi wilde doen
vaststellen op tien jaar, beslist vervolgens dat de afschrijving van de goodwill van
1.800.000 frank die betrekking heeft op de public relations met het ministerie van Justitie
"duidelijk niet verantwoord is" en brengt op basis daarvan de grondslag voor de
afschrijving van de immateriële vaste activa terug tot 4.200.000 frank.
Grieven
In zijn aanvullende en samenvattende conclusie beperkte de verweerder zich ertoe het hof
van beroep te vragen om de beslissing te wijzigen van de eerste rechter die de
afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa had vastgesteld op vijf jaar en de duur
van de afschrijving op basis waarvan de litigieuze aanslagen waren vastgesteld te
handhaven op vijfentwintig jaar.
Bijgevolg is het hof van beroep dat de afschrijving van de goodwill betreffende de public
relations met het ministerie van Justitie ambtshalve verwerpt en op grond hiervan de
grondslag voor de afschrijving van de immateriële vaste activa vaststelt op 4.200.000
frank, zijn bevoegdheid te buiten gegaan en schendt het de bepaling en het algemeen
rechtsbeginsel die in de aanhef van het middel worden vermeld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder die
in de bestreden administratieve beslissing ermee had ingestemd dat de door
dokter G. aan de eiseres overgedragen immateriële vaste activa die bestonden in
de public relations van die arts met het Ministerie van Justitie en die geraamd
waren op een miljoen achthonderdduizend frank, in aanmerking kwamen voor
afschrijving, het hof van beroep alleen heeft gevraagd de duur ervan te
handhaven op vijfentwintig jaar terwijl de eerste rechter de duur ervan had
teruggebracht tot vijf jaar.
Het hof van beroep dat beslist dat voor "het gedeelte goodwill dat overeenkomt
met de erelonen voor de [...] voor het ministerie van Justitie verrichte prestaties
[...] de afschrijving duidelijk niet verantwoord is", is zijn bevoegdheid te buiten
gegaan en heeft het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel miskend.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de grondslag voor de berekening
van de afschrijvingen die van de belastbare winst van de eiseres aftrekbaar zijn
voor de litigieuze aanslagjaren van zes miljoen terugbrengt tot vier miljoen
tweehonderdduizend frank en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
28 oktober 2011 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: C. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –Advocaat: J. Kirkpatrick.

Nr. 584
3° KAMER - 31 oktober 2011

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - VERZEKERING INDEPLAATSSTELLING - OMVANG
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN.
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - OMVANG
1º en 2° Uit artikel 136, §2, vierde lid ZIV-wet volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het
slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden,
de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de rechten van het
slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties, tot beloop van het
bedrag dat de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar in gemeen recht verschuldigd is ter
vergoeding van die schade1. (Art. 136, §2, vierde lid, ZIV-wet)
(LANDSBOND VAN NEUTRALE ZIEKENFONDSEN T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.10.0743.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel van 9 maart 2010.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 7 juli 2011 verwezen naar de
derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass. 16 november 2009, AR C.09.0256.N, AC 2009, nr.667, met conclusie advocaat – generaal MORTIER
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, ZIV-wet, treedt de verzekeringsinstelling
rechtens in de plaats van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling geldt, tot
beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de
sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of
het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit ziekte,
letsels, functionele stoornissen of overlijden geheel of gedeeltelijk vergoeden.
2. Uit die bepaling volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het slachtoffer van
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, de
bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de rechten
van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties,
tot beloop van het bedrag dat de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar in
gemeen recht verschuldigd is ter vergoeding van die schade.
3. De appelrechters oordelen dat:
- het slachtoffer Ros naar gemeen recht gerechtigd was op een vergoeding van
59,79 euro per dag ingevolge haar arbeidsongeschiktheid;
- de eiser aan Ros vergoedingen uitbetaalde ten belope van 60 pct. van dit bedrag
bij gebrek aan inlichtingen vanwege Ros;
- de vergoeding toekomende aan de eiser berekend dient te worden door de
degressieve percentages van de arbeidsongeschiktheden vastgesteld naar gemeen
recht toe te passen op hetgeen hij effectief aan Ros heeft uitbetaald.
4. Door de aan de eiser toekomende vergoeding voor zijn uitgaven ingevolge
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer op deze gronden te herleiden,
schenden de appelrechters de aangevoerde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de verweerster voor haar uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid van het
slachtoffer en over de kosten.
Beveelt dat van het 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 Leuven,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal –Advocaat: C. De
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Baets.

Nr. 585
3° KAMER - 31 oktober 2011

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - VERZEKERING INDEPLAATSSTELLING - VERGOEDING - CUMUL - DRAAGWIJDTE
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN.
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - VERGOEDING - CUMUL DRAAGWIJDTE
1º en 2° Uit artikel 136,§2, eerste en vierde lid ZIV-wet volgt dat de in die wet bepaalde
prestaties niet kunnen gecumuleerd worden met de krachtens het gemeen recht of een
andere wetgeving verschuldigde vergoedingen wanneer die prestaties en vergoedingen
dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van die schade dekken 1. (Art. 136, §2, eerste en
vierde lid, ZIV-wet)
(VLAAMS GEWEST T. D.)

ARREST

(AR C.11.0036.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 18 juni 2009 en van 18 maart 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 11 augustus 2011
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer heeft Geert Jocqué verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 136, §2, eerste lid, ZIV-wet bepaalt dat de bij deze wet bepaalde
prestaties worden geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte,
letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische
wetgeving, een vreemde wetgeving of in gemeen recht werkelijk
schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen die krachtens die wetgeving
of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de
verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de
1 Zie Cass. 9 februari 2004,AR C.01.0127.F, AC 2004, nr.68.
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verzekering.
Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, ZIV-wet treedt de verzekeringsinstelling
die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door
de Koning gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde prestaties heeft
toegekend, rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het bedrag
van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer
krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of
gedeeltelijk vergoeden.
Hieruit volgt dat de in die wet bepaalde prestaties niet kunnen gecumuleerd
worden met de krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving
verschuldigde vergoedingen wanneer die prestaties en vergoedingen dezelfde
schade of hetzelfde gedeelte van die schade dekken.
2. De appelrechters oordelen dat:
- de getroffene een blijvende arbeidsongeschiktheid van 45 pct. opliep vanaf 1
maart 1999;
- voor de berekening van de materiële schade ingevolge de blijvende
arbeidsongeschiktheid rekening gehouden moet worden met een blijvende
invaliditeit van 45 pct.;
- met de uitkeringen van het ziekenfonds slechts rekening mag gehouden worden
indien de materiële schade ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid 100 pct.
zou bedragen.
3. Door in de gegeven omstandigheden te oordelen dat er geen reden is om de
uitkeringen van het ziekenfonds op de vergoeding voor de materiële schade
ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid in mindering te brengen, schendt het
bestreden vonnis van 18 juni 2009 de voormelde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
4. De gedeeltelijke vernietiging van het vonnis van 18 juni 2009 strekt zich uit
tot de beslissingen die ervan het gevolg zijn.
Het vonnis van 18 maart 2010 dient bijgevolg vernietigd te worden in zoverre
het uitspraak doet over de vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid
en de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 18 juni 2009 in zoverre het uitspraak doet
over de materiële schade ingevolge de bestendige arbeidsongeschiktheid en het
bestreden vonnis van 18 maart 2010 in zoverre het verder over dezelfde schade
oordeelt en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijke vernietigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde, rechtszitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G.
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal –Advocaten: H. geinger
en B. Maes.

