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N° 78
2°

— 1 februari 2012
(P.11.1190.F)

kamer

1o MISDRIJF. — Allerlei. — Niet-verlenen van bijstand aan een persoon
gevaar — Bestanddelen. — Aanwezigheid van gevaar. — Begrip.

in

2o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. —
Niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar. — Bestanddelen.
— Aanwezigheid van gevaar. — Begrip.

1o en 2o Het gevaar dat wordt bedoeld in de telastlegging, het niet-verlenen
van bijstand aan een persoon in gevaar, brengt alleen de verplichting met
zich mee hulp te bieden, op voorwaarde dat dit gevaar met name ogenblikkelijk, dus dreigend en reëel is, wat een situatie uitsluit waarin alleen mogelijk
gevaar bestaat  (1). (Art. 422bis, Strafwetboek)

(O. t. Clavie,

advocaat, voogd ad hoc van

G.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 27 mei 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Ambtshalve middel : schending van artikel 422bis Strafwetboek
De eiseres werd veroordeeld wegens het niet verlenen van bijstand aan
een persoon in gevaar, omdat zij als arts verzuimd heeft persoonlijk een
medisch onderzoek uit te voeren of maatregelen te treffen opdat een
gynaecoloog dat onderzoek onverwijld zou verrichten bij een jonge patiënte van haar die aan abnormaal bloedverlies leed.
Het arrest wijst erop dat de bloedingen in kwestie, waarvan zij op
de hoogte was, abnormaal waren gezien de voorbehoedsmiddelen die de
eiseres aan die patiënte had voorgeschreven en waarvan zij de uitwerking kende.
  (1) Zie I. de la Serna, “Les abstentions coupables”, in Les infractions coupables contre
les personnes, 2010, p. 553.
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Het arrest leidt daaruit af dat de eiseres de symptomen waarvan zij
kennis kreeg diende te zien als een ernstig risico voor de gezondheid
van het meisje ”zo niet onmiddellijk, dan toch op korte of middellange
termijn”.
Volgens de appelrechters was de eiseres in haar hoedanigheid van arts
bevoegd om zich rekenschap te geven van het gevaar dat het meisje liep
bij een ”mogelijk” negatief verloop van haar gezondheidstoestand.
Het gevaar dat in artikel 422bis Strafwetboek wordt bedoeld brengt
echter alleen de verplichting met zich mee om hulp te bieden, op voorwaarde dat dit met name ogenblikkelijk, dus dreigend en reëel is. Dit
sluit een situatie uit waarin er alleen mogelijkheid is van gevaar.
Het arrest breidt op onrechtmatige wijze de draagwijdte van de misdrijfomschrijving uit, door aan te nemen dat de verplichting om hulp te
bieden niet alleen kan ontstaan als het slachtoffer blootstaat aan een
reëel en ogenblikkelijk gevaar, maar ook als zij niet blootstaat aan een
dergelijk gevaar.
De veroordeling is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
Het middel van de eiseres dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden, behoeft geen nader onderzoek.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster
De hierna, op het onbeperkt cassatieberoep van de eiseres, beklaagde,
uit te spreken vernietiging van de beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering, brengt de nietigverklaring met zich mee van de
hieruit voortvloeiende beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van
de verweerster.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster in de helft van de kosten en laat de andere
helft ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
1 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Daoust
(bij de balie te Namen) en de heer Delforge (bij de balie te Brussel).
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N° 79
2°

— 1 februari 2012
(P.12.0008.F)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bijzondere opsporingsmethoden. —
Toezicht op de regelmatigheid daarvan. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Toezicht bepaald in art. 189ter, vierde lid, Sv. — Toepasselijke
procedure. — Termijn voor de inzage vooraf van het dossier. — Substantieel of op straffe van nietigheid voorgeschreven termijn.
2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Toezicht op de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden. —
Toezicht bepaald in art. 189ter, vierde lid, Sv. — Toepasselijke procedure.
— Termijn voor de inzage vooraf van het dossier. — Substantieel of op
straffe van nietigheid voorgeschreven termijn.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bijzondere opsporingsmethoden. —
Toezicht op de regelmatigheid daarvan. — Toezicht bij de beëindiging van
het gerechtelijk onderzoek. — Verzuim. — Toepassing van de rechtspleging
bepaald in art. 189ter, vierde lid, Sv. — Wettigheid.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bijzondere opsporingsmethoden. —
Toezicht op de regelmatigheid daarvan. — Procedure bepaald in art. 189ter,
vierde lid, Sv. — Aanhangigmaking van de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling. — Aanhangigmaking door het openbaar ministerie zonder
tussenkomst van het vonnisgerecht. — Wettigheid.
5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Toezicht op de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden. —
Procedure bepaald in art. 189ter, vierde lid, Sv. — Aanhangigmaking door
het openbaar ministerie zonder tussenkomst van het vonnisgerecht. —
Wettigheid.

1o en 2o Artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering, regelt met name
de controleprocedure voor de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, die in het geval van toepassing van
artikel 189ter van datzelfde wetboek zijn bepaald ; de termijn die het oplegt
voor de voorafgaande inzage van het dossier, is noch substantieel noch op
straffe van nietigheid voorgeschreven  (1). (Artt. 189ter en 235ter, Wetboek
van Strafvordering)
3o Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 16 januari 2009 tot
wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335ter en 416 van het Wetboek
van Strafvordering, blijkt dat, wanneer het onderzoeksgerecht de zaak naar
het vonnisgerecht heeft verwezen zonder dat eerst de controle is uitgevoerd
op de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de feitenrechter of het Hof van Cassatie de zaak aan het openbaar
ministerie kunnen overzenden opdat dit de zaak, voor de in artikel 235ter
van dat wetboek bepaalde controle, zou aanbrengen bij de bevoegde kamer
van inbeschuldigingstelling (2). (Artt. 189ter en 235ter, 279 en 321, Wetboek
van Strafvordering)
  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 79.
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4o en 5o Noch artikel 189ter, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, noch
enige andere wetsbepaling verbieden het openbaar ministerie, dat bevoegd is
voor de strafvordering, om het initiatief te nemen om de controle te vorderen op
de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie,
wanneer het, bij de vaststelling dat dit verzuimd werd, elk tussengeschil over de
bijzondere opsporingsmethoden wil voorkomen, dat de rechtsgang zou kunnen
vertragen  (1). (Artt. 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering)

(B.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 december 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 23 januari 2012 een
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 1 februari 2012 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaatgeneraal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, waarvan de schending
wordt aangevoerd, regelt met name de procedure voor de controle van
de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, die bij toepassing van artikel 189ter van datzelfde wetboek is
voorgeschreven. De termijn die het oplegt voor de voorafgaande inzage
van het dossier, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
De eiser heeft er zich bij de kamer van inbeschuldigingstelling over
beklaagd dat hij noch gebruik heeft kunnen maken van dat recht op
inzage, noch de nodige tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te
bereiden, en hij heeft verklaard dat hij zich het recht voorbehield om
dergelijk middel aan te voeren tot staving van een cassatieberoep.
Hij heeft echter geen rechtsgevolg afgeleid uit het ingeroepen middel,
heeft niet verzocht dat het onderzoek van de zaak zou worden verdaagd en
in zijn conclusie heeft hij zijn verweermiddelen en excepties aangevoerd
met betrekking zowel tot de aanhangigmaking van de zaak bij de kamer
van inbeschuldigingstelling als tot de bijzondere opsporingsmethoden.
Daaruit volgt dat de eiser zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen
uitoefenen en dat hij een eerlijk proces heeft verkregen, zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 79.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 16 januari 2009 tot
wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335ter en 416 Wetboek van Strafvordering, blijkt dat, wanneer het onderzoeksgerecht de zaak naar het
vonnisgerecht heeft verwezen zonder dat eerst de controle is uitgevoerd
over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie
en infiltratie, de feitenrechter of het Hof van Cassatie de zaak aan het
openbaar ministerie kunnen overzenden opdat dit de zaak, voor de in
artikel 235ter bepaalde controle, zou aanbrengen bij de bevoegde kamer
van inbeschuldigingstelling.
Noch artikel 189ter, vierde lid, waarvan de schending is aangevoerd,
noch enige andere wetsbepaling verbieden het openbaar ministerie, dat
bevoegd is voor de strafvordering, het initiatief te nemen om de voormelde controle waarvan vastgesteld wordt dat hij niet werd uitgevoerd,
te vorderen teneinde elk tussengeschil over de bijzondere opsporingsmethoden te voorkomen dat de rechtsgang zou kunnen belemmeren.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt 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.
1 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. —
Advocaten : de heer Molders (bij de balie te Luik) en de heer Moisse (bij
de balie te Brussel).

N° 80
1o

— 2 februari 2012
(C.10.0498.N)

kamer

1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — Algemeen. — Gemeenschapsstelsel. — Ontbinding. — Gevolg.
2o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — Algemeen. — Gemeenschapsstelsel. — Ontbinding. — Gevolg.
3o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — Gevolgen
t.a.v. de goederen. — Gemeenschapsstelsel. — Ontbinding. — Gevolg.
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deeld goed. — Gevolg.
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genot van een onver-

5o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — Echtscheidingsprocedure. — Voorlopige maatregelen. — Toekenning uitsluitend
genot gezinswoning. — Aard van de maatregel. — Gevolg.
6o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — Gevolgen
t.a.v. de goederen. — Vereffening en verdeling. — Genot van de gezinswoning. — Vergoeding voor dit genot. — Beoordeling door de rechter.
7o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. —
Algemeen. — Vereffening en verdeling. — Genot van de gezinswoning. —
Vergoeding voor dit genot. — Beoordeling door de rechter.

1o Door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een onverdeeldheid, die in de regel beheerst wordt door het gemeen recht  (1). (Artt. 577-2,
§ 3, en 1434 BW)
2o en 3o Door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een postcommunautaire onverdeeldheid,die de goederen bevat die deel uitmaakten van de
gemeenschap op het ogenblik waarop de ontbinding van het huwelijk tussen
de echtgenoten terugwerkt, evenals de vruchten die deze goederen nadien
hebben opgebracht  (2). (Art. 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
4o Uit de bepalingen van artikel 577-2, § 3, en, § 5, Burgerlijk Wetboek volgt
dat de deelgenoot die alleen het genot van een onverdeeld goed heeft gehad,
voor dit uitsluitend genot aan de deelgenoten een vergoeding verschuldigd
is  (3). (Art. 577-2, §§ 3 en 5, BW)
5o Het krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek, of
artikel 1280,eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, toegekende uitsluitend genot
van de gezinswoning kan, naargelang van het geval, zijn toegekend als
uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen de echtgenoten tijdens
het huwelijk of als loutere bestuursmaatregel ; wordt het uitsluitend genot
van de gezinswoning toegekend als uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen echtgenoten, dan is er, naargelang van hetgeen waarmee
de vrederechter of de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg heeft
rekening gehouden, aanleiding tot verrekening van dit genot van de echtgenoot op zijn aandeel in de inkomsten van de onverdeelde goederen en
wordt, in het geval het aandeel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot
in de onverdeelde inkomsten hoger is dan het genoten voordeel, dit genot in
zoverre aangezien als een voorschot op dit aandeel (4). (Art. 223, eerste en
tweede lid, BW ; Art. 1280, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
6o en 7o De enkele omstandigheid dat de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg in zijn beschikking genomen op grond van artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek geoordeeld heeft over de bijdrage van de partijen in de kosten
  (1) Cass. 12 sept. 2008, AR C.07.0394.N, AC 2008, nr. 468.
  (2) Cass. 18 mei 2009, AR C.07.0517.N, AC 2009, nr. 325, met concl. van advocaat-generaal Mortier.
  (3), (4) Ibid.
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voor onderhoud en opvoeding van de kinderen en over de bijdrage in de
lasten met betrekking tot het woonkrediet, rekening houdend met alle gegevens waaronder de behuizing van de partijen, en het uitsluitend genot van
de gezinswoning aan de verweerder toekent, houdt niet in dat de rechter, die
uitspraak doet over de vereffening-verdeling, niet kan oordelen dat de echtgenoot die tijdens de echtscheidingsprocedure alleen het genot van de gezinswoning had een vergoeding verschuldigd is voor dit genot  (1). (Artt. 1278,
tweede lid, en 1280, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 577-2, §§ 3
en 5, BW)

(C. t. L.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 september 2008.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Luidens artikel 1434 Burgerlijk Wetboek, is het gemeenschappelijk vermogen vergoeding verschuldigd ten belope van de eigen of
uit vervreemding van en eigen goed voortkomende gelden die in dat
vermogen zijn gevallen en niet zijn belegd of wederbelegd, alsook, in
het algemeen, telkens als het voordeel heeft getrokken uit de eigen
goederen van een der echtgenoten.
2. Krachtens artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, werkt
het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de
dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd
toegewezen of niet.
Door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een
gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een
onverdeeldheid, die in de regel beheerst wordt door het gemeen recht.
Krachtens artikel 577-2, § 3, Burgerlijk Wetboek, heeft de mede-eigenaar deel in de rechten en draagt hij bij in de lasten van de eigendom
naar verhouding van zijn aandeel.
  (1) Ibid.
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Hieruit volgt dat de betaling met eigen gelden van een gemeenschappelijke schuld door een echtgenoot na het instellen van de echtscheidingsvordering, geen aanleiding geeft tot een vergoeding ten laste van
het gemeenschappelijk vermogen op grond van artikel 1434 Burgerlijk
Wetboek, maar tot een vordering op grond van artikel 577-2, § 3, Burgerlijk Wetboek ten laste van de deelgenoot.
3. De appelrechters stellen vast dat tijdens het huwelijk een woning
werd aangekocht waarvoor twee woonkredieten werden aangegaan en
dat de verweerder met betrekking tot een van deze kredieten met eigen
gelden een vervroegde terugbetaling deed van 21.219,68 euro, na de feitelijke scheiding, misschien na de inleiding van de echtscheidingseis.
Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters niet wettig
dat de verweerder voor de vervroegde aflossing recht heeft op een vergoeding ten laste van het gemeenschappelijk vermogen, overeenkomstig
artikel 1434 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
.........................................................
Derde middel
.........................................................
Vierde middel
10. Krachtens artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, werkt
het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de
dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd
toegewezen of niet.
Door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een
gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de gewezen echtgenoten
een postcommunautaire onverdeeldheid, die de goederen bevat die deel
uitmaakten van de gemeenschap op het ogenblik waarop de ontbinding
van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt, evenals de vruchten
die deze goederen nadien hebben opgebracht.
Krachtens artikel 577-2, § 3, Burgerlijk Wetboek, heeft de mede-eigenaar deel in de rechten en draagt hij bij in de lasten van de eigendom
naar verhouding van zijn aandeel.
Krachtens artikel 577-2, § 5, Burgerlijk Wetboek, heeft de mede-eigenaar recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak,
overeenkomstig haar bestemming en in zoverre zulks verenigbaar is
met het recht van zijn deelgenoten.
11. Hieruit volgt dat de deelgenoot die alleen het genot van een onverdeeld goed heeft gehad, voor dit uitsluitend genot aan de deelgenoten
een vergoeding verschuldigd is.
12. Het krachtens artikel 223, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek,
of artikel 1280, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, toegekende uitsluitend
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genot van de gezinswoning kan, naargelang van het geval, zijn toegekend als uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen de echtgenoten tijdens het huwelijk of als loutere bestuursmaatregel.
Wordt het uitsluitend genot van de gezinswoning toegekend als uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen echtgenoten, dan is er,
naargelang van hetgeen waarmee de vrederechter of de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg heeft rekening gehouden, aanleiding tot
verrekening van dit genot van de echtgenoot op zijn aandeel in de inkomsten van de onverdeelde goederen en wordt, in het geval het aandeel
van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de onverdeelde inkomsten
hoger is dan het genoten voordeel, dit genot in zoverre aangezien als een
voorschot op dit aandeel.
13. De enkele omstandigheid dat de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg in zijn beschikking genomen op grond van artikel 1280
Gerechtelijk Wetboek geoordeeld heeft over de bijdrage van de partijen
in de kosten voor onderhoud en opvoeding van de kinderen en over de
bijdrage in de lasten met betrekking tot het woonkrediet, rekening
houdend met alle gegevens waaronder de behuizing van de partijen, en
het uitsluitend genot van de gezinswoning aan de verweerder toekent,
houdt niet in dat de rechter, die uitspraak doet over de vereffeningverdeling, niet kan oordelen dat de echtgenoot die tijdens de echtscheidingsprocedure alleen het genot van de gezinswoning had een vergoeding
verschuldigd is voor dit genot.
14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
—— bij beschikking van 22 december 2004, de vrederechter op grond van
artikel 223 Burgerlijk Wetboek, de verweerder machtigde afzonderlijk te
verblijven in de echtelijke woonst ;
—— de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, oordelend over
de voorlopige maatregelen in de loop van het echtscheidingsgeding,
in een beschikking van 18 september 1997 aan de verweerder toelating
verleende om afzonderlijk te verblijven in de echtelijke woonst.
15. De appelrechters beslissen dat de verweerder slechts een woonstvergoeding verschuldigd is voor de periode tussen het tijdstip waarop
het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden en 17 maart
2003, en dus niet voor de periode tussen de inleiding van de eerste echtscheidingseis en het tijdstip waarop het echtscheidingsvonnis in kracht
van gewijsde is getreden, omdat :
—— de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de beschikking
van 18 september 2007 genomen op grond van artikel 1280 Gerechtelijk
Wetboek, over de wederzijdse verplichtingen van de partijen met betrekking tot de bijdrage in de kosten voor onderhoud en opvoeding van de
kinderen geoordeeld heeft en over de bijdrage in de maandelijkse lasten
met betrekking tot het woonkrediet, in functie van alle gegevens die
hem werden meegedeeld, ook van de behuizing van de partijen, dit onder
verwijzing naar het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van
28 februari 2006 waarbij in hoger beroep uitspraak werd gedaan over de
voorlopige maatregelen die de vrederechter had genomen op grond van
de artikelen 221-223 Burgerlijk Wetboek ;
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—— de voorzitter aldus een beslissing genomen heeft met betrekking
tot de omdeling van de huwelijkslasten, waaraan bij de vereffening
geen afbreuk mag worden gedaan en waardoor de vereffeningsrechter is
gebonden.
16. Door aldus te oordelen, miskennen de appelrechters het gezag van
gewijsde van de voormelde beschikking en verantwoorden zij hun beslissing dat de verweerder slechts een woonstvergoeding verschuldigd is
voor de periode tussen het tijdstip waarop het echtscheidingsvonnis in
kracht van gewijsde is getreden en 17 maart 2003, niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat :
—— de verweerder voor de vervroegde aflossing van het woonkrediet
recht heeft op een vergoeding ten laste van het gemeenschappelijk
vermogen, die deel uitmaakt van de vergoedingsrekening ;
—— de verweerder slechts een woonstvergoeding verschuldigd is voor de
periode tussen het tijdstip waarop het echtscheidingsvonnis in kracht
van gewijsde is getreden en 17 maart 2003 ;
en oordeelt over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in een vierde van de kosten en laat de beslissing
met betrekking tot de overige kosten aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
2 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings
voorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Van Ingelgem, advocaat-generral met opdracht. — Advocaten : de
heer Van Eeckhoutte.

N° 81
1o

— 2 februari 2012
(C.11.0093.N)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — Burgerlijke zaken. — Termijnen van cassatieberoep en betekening. — Duur, begin en einde. — Begin. — Collectieve schuldenregeling. — Kennisgeving uitspraak. — Wijze. — Gevolg.
2o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — Gerechtsbrief. — Termijn
cassatieberoep.
— Collectieve schuldenregeling. — Kennisgeving
uitspraak. — Wijze. — Gevolg.
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3o COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Kennisgeving
Termijn cassatieberoep. — Wijze. — Gevolg.

uitspraak.—

4o COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Boedel collectieve schuldenregeling. — Schuldvorderingen strekkende tot vergoeding van schade aan
de persoon van de schuldenaar. — Omvang.
5o VERWIJZING NA CASSATIE. — Burgerlijke zaken. — Collectieve schuldenregeling. — Beslissing beslagrechter. — Beroep. — Wijziging bepalingen Gerechtelijk Wetboek. — Inwerkingtreding. — Gevolg.
6o COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Beslissing beslagrechterBeroep. — Wijziging bepalingen Gerechtelijk Wetboek. — Inwerkingtreding. — Verwijzing na cassatie. — Gevolg.

1o, 2o en 3o De termijn om cassatieberoep in te stellen tegen een uitspraak in het
raam van de procedure van collectieve schuldenregeling heeft geen aanvang
genomen wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de kennisgeving van de bestreden beslissing conform artikel 1675/16
Gerechtelijk Wetboek gebeurd is  (1). (Art. 1675/16 Gerechtelijk Wetboek)
4o Artikel 1675/7, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dient aldus gelezen te
worden dat de schuldvorderingen die strekken tot vergoeding van schade aan
de persoon van de schuldenaar uit de boedel dienen gehouden te worden ;
hierbij kan geen onderscheid worden gemaakt naargelang deze schuldvorderingen betrekking hebben op schade die vóór of na de opening van de
procedure van collectieve schuldenregeling wordt geleden (2). (Art. 1675/7,
§ 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
5o en 6o De beroepen tegen de beslissingen van beslagrechters op vorderingen
betreffende de collectieve schuldenregeling, die op geldige wijze aanhangig
zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de wet van 13 december 2005,
worden na deze inwerkingtreding voor de hoven van beroep gebracht (3).
(Art. 10, eerste en tweede lid, Wet 13 december 2005 ; Artt. 3, 578, 1110,
eerste lid, en 1395 Gerechtelijk Wetboek)

(M. e.a. t. Belgische

staat,

Minister

van financiën e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :
I. Situering
1. Het bestreden arrest doet uitspraak in het raam van een procedure
inzake collectieve schuldenregeling en verwerpt deels het hoger beroep
van eisers door, met uitzondering van een bedrag van 9.000 euro (als
vergoeding voor een gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid), de
vergoedingen die aan eisers toekomen voor schade die aan de persoon
is verbonden en het gevolg is van een onrechtmatige daad niet aan de
boedel van de collectieve schuldenregeling te onttrekken.
2. Tegen deze beslissing voeren eisers een enig middel tot cassatie aan
dat het bestreden arrest verwijt zijn beslissing niet naar recht te verant  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
  (3) Zie de (andersluidende) concl. van het O.M.
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woorden, met schending van artikel 1675/7, § 1, eerste en tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, en, voor zoveel als nodig, van artikel 16, vierde lid,
van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
II. Bespreking

van het middel

1. Eerste verweerder werpt in zijn memorie van antwoord de nietontvankelijkheid op van de voorziening in cassatie wegens laattijdigheid.
1.1. Normalerwijze neemt de termijn om tegen een beslissing cassatieberoep in te stellen een aanvang op het ogenblik van de betekening van de
aan te vechten beslissing, tenzij de wet anders bepaalt (Art. 57 Ger. W.).
1.2. Artikel 1073, eerste lid, Ger. W. stelt dat, behoudens wanneer de
wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden is, te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
1.3. In bepaalde gevallen zal de termijn voor het instellen van een
cassatieberoep aldus een aanvang nemen vanaf de kennisgeving van de
beslissing. Volgens de rechtspraak van uw Hof  (1) volstaat het dat de
afwijking kan worden afgeleid uit de wetsbepalingen die op de betrokken
rechtspleging van toepassing zijn  (2).
1.4. Overeenkomstig artikel 1675/16 van het Ger. W. (zoals vervangen bij
art. 9 van de Wet van 6 april 2010 tot wijziging van de procedure betreffende
de collectieve schuldenregeling, BS 23 april 2010, 22707) moeten bepaalde
uitspraken in het raam van de procedure van de collectieve schuldenregeling door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht (§ 2).
Alle overige uitspraken worden door hem bij een ter post aangetekende
brief ter kennis gebracht (§ 3). Krachtens artikel 1675/16, § 4, in fine,
Ger. W. geldt de kennisgeving van de uitspraken als betekening.
Als gevolg van deze uitdrukkelijk van artikel 57 Ger. W. afwijkende
bepaling, doet deze kennisgeving de termijnen lopen voor het instellen
van alle rechtsmiddelen  (3).
1.5. Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
het bestreden arrest (van 30 juni 2010), overeenkomstig artikel 1675/16
Ger. W., op 5 juli 2010 bij gerechtsbrief ter kennis werd gebracht van
alle partijen betrokken in het geding, waaronder eisers (stuk 60 van het
dossier van de rechtspleging).
1.6. In zoverre eerste verweerder ervan uitgaat dat het arrest bij
gerechtsbrief ter kennis diende te worden gebracht, staat het mij
evenwel voor dat op basis van de hierboven toegelichte wetsbepaling
m.b.t. artikel 1675/16 Ger. W. de bestreden beslissing niet gelijk te stellen
  (1) P. Vanlersberghe, De kennisgeving in sociale zaken als vertrekpunt van de
termijn voor het instellen van een rechtsmiddel, noot onder Cass. 17 januari 2005, RABG
2005, 843, met verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer in voetnoot 58.
  (2) Cass. 22 november 1996, AR C.95.0453.N, AC 1996, nr. 450, met concl. advocaat-generaal Dubrulle ; Cass. 3 sept. 1999, AR C.97.0319.N, AC 1999, nr. 434 ; Cass. 22 maart 2004, AR
S.03.0115.F, AC 2004, nr. 162.
  (3) Cass. 1 februari 2007, AR C.06.0168.F, AC 2007, nr. 60, met concl. advocaat-generaal
m.o. de Koster.
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lijkt met een van de in § 2 daarvan vooropgestelde uitspraken, en diende
het arrest m.i. dan ook niet bij gerechtsbrief, maar bij een, overeenkomstig § 3, ter post aangetekende brief ter kennis te worden gebracht. Die
kennisgeving, die aldus in zoverre blijkbaar niet op grond van de wet
gebeurde, heeft derhalve de termijn van cassatieberoep dan ook niet
doen lopen  (1).
Nu bewust stuk evenmin enig verdere aanwijzing bevat van een regelmatige kennisgeving bij een ter post aangetekende brief (conform § 3),
ben ik dan ook de mening toegedaan dat uit geen enkel stuk waarop
uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in deze de termijn van cassatieberoep tegen het door eisers bestreden arrest ooit een aanvang heeft
genomen overeenkomstig artikel 1675/16 Ger. W. .
1.7. Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep lijkt
mij dan ook niet te kunnen aangenomen worden.
2. Uit het bestreden arrest blijkt dat het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard bij beschikking van 11 juli 2002.
2.1. De beschikking van toelaatbaarheid van een vordering tot collectieve schuldenregeling heeft de onbeschikbaarheid van het vermogen
van de schuldenaar tot gevolg. Er ontstaat een boedel waartoe alle
goederen behoren die de schuldenaar bezat op het ogenblik van de
beschikking, alsook de goederen die hij tijdens de uitvoering van de
collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt. De beschikking houdt voor
de schuldenaar daarenboven het verbod in om enige daad te stellen die
een normaal vermogensbeheer te buiten gaat  (2).
2.2. De collectieve schuldenregeling heeft (voornamelijk) tot doel de
financiële situatie te herstellen van een schuldenaar met een overmatige
schuldenlast, door hem in staat te stellen voor zover als mogelijk zijn
schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij en zijn gezin
een menswaardig leven kunnen leiden (Art. 1675/3, derde lid, Ger. W.).
De collectieve schuldenregeling heeft tot gevolg dat een toestand van
samenloop onder de schuldeisers tot stand wordt gebracht die leidt tot
de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker (Art. 1675/7,
§ 1, eerste lid, Ger. W.), waardoor de persoon met een overmatige schuldenlast zich in dat opzicht in een situatie bevindt die vergelijkbaar is
met die van een gefailleerde. Bovendien kunnen die beide stelsels tot
eenzelfde resultaat leiden in de mate dat ze een nieuwe kans verlenen
aan de gefailleerde of aan de persoon met een schuldenlast en beschikken
zij wat de behandeling van de borgen betreft over een vergelijkbare
regeling  (3).
2.3. Op grond van artikel 1675/7, § 1, tweede lid, Ger. W. behoren alle
goederen van de verzoeker op het ogenblik van de beschikking, alsmede
de goederen die hij tijdens de uitvoering van de collectieve schuldenregeling verkrijgt tot de boedel. Nu daaronder de goederen begrepen zijn
  (1) Cass. 8 mei 2000, AR S.98.0144.F, AC 2000, nr. 276, met concl. advocaat-generaal
J.-F. Leclercq ; Cass. 5 maart 2007, AR S.05.0102.N, AC 2007, nr. 126 ; Cass. 3 maart 2008,
AR C.05.0476.F, AC 2008, nr. 148.
  (2) Cass. 19 oktober 2001, AR C.01.0057.F, AC 2001, nr. 560.
  (3) Cf. art. 80, derde lid, faillissementswet en art. 1675/16 Ger. W.
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die de schuldenaar al dan niet onder bezwarende titel verkrijgt of de
inkomsten die hij verwerft  (1), maakt bijgevolg ook de vergoeding voor
schade die aan de persoon verbonden is en die voortkomt uit onrechtmatige daad deel uit van de boedel van de collectieve schuldenregeling.
2.4. Op grond van artikel 16, vierde lid, van de faillissementswet van
8 augustus 1997  (2) daarentegen — waardoor de wetgever een einde heeft
gemaakt aan de discriminatie en het verschil in behandeling tussen de
gefailleerde en andere rechtzoekenden  (3) — wordt de vergoeding voor
de schade die aan de persoon is verbonden en die aan de gefailleerde
toekomt uit onrechtmatige daad uitgesloten uit het actief van het faillissement. In de parlementaire voorbereiding ter zake is nog g
 epreciseerd
dat onder ”schade die aan de persoon is verbonden” alleen extrapatrimoniale schade moet worden verstaan  (4).
2.5. Hoewel er tussen het faillissement en de collectieve schuldenregeling weliswaar objectieve verschillen bestaan, kunnen deze volgens een
arrest van 2 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof  (5) niet verantwoorden dat die categorieën van personen verschillend worden behandeld t.a.v. de vergoedingen die worden toegekend voor het herstel van
de aan de persoon verbonden schade die is veroorzaakt door een onrechtmatige daad. In beide gevallen betreft het een extrapatrimoniale schuldvordering die, daar zij aan de persoon is verbonden, niet verschillend
kan worden behandeld naar gelang van diens activiteiten.
2.6. Artikel 444 van het Wetboek van Koophandel  (6) regelde een algemene en absolute buitenbezitstelling van de gefailleerde, die zich volgens
de rechtspraak uitstrekte tot al diens goederen, met inbegrip van de
vergoedingen tot herstel van een nadeel, ongeacht de aard ervan  (7).
Ook hier oordeelde het Grondwettelijk Hof  (8) dat dit artikel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond, in zoverre het de gefailleerde
volledig het recht ontneemt om een schadevergoeding te ontvangen die
bedoeld is om een inkomensverlies ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid te herstellen. Het Grondwettelijk Hof overwoog ter zake dat
het, aangezien de gefailleerde zich, in het licht van de doelstelling van
de schadevergoedingen, in een analoge situatie bevond als die van de
personen die de bescherming genoten die is georganiseerd bij de ter zake
vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, discriminerend is
hem het voordeel van die bescherming volledig te ontnemen, ongeacht
of het nadeel waarvoor de schadevergoeding wordt toegekend, zich vóór
of na de sluiting van het faillissement heeft voorgedaan.
  (1) Parl. St. Kamer, 1996-1997, nr. 1073/1, p. 30.
  (2) B.S. 28 oktober 1997, err. B.S. 7 feb. 2001.
  (3) Zie o.m. Cass. 26 mei 1977, AC 1977, 988 en Cass. 6 dec. 1989, AR nr. 7452, AC 19891990, nr. 223.
  (4) Parl. St. Kamer, 1996-1997, Verslag Vandewezen, nr. 329/17, p. 117 ; Parl. St.
Kamer 1991-1992, nr. 631/1, p. 12, en Parl. besch. Senaat, 1988-1989, Voorstel van de heer
Verhaegen, nr. 463/1.
  (5) GwH, Arrest nr. 134/2008 van 2 oktober 2008, 2201.
  (6) Wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van
betaling, opgeheven bij art. 149 van de wet van 8 augustus 1997, B.S. 28 oktober 1997.
  (7) Cass. 26 mei 1977, AC 1977, 988.
  (8) GwH, Arrest nr. 11/2002 van 16 januari 2002, 97.
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2.7. Op basis van de hierboven toegelichte redenering volgt uit dit alles
m.i. dat de uitsluiting uit de boedel van de collectieve schuldenregeling van de vergoedingen voor extrapatrimoniale schade een algemene
draagwijdte heeft  (1), en die uitsluiting – in tegenstelling tot de beslissing van de appelrechters – niet afhankelijk is van de voorwaarde dat
de schade ”voortduurt tijdens de collectieve schuldenregeling (cf. het
bestreden arrest, blz. 8 en 9, nr. 9.4.).
2.8. Nu de appelrechters hun beslissing aldus niet naar recht verantwoorden, lijkt het middel mij in zoverre dan ook gegrond te zijn.
3. Luidens artikel 9 van de wet van 13 december 2005 tot wijziging
van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk
Wetboek  (2) vervallen in artikel 1395 van het Ger. W. (dat de vorderingen
bepaalt die voor de beslagrechter worden gebracht) de woorden ”collectieve schuldenregeling”.
3.1. Artikel 10 (eerste lid) van diezelfde wet bepaalt dat o.m. artikel 9
van deze wet in werking treedt op een door de Koning bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad te bepalen datum, uiterlijk op
1 september 2007  (3).
3.2. In afwijking van artikel 3 van het Ger. W. worden de beroepen die
na de inwerkingtreding van de in het eerste lid bedoelde bepalingen
ingesteld zijn tegen de beslissingen van de beslagrechters bij wie de zaak
op geldige wijze aanhangig is gemaakt voor de inwerkingtreding van die
bepalingen, voor de hoven van beroep gebracht (Art. 10, tweede lid, van
de wet van 13 december 2005).
3.3. Met uitzondering van de zaken die in beraad worden genomen,
worden de zaken die na de inwerkingtreding van de in het eerste
lid bedoelde bepaling hangende blijven voor de beslagrechter, aan zijn
bevoegdheid onttrokken en ambtshalve en zonder kosten ingeschreven
op de algemene rol van de arbeidsrechtbanken op een door de Koning
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad te bepalen
datum, ten vroegste een jaar na de inwerkingtreding van de in het
eerste lid bedoelde bepalingen en uiterlijk op 1 september 2008 (Art. 10,
derde lid, van de wet van 13 december 2005 juncto artikel 2 van het KB
van 3 juni 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding in
artikel 10, derde lid, van het Ger. W., BS 21 juni 2007, 34268).
3.4. Artikel 3 van het Ger. W. huldigt het principe van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet  (4). Dit blijkt uit de verwijzing in
het artikel naar de ”hangende rechtsgedingen”, waarop de nieuwe wet
inzake de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid of de rechtspleging
  (1) Voor wat de vergoeding voor schade aan de persoon verbonden ten gevolge van
een onrechtmatige daad, art. 16, vierde lid, Faill. W., betreft : zie E. Dirix en K. Broeckx,
Beslag, APR, 2010, 126, nr. 159.
  (2) B.S., 21 december 2005, 54540.
  (3) Cf. eveneens art. 1, 2o van het KB van 3 juni 2007 tot vaststelling van de datum van
de inwerkingtreding van de artikelen 2, 3, 5-1o, en 9 van de wet van 13 dec. 2005, B.S. 21
juni 2007, 34268.
  (4) P. Vanlersberghe, Gerechtelijk Recht, Artikelsgewijze commentaar, Kluwer,
Ger. W., Art. 3- 5 t.e.m. 16, nr. 4, 5, 11 en 16 ; zie eveneens Cass. 10 feb. 1972, Pas., 1972, I,
535, met concl. eerste advocaat-generaal Mahaux.
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 nmiddellijk van toepassing zal zijn, voor zover hiervan niet is afgeo
weken door de wetgever en voor zover de zaak niet wordt onttrokken aan
de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze werd ingeleid.
In voormelde context werd door uw Hof aangenomen dat met het
begrip ”hangend rechtsgeding” de rechtsgedingen worden bedoeld die
nog moeten worden beslecht op het ogenblik van de inwerkingtreding
van de nieuwe wet  (1). Het hangend geding wordt aldus gelijkgesteld met
een aanleg, en in deze optiek is de nieuwe wet van toepassing op alle
gedingen of procedures waarin op datum van de inwerkingtreding ervan
nog geen beslissing werd gewezen, met dien verstande dat geen afbreuk
wordt gedaan aan rechtstoestanden die definitief voltrokken zijn op het
ogenblik van deze inwerkingtreding.
3.5 .Artikel 3 Ger. W. bepaalt dat ook nieuwe ”wetten inzake bevoegdheid” van toepassing zijn op hangende rechtsgedingen, zonder deze
evenwel te onttrekken aan de instantie waarvoor zij op geldige wijze
werden aanhangig gemaakt. Onder toepassing van twee voorwaarden,
waarbij de zaak reeds voor de rechter aanhangig dient gemaakt te
zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de
aanhangigmaking op geldige wijze dient te zijn geschied, kan het principe van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet zodoende niet tot
gevolg hebben dat een procedure die vóór de inwerkingtreding van de
nieuwe wet op geldige wijze voor de rechter werd aanhangig gemaakt die
op voornoemd ogenblik bevoegd was om van de zaak kennis te nemen, na
de inwerkingtreding van de wet – waarbij hem deze bevoegdheid wordt
ontnomen – aan deze rechter zou worden onttrokken  (2).
De regel dat de rechtsgeldig ingeleide zaak niet wordt onttrokken
aan de rechter die voortaan onbevoegd is om van de zaak kennis te
nemen, geldt slechts voor de instantie waarvoor de zaak op geldige
wijze hangende is. Zij geldt aldus slechts voor één enkele aanleg, wat
inhoudt dat ter bepaling van de ”bevoegde appelrechter” van de nieuwe
wet toepassing zal moeten worden gemaakt.
3.6. Nu de afwijking en uitzondering waarvan melding wordt gemaakt
in artikel 10, tweede en derde lid, van de wet van 13 december 2005 mij,
op basis van de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, niet van
toepassing lijken qua omstandigheden in de voorliggende betwisting, zal
uw Hof m.i. na vernietiging van een arrest gewezen door een rechtsinstantie die ingevolge een ondertussen tot stand gekomen wetswijziging
onbevoegd is geworden om van dergelijke zaak kennis te nemen, deze
dienen te verwijzen naar de rechtsinstantie die voortaan bevoegd is om
van het geding kennis te nemen  (3).
3.7. Ik meen derhalve dat de verwijzing dient te gebeuren naar een
arbeidshof.
III. Conclusie : Vernietiging.

  (1) Cass. 10 februari 1972, AC 1972, 536.
  (2) Cass. 17 maart 1976, AC 1976, 831.
  (3) Cass. 23 december 1970, AC 1971, 413.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 30 juni 2010.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
29 november 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eerste verweerder werpt een middel van niet-ontvankelijkheid
van het cassatieberoep op : het bestreden arrest werd bij gerechtsbrief
overeenkomstig artikel 1675/16 Gerechtelijk Wetboek op 5 juli 2010 ter
kennis gebracht van alle partijen, waaronder de eisers, en geldt als betekening, zodat het cassatieberoep, betekend op 3 februari 2011 en neergelegd op 14 februari 2011, laattijdig is.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat stuk
60 van het gerechtsdossier in hoger beroep een stuk is met als hoofding
”kennisgeving art. 1675/16 Gerechtelijk Wetboek”, onder meer geadresseerd aan de beide eisers, maar niet vergezeld is van het bewijs van de
verzending, aangetekend of bij gerechtsbrief.
Aangezien niet blijkt dat dit stuk ter kennis werd gebracht conform
artikel 1675/16 Gerechtelijk Wetboek, heeft de termijn om cassatie
beroep in te stellen, geen aanvang genomen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Middel
3. Krachtens artikel 1675/7, § 1, Gerechtelijk Wetboek, doet de beschikking van toelaatbaarheid inzake collectieve schuldenregeling een boedel
ontstaan waartoe alle goederen van de schuldenaar op het ogenblik van
de beschikking behoren, alsook de goederen die hij tijdens de uitvoering
van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt.
4. In het arrest van 2 oktober 2008 in de zaak nr. 134/2008 diende het Grondwettelijk Hof te antwoorden op de prejudiciële vraag of artikel 1675/7, § 1,
Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt doordat
de wetgeving over de collectieve schuldenregeling, opgenomen in de artikelen 1675/2 tot 1675/9, Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wetgeving, erin voorzien dat de schadevergoedingen worden uitgesloten uit
de boedel waarmee rekening wordt gehouden bij de collectieve aanzui-
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veringsregeling, terwijl de vergoeding voor schade die aan de persoon is
verbonden en die aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige daad,
op grond van artikel 16, vierde lid, Faillissementswet, uit het actief van
het faillissement wordt uitgesloten.
In het genoemde arrest heeft het Grondwettelijk Hof gezegd voor recht
dat artikel 1675/7, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10
en 11 Grondwet schendt in zoverre het de vergoeding voor schade die
aan de persoon is verbonden en die aan de schuldenaar toekomt uit
onrechtmatige daad, niet uitsluit uit de boedel waarmee rekening wordt
gehouden bij de collectieve schuldenregeling.
5. Artikel 1675/7, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dient aldus
gelezen te worden dat de schuldvorderingen die strekken tot vergoeding
van schade aan de persoon van de schuldenaar uit de boedel dienen
gehouden te worden.
Hierbij kan geen onderscheid worden gemaakt naargelang deze schuldvorderingen betrekking hebben op schade die vóór of na de opening van
de procedure van collectieve schuldenregeling wordt geleden.
6. De appelrechters die enkel de schuldvorderingen tot vergoeding van
de schade geleden ”tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling” uitsluiten, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Verwijzing
7. Krachtens artikel 10 van de wet van 13 december 2005 tot wijziging
van de artikelen 81, 569, 578, 580, 583, 1395, Gerechtelijk Wetboek :
—— treden de artikelen 2, 3, 5, 1o en 9 van deze wet in werking op een
door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
te bepalen datum, uiterlijk op 1 september 2007 ;
—— worden in afwijking van artikel 3, Gerechtelijk Wetboek de beroepen
die na de inwerkingtreding van de in het eerste lid bedoelde bepalingen
ingesteld zijn tegen beslissingen van beslagrechters bij wie de zaak op
geldige wijze aanhangig is gemaakt voor de inwerkingtreding van die
bepalingen, voor de hoven van beroep gebracht.
8. Luidens artikel 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, ingeval
cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, heeft deze plaats naar het
gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de
bestreden beslissing gewezen heeft.
9. Uit deze wetsbepalingen volgt dat de verwijzing dient te gebeuren
naar een hof van beroep.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zegt voor recht dat
enkel de schadeloosstellingen bepaald in de politievonnissen van 23 mei
1997 en 5 november 2004 en in het correctioneel vonnis van 9 februari
2006 voor een beperkt bedrag van 9.000 euro, meer interest, buiten de
boedel van de collectieve schuldenregeling blijven en oordeelt over de
kosten.
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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.
2 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten :
de heer Maes en de heer De Bruyn.

N° 82
1o

— 2 februari 2012
(C.11.0162.N)

kamer

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — Ziektekostenverzekering.
— Ziekenhuizen. — Budget van financiële middelen. — Kosten. — Begrip.

Niet enkel de kosten van chirurgische daghospitalisatie zijn in het budget
van financiële middelen opgenomen ; de kosten voor andere daghospitalisaties werden door de Koning omschreven en zijn door het budget gedekt.
(Artt. 94, eerste en tweede lid, en 95 ziekenhuiswet 1987)

(Universitair

ziekenhuis

Antwerpen,

vzw t.

S.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
vrederechter te Antwerpen, zevende kanton van 25 mei 2010.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
.........................................................
Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 94, eerste lid, Ziekenhuiswet dekt, onverminderd
de toepassing van artikel 90, het budget van financiële middelen op
forfaitaire wijze de kosten die verband houden met het verblijf in een
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gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. De Koning omschrijft krachtens
artikel 94, tweede lid, de in het eerste lid bedoelde kosten.
Krachtens artikel 95 zijn de in deze bepaling opgesomde kosten niet
begrepen in het budget van het ziekenhuis.
3. Krachtens artikel 8, e), van het koninklijk besluit van 25 april
2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van
financiële middelen van de ziekenhuizen, zoals te dezen van toepassing,
dekken de onderscheidene delen en onderdelen van het budget van een
ziekenhuis, binnen de in dit koninklijk besluit bepaalde voorwaarden en
regelen, de kost van verschillende bestanddelen bedoeld in de artikelen 9
tot en met 23, voor zover die betrekking hebben op de daghospitalisatie
wat betreft de elementen die daarin worden opgesomd.
Deze bepaling bepaalt in het algemeen dat de aangeduide kosten
verbonden aan de daghospitalisatie onder het budget van financiële
middelen vallen, zonder deze bepaling te beperken tot de chirurgische
daghospitalisatie of hieraan als voorwaarde te verbinden dat deze
kosten ook daadwerkelijk in de berekeningsbasis van het budget zijn
opgenomen overeenkomstig de artikelen 24 en volgende en de bijlagen
van dit koninklijk besluit.
4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat enkel de kosten van chirurgische daghospitalisatie in het budget van financiële middelen zijn
opgenomen en dat de kosten van andere daghospitalisaties niet door de
Koning werden omschreven en derhalve niet door dit budget gedekt zijn,
faalt naar recht.
Tweede middel in zijn geheel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de
heer Lefèbvre.

N° 83
1o

— 2 februari 2012
(C.11.0335.N)

kamer

1o VERBINTENIS. — Betaling. — Betaling
door de schuldeiser. — Belang.

door een derde.

— Weigering

2o BETALING. — Verbintenis. — Betaling door een derde. — Weigering door
de schuldeiser. — Belang.
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1° en 2° Gebreken die de verhouding tussen de derde-betaler en de schuldenaar betreffen, leveren geen belang op voor de schuldeiser om de betaling
door een derde te weigeren  (1). (Art. 1237 BW)

(S.

t/

M.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 15 december 2010.
Afdelingsvoorzitter 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
Ontvankelijkheid
De verweerder werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op : de beslissing steunt tevens op de zelfstandige reden dat de betaling nietig is. Het
arrest stelt de nietigheid van de betaling niet vast, zodat de grond van
niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
De verweerder werpt een tweede grond van niet-ontvankelijkheid op :
het middel komt op tegen een feitelijke beoordeling. Het middel komt
niet op tegen een feitelijke beoordeling, maar roept een rechtsvraag op
zodat ook deze grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
Krachtens artikel 1237 Burgerlijk Wetboek kan de schuldeiser de betaling door een derde weigeren indien hij een wettige reden heeft die kan
gelegen zijn in het belang dat de verbintenis, gelet op zijn aard, door de
schuldenaar zelf wordt voldaan of het belang dat de schuldeiser heeft bij
de niet-betaling door een bepaalde derde. Dit belang moet eigen zijn aan
de schuldeiser.
Gebreken die de verhouding tussen de derde-betaler en de schuldenaar
betreffen, leveren geen belang op voor de schuldeiser om de betaling
door de derde te weigeren.
De appelrechters die oordelen dat de schuldeiser, de verweerder,
gerechtigd is om zich te verzetten tegen de betaling door zijn zoon
van de schuld van de eiser, zijn schoonzoon, wegens het belang dat de
  (1) Cass. 28 september 1973, AC 1974, nr. 101 ; zie ook Cass. 21 januari 2008, AR C.07.0078.F,
AC 2008, nr. 39, en noot J. De Coninck onder dat arrest in RW 2008-09, (1258), 1258-1261.
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verweerder heeft om zijn zoon te beschermen tegen het bedrog van de
eiser, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens 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 over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
2 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en
de heer Verbist.

N° 84
1o

— 3 februari 2012
(C.09.0236.F)

kamer

AFSTAMMING. — Rechtsvordering

tot onderzoek naar het vaderschap en

tot erkenning van het vaderschap van een andere man.
tijdens het huwelijk.
de moeder.

— Bezit

— Kind

geboren

van staat ten aanzien van de echtgenoot van

— Ontvankelijkheid.

De rechtsvordering tot onderzoek naar het vaderschap en tot erkenning van
het vaderschap van een andere man die wordt ingesteld door een tijdens het
huwelijk van zijn moeder verwekt kind, is ontvankelijk zelfs als de afstamming ten aanzien van de echtgenoot van zijn moeder bevestigd wordt door
een bezit van staat  (1). (Art. 323 BW)

(W. t. D.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 30 september 2008.
In een arrest van 11 juni 2010 heeft het Hof, na het eerste middel te
hebben afgewezen, de uitspraak over de gegrondheid van het tweede
en derde middel aangehouden tot het Grondwettelijk Hof zou hebben

  (1) Zie GwH, arrest nr. 122/2011 van 7 juli 2011 ; art. 323 BW, voor de opheffing ervan bij
art. 24 Wet 1 juli 2006, B.S. 29 december 2006.
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 eantwoord op de twee prejudiciële vragen die in het dictum van dit
g
arrest werden gesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft geantwoord in het arrest nr. 122/2011 van
7 juli 2011.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert drie middelen aan. Het derde is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
—— Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op
20 november 1989, bekrachtigd door België op 16 december 1991 en ten aanzien van
België in werking getreden op 15 januari 1992 ;
—— de artikelen 22 en 22bis Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de op artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek gegronde
rechtsvordering van de eiseres tot onderzoek naar het vaderschap en tot erkenning van het vaderschap van een andere man niet ontvankelijk en veroordeelt
haar in de kosten.
Grieven
Artikel 7 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten
van het kind bepaalt dat het kind, voor zover mogelijk, het recht heeft zijn of
haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.
Artikel 22 Grondwet bepaalt dat ieder recht heeft op eerbiediging van zijn
privé-leven en zijn gezinsleven, terwijl artikel 22bis bevestigt dat het kind recht
heeft op eerbiediging van zijn morele en lichamelijke integriteit.
Zowel het recht om zijn ouders te kennen als het recht op eerbiediging van zijn
privé-leven en zijn gezinsleven houden voor het kind het recht in om een rechtsvordering te stellen tot onderzoek naar het vaderschap zonder hierbij gehinderd
te worden door een bezit van staat dat onweerlegbaar is ten aanzien van de man
van zijn moeder.
Het arrest dat de rechtsvordering van de eiseres tot onderzoek naar het vaderschap en tot erkenning van het vaderschap van een andere man verwerpt op grond
dat het oud artikel 323 Burgerlijk Wetboek voor een dergelijke rechtsvordering de
voorwaarde oplegt dat er geen bezit van staat is ten aanzien van de vader wiens
vaderschap vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317 Burgerlijk Wetboek, schendt
derhalve de artikelen 7 van het Verdrag van New York, 22 en 22bis Grondwet.

III. Beslissing

van het hof

Derde middel
In het arrest van 11 juni 2010 heeft het Hof aan het Grondwettelijk Hof
de prejudiciële vraag gesteld of het oud artikel 323 Burgerlijk Wetboek
de artikelen 22 en 22bis Grondwet schendt in zoverre het een kind
verbiedt zijn biologische vader op te sporen en diens vaderschap te doen
erkennen, wanneer het is verwekt tijdens het huwelijk van zijn moeder
en zijn afstamming ten aanzien van de echtgenoot van zijn moeder
bevestigd wordt door een bezit van staat.
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In het arrest van 7 juli 2011 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord
dat het bovenvermelde artikel 323 artikel 22 Grondwet schendt, op grond
dat de voorwaarde van het bezit van staat die inhoudt dat de wetgever
in alle omstandigheden de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap heeft laten prevaleren op de biologische werkelijkheid, zonder aan
de rechter de bevoegdheid te laten rekening te houden met de vaststaande
feiten en de belangen van alle betrokken partijen, het recht op eerbiediging van het privé-leven van de kinderen op onevenredige wijze aantast.
Het bestreden arrest verantwoordt derhalve niet naar recht de beslissing waarbij de rechtsvordering van de eiseres tot erkenning van het
vaderschap van een andere man wordt verworpen op grond dat, krachtens het oud artikel 323 Burgerlijk Wetboek, het bezit van staat een
beslissend middel van niet-ontvankelijkheid is.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
3 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 85
1o

— 3 februari 2012
(C.10.0462.F)

kamer

1o UITVINDINGSOCTROOI. — Nationaal
Toepassingsgebied.

octrooi.

2o UITVINDINGSOCTROOI. — Nationaal

octrooi.

— Namaak. — Begrip. —

— Namaak. — Technisch
— Bijkomstig
vaststelling.

kenmerk bestaande in een of meer rekenkundige grootheden.
of oppervlakkig verschil.

— Wijze

van

1o Namaak vereist niet dat de uitvinding volledig wordt overgenomen ; het
is vereist maar voldoende dat de wezenlijke kenmerken van de uitvinding
waarop het octrooi betrekking heeft terug te vinden zijn in de werkwijze of het
voortbrengsel van de derde ; bijkomstige of oppervlakkige verschillen sluiten
namaak niet noodzakelijk uit ; deze regels gelden eveneens als de conclusies
van het octrooi bestaan in een of meer rekenkundige grootheden  (1). (Artt. 26,
eerste lid, en 27, § 1, Octrooiwet ; Artt. 64, derde lid, en 69, Verdrag van
  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. 85.
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5 okt. 1973 inzake de verlening van Europese octrooien ; Art. 1, Interpretatief protocol van 5 okt. 1973).
2o Om het verschil tussen het technisch kenmerk dat bestaat in een of meer
rekenkundige grootheden van het van namaak betichte voorwerp, enerzijds,
en het technisch kenmerk dat de uitvinding vertoont, anderzijds, als bijkomstig of oppervlakkig aan te merken, hoeft de rechter niet na te gaan of dat
technisch kenmerk in concreto een gelijkaardige uitwerking heeft als het
technisch kenmerk van de uitvinding  (1). (Artt. 26, eerste lid, en 27, § 1,
Octrooiwet ; artt. 64, derde lid, en 69 Verdrag van 5 okt. 1973 inzake de
verlening van Europese octrooien ; art. 1, Interpretatief protocol van 5
okt. 1973)

(Nouvag

dental-und medizintechnik

Duits

GmbH,
M.)

vennootschap naar

recht e.a. t.

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 15 oktober 2009 van
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 149 van de Grondwet ;
—— artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955 ;
—— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
—— artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek ;
—— de artikelen 26, eerste lid, 27, § 1, en 52, § 1, van de wet van 28 maart 1984 op
de uitvindingsoctrooien ;
—— de artikelen 63 en 69 van het Verdrag inzake de verlening van Europese
octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van
8 juli 1977, en het protocol inzake de uitleg van artikel 69, dat gevoegd is bij dit
verdrag en er krachtens artikel 164 (1) deel van uitmaakt ;
—— algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging ;
—— algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie van de procespartijen,
beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseressen en de verweerster een toestel dat dezelfde
wezenlijke kenmerken vertoont als het voorwerp waarop het octrooi van de
verweerder betrekking heeft hebben vervaardigd, aangeboden, in het verkeer
  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. 85.
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gebracht, ingevoerd en in voorraad hebben gehad, dat namaak aldus bewezen is
en het hoofdberoep gegrond is.
Bijgevolg verklaart het voor recht dat de eiseressen en de verweerster zich
schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op het octrooi van de verweerder, veroordeelt het voornoemde partijen om de inbreuken op dat octrooi in België stop
te zetten en hem een schadevergoeding van 40.455,50 euro, vermeerderd met de
compensatoire interest, te betalen.
Het arrest verklaart bijgevolg de door de verweerster tegen de eiseressen ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring gegrond, spreekt de ontbinding
uit van de verkoop van het als namaak beschouwde toestel, en veroordeelt de
eiseressen in solidum om de bedragen van 6.124,59 euro en 5.865,00 euro verhoogd
met de interest terug te betalen aan de verweerster. Het legt de kosten van beide
instanties ten laste van de eiseressen.
Het arrest baseert de beslissing dat er sprake is van namaak en de daaruit
voortvloeiende beslissingen op de volgende gronden :
”18. Namaak vereist niet dat het inbreukmakende goed op alle punten identiek
zou zijn met het nagemaakte goed. Het volstaat dat het de wezenlijke kenmerken
ervan vertoont (Brussel, 17 september 2004, Ing.-Cons., 2004, boek 3, 67).
De bijkomstige of oppervlakkige verschillen sluiten namaak niet noodzakelijk
uit. Krachtens hetzelfde beginsel is er duidelijk geen sprake van namaak als het
als namaak aangemerkte toestel een essentieel verschil vertoont met de uitvinding (M. Buydens, Droits des brevets d’invention, Brussel, Larcier, 1999, p. 198,
nr. 385).
19. Het Vacuson-toestel kan als volgt worden omschreven (omschrijving, voorgesteld door de [verweerder]) : […]
Het wordt in een reclamefolder van [de verweerster] voorgesteld als een combinatie van toestellen voor liposuctie die op oordeelkundige en nauwkeurige wijze
zijn bijeengebracht (pomp voor infiltratie en afzuiging met vibrerende canule).
De vibraties in de canule worden opgewekt door een micromotor die geïntegreerd
is in het handvat voor de canule. Die micromotor voert een opwaartse beweging
van 2,5 mm uit die de canule doet vibreren op het handstuk.
Het toestel wordt door de deskundige Van Cutsem als volgt omschreven :
“Het Vacuson-toestel voor vetafzuiging bestaat uit een zuigcanule die dient
om onderhuids vet weg te zuigen via — de canule bevat immers een lengte as —
een daartoe speciaal gemaakte toegangsopening. Die canule wordt gemonteerd
op een mechanische motor die in een doos steekt en bestaat uit een een micromotor. Die motor bezit een toegang die bedoeld is om er een energiebron, meer
bepaald een bron van elektrische energie, op aan te sluiten, en om een beweging
te genereren bestemd voor de canule. De beweging van de canule is een vibrerende
beweging die ten opzichte van de as van de canule uit twee componenten bestaat,
de ene volgens de as zelf van de canule, de andere loodrecht daarop. Elke vibratie
kan immers worden ontleed in twee bewegingen die loodrecht op elkaar staan. De
voormelde micromotor voert een schoksgewijze beweging uit met een amplitudo
van 2,5 mm die de canule aan het vibreren brengt”.
Deze beschrijving beantwoordt volkomen aan conclusie 1 en volstaat op zich al
om van namaak te kunnen spreken.
[De eiseressen] betwisten evenwel op de basisconclusie inbreuk te hebben
gemaakt en wel om de volgende redenen :
—— de translatie van de Vacuson bedraagt minder dan twee millimeter terwijl
de conclusie voorziet in een amplitude van 2 mm tot 1 cm ;
—— een component van de vibratie wordt niet gezocht en wordt zelfs zoveel
mogelijk vermeden in de Vacuson waar er geen ruimte bestaat tussen de canule
en de behuizing.
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a) Over de translatie
20. De reclamefolders van de Vacuson, die zowel door [de eiseressen] als door
[de verweerster] worden verspreid, maken gewag van een opwaartse beweging van
2,5 mm die de canule doet vibreren op het handstuk.
[De eiseressen] betogen dat die vermeldingen te wijten zijn aan een fout en dat
in werkelijkheid de overlangse beweging van de canule niet meer bedraagt dan
1,9 mm of 1,98 mm als rekening wordt gehouden met de tolerantie van 0,04 mm die
in de plannen staat aangegeven.
21. De [verweerder] eist de uitvinding voor zich op van een nutatiebeweging
die bestaat uit een translatie tussen 2 mm en 1 cm, enerzijds, en een vibratie
loodrecht op de as van de canule, anderzijds.
Zelfs als de reclamefolders [van de eiseressen] afwijken van de plannen van het
toestel — wat de [verweerder] betwist —, dan nog moet worden vastgesteld dat,
gelet op de door de [verweerder] opgeëiste grootte van de amplitude in de lengterichting, een verschil van 0,02 mm ten opzichte van de minimale amplitude als
een bijkomstig of oppervlakkig verschil moet worden aangemerkt aangezien het
niet meer dan één procent bedraagt.
Bij namaak moet meer belang gehecht worden aan de gelijkenissen dan aan de
verschillen. In deze zaak geven [de eiseressen] evenwel toe dat [hun] toestel een
overlangse beweging genereert waarvan de amplitude op één procent na overeenkomt met de door de [verweerder] opgeëiste amplitude.
Als de toestellen vervaardigd worden met een tolerantie van meer dan 0,04 mm
(wat mogelijk is) , overschrijdt de amplitude van de translatie de 2 mm, wat
wellicht verklaart waarom de reclamefolders gewag maken van een opwaartse
beweging van 2,5 mm.
Bijgevolg heeft het door [de eiseressen] aangevoerde amplitudeverschil geen
invloed op de namaak”.
Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
Artikel 17, § 2, eerste zin, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bepaalt dat de octrooiaanvraag of -aanvragen het voorwerp van de gevraagde
bescherming omschrijven. In dezelfde zin bepaalt artikel 26, eerste lid, van die
wet dat ”de beschermingsomvang van het octrooi bepaald wordt door de inhoud
van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg
van de conclusies”. Artikel 27, § 1, van voormelde wet omschrijft bepaalde handelingen die betrekking hebben op een voortbrengsel of werkwijze ”waarop het
octrooi betrekking heeft” als een inbreuk op de rechten van de octrooihouder.
Die bepalingen zijn van toepassing op de Europese octrooien krachtens
artikel 64 van het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien van
5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977. Krachtens die bepaling
heeft de houder van het Europees octrooi vanaf de dag waarop de vermelding van
de verlening daarvan is gepubliceerd in elk der Verdragsluitende Staten waarvoor het is erkend, dezelfde rechten als die welke hij zou ontlenen aan een in die
Staat verleend nationaal octrooi.
Artikel 69 (1) van dat verdrag vermeldt dezelfde regel als die welke vervat is in
artikel 26, eerste lid, van voormelde wet en waaraan hierboven werd herinnerd.
Naar luid van het bij voormeld verdrag gevoegd protocol van 5 oktober 1973
inzake de uitlegging van dat artikel moet artikel 69 aldus worden uitgelegd dat
het tegelijkertijd een redelijke bescherming verzekert aan de octrooihouder en
een redelijke graad van rechtszekerheid biedt aan derden. Die uitleg moet het
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midden houden tussen een uitleg volgens welke de beschermingsomvang wordt
bepaald door de strikte en letterlijke tekst van de conclusies en een uitleg volgens
welke de conclusies alleen als richtlijn dienen voor de deskundige.
Krachtens die teksten moet de rechter, teneinde na te gaan of er van namaak
sprake is, zich op het standpunt van de deskundige stellen en mag hij zich enkel
baseren op de tekst van de conclusies, die hij zo nodig moet uitleggen aan de
hand van de beschrijving en de tekeningen, zonder zich te moeten houden aan de
strikte en letterlijke betekenis van die tekst maar zonder verder te mogen gaan
dan wat een redelijke bescherming van de octrooihouder gebiedt, en dus zonder
die bescherming uit te breiden tot wat de octrooihouder had willen beschermen
maar wat niet in de conclusies vermeld wordt.
Als de conclusie gewag maakt van een kenmerk dat bestaat in een of meer
rekenkundige grootheden, is het voorwerp waarop het octrooi betrekking heeft
daardoor beperkt tot dat kenmerk. Het is de rechter verboden een of meer daarvan
afwijkende waarden, hoe dicht ze ook bijeenliggen, als een reproductie van dat
kenmerk te beschouwen tenzij hij vaststelt dat die afwijkende waarde of waarden
volgens de deskundige niet in abstracto maar in concreto een gelijkwaardige
uitwerking heeft of hebben als die van de opgeëiste uitvinding, zoniet miskent
hij de redelijke graad van rechtszekerheid die aan derden moet worden geboden.
In dit geval geeft conclusie 1 van het octrooi van de verweerder het litigieuze
kenmerk weer als volgt : ”de amplitude van de translatiecomponent ligt tussen
2 mm en 1 cm”, en vermeldt hierover verder niets.
Het arrest dat een translatie van 1,98 mm als een overneming van het litigieuze kenmerk aanmerkt op grond dat ze slechts een bijkomstig of oppervlakkig
verschil vertoont of op één procent na overeenkomt met de minimale translatie
van 2 mm waarvan sprake is in de conclusie, zonder hierbij vast te stellen dat die
translatieamplitude volgens de deskundige in concreto een gelijkwaardige uitwerking heeft als de uitvinding waarop de conclusie betrekking heeft, miskent de
redelijke graad van rechtszekerheid die aan derden moet worden geboden en
schendt bijgevolg de bovengenoemde wettelijke bepalingen.

.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Artikel 26, eerste lid, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bepaalt dat de beschermingsomvang van het octrooi wordt
bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.
Krachtens artikel 64 van het Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de
verlening van Europese octrooien heeft de houder van het Europese
octrooi in elk der Verdragsluitende Staten waarvoor het is erkend,
dezelfde rechten als die welke hij zou ontlenen aan een in die Staat
verleend nationaal octrooi.
Artikel 69 van dat Verdrag bevat dezelfde regel als die welke is
opgenomen in het bovenaangehaalde artikel 26, eerste lid, van de wet
van 28 maart 1984.
Artikel 1 van het protocol inzake de uitlegging van dat artikel, dat
op 5 oktober 1973 is goedgekeurd en deel uitmaakt van het Verdrag
inzake de verlening van Europese octrooien, bepaalt dat artikel 69 niet
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mag worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van
het Europese octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de
conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar
mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden
kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd
in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als
zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de
octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving
en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg van
artikel 69 moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden
houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als
een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.
Artikel 27, § 1, van de wet van 28 maart 1984 bepaalt dat het octrooi de
octrooihouder het recht geeft iedere derde bepaalde handelingen waarop
het octrooi betrekking heeft te verbieden. Volgens artikel 64, derde lid,
van het Verdrag inzake het Europese octrooi wordt elke inbreuk op het
Europese octrooi beoordeeld overeenkomstig de nationale wet.
Namaak vereist niet dat de uitvinding volledig wordt overgenomen ;
het is vereist maar voldoende dat de wezenlijke kenmerken van de
uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft terug te vinden zijn in
de werkwijze of het voortbrengsel van de derde. Bijkomstige of oppervlakkige verschillen sluiten namaak niet noodzakelijk uit.
Deze regels gelden eveneens als de conclusies van het octrooi bestaan
in een of meer rekenkundige grootheden.
Om het verschil tussen het technisch kenmerk dat bestaat in een of
meer rekenkundige grootheden van het van namaak betichte voorwerp,
enerzijds, en het technisch kenmerk dat de uitvinding vertoont, anderzijds, als bijkomstig of oppervlakkig aan te merken, hoeft de rechter
niet na te gaan of dat technisch kenmerk in concreto een gelijkaardige
uitwerking heeft als het technisch kenmerk van de uitvinding.
Het arrest stelt vast dat de verweerder ”de uitvinding voor zich opeist
van een nutatiebeweging die bestaat uit […] een translatie tussen 2 mm
en 1 cm” en dat de eiseressen aanvoeren dat ”de overlangse beweging
van de canule [van het voorwerp dat een namaak is van de Vacuson] niet
meer bedraagt dan […] 1,98 mm, als rekening wordt gehouden met de
tolerantie van 0,04 mm die op de plannen aangeduid staat”.
Het arrest dat oordeelt dat, ”gelet op de minimale amplitude die door
de [verweerder] wordt opgeëist, een verschil van 0,02 mm ten opzichte
van de minimale amplitude als een bijkomstig of oppervlakkig verschil
moet worden aangemerkt aangezien het niet meer bedraagt dan één
procent”, verantwoordt naar recht de beslissing dat ”het door [de eiseressen] aangevoerde amplitudeverschil geen invloed heeft op de namaak”,
en dat derhalve ”de [eiseressen] wel degelijk een toestel dat dezelfde
wezenlijke kenmerken vertoont als het voorwerp waarop het octrooi
van [de verweerder] betrekking heeft hebben vervaardigd, aangeboden,
in het verkeer gebracht, ingevoerd en in voorraad hebben gehad”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
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Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
3 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer Mahieu.

N° 86
3o

— 6 februari 2012
(C.10.0432.F)

kamer.

1o SOCIALE ZEKERHEID. — Werknemers. — Geregistreerd
Schrapping. — Straf. — Aard.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. — Rechten,
rechten van de schatkist. — Geregistreerd
Straf. — Aard.

aannemer.

—

tenuitvoerlegging en vooraannemer.

— Schrapping. —

1o en 2o De schrapping van de registratie als aannemer, bepaald in artikel 9,
§ 1, 4o, van het koninklijk besluit van 26 december 1998, zoals het van toepassing was op de feiten, is geen straf maar het gevolg van de verdwijning van
een van de toekenningsvoorwaarden van die registratie ; die schrapping is
een maatregel die is genomen om het oorspronkelijke doel van preventie en
openbare veiligheid te blijven verwezenlijken  (1). (Artt. 2, § 1, en 9, § 1, 4o,
van het KB van 26 dec. 1998 tot uitvoering van de Artt. 400, 401, 403,
404 en 406 van het WB92, zoals het van toepassing was op de feiten ;
Art. 30bis RSZ-wet).
t.

(Euro Novo Domingos b.v.b.a.
Belgische Staat, Minister van financiën)
Arrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 9 januari 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 januari 2011
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 86.
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Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en, voor zover nodig, de voormelde wet van
13 mei 1955 ;
—— artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet
van 15 mei 1981, en, voor zover nodig, de voormelde wet van 15 mei 1981 ;
—— de artikelen 12, 14 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering van de eiseres tot nietigverklaring van de beslissing tot schrapping van haar registratie als aannemer, die op 15 maart 2007 werd genomen door
de registratiecommissie van Waals-Brabant, om alle redenen die hier als volledig
weergegeven worden beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen :
”De grief van (de eiseres) heeft in wezen echter meer betrekking op de
onwettigheid van de opdrachten die aan de registratiecommissies zijn toegekend
door het voormelde koninklijk besluit, wanneer zij het hierboven geciteerde
artikel 9, § 1, 4°, toepassen.
Volgens (de eiseres) zijn immers alleen de gerechtelijke rechtscolleges bevoegd
om te oordelen over de vraag of zij al dan niet een sociaalrechtelijk misdrijf heeft
gepleegd, zodat de commissie artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden heeft geschonden toen zij,
om haar beslissing te verantwoorden, de haar voorgelegde feiten als misdrijven
omschreef en ze bewezen verklaarde. Die feiten hebben immers niet geleid tot
een vonnis waarin verklaard wordt dat die feiten aan de zijde van (de eiseres)
misdrijven opleveren en zelfs niet tot een vervolging in rechte.
Zij verliest zodoende uit het oog dat de te dezen toepasselijke reglementaire bepalingen de registratiecommissies geen rechtsprekende bevoegdheid toekennen maar
slechts een administratieve bevoegdheid om te beslissen over een aanvraag tot
registratie en de schrapping van de registratie (Cass. 22 november 1985, A.C., 19851986, nr. 200) en dat de strafvordering het nemen van een administratieve beslissing
waarvoor andere criteria gelden dan het plegen van een strafrechtelijk misdrijf,
niet opschort (Luik, 25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 1026, en de noot B. Louveaux).
Om de registratie van een aannemer te schrappen in de zin van artikel 9, § 1,
4°, van het koninklijk besluit van 26 december 1998, is het noodzakelijk maar
voldoende dat de aannemer zijn sociale of fiscale verplichtingen in ernstige mate
of herhaaldelijk heeft verzuimd. Het bewijs van dat verzuim kan worden geleverd
aan de hand van de — niet-tegengesproken — processen-verbaal die werden opgemaakt door de sociale inspecteurs van de inspectiedienst van de dienst toezicht
op de sociale wetten, van de Rijksdienst van Sociale Zekerheid en van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Bijgevolg maakt het in dit geval weinig uit dat het arbeidsauditoraat haar
niet gerechtelijk heeft vervolgd. Het recht dat aan (de eiseres) is toegekend door
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, wordt immers gevrijwaard door het beroep dat zij tegen
de beslissingen van de registratiecommissies kan instellen voor de rechtbank
van eerste aanleg, met de daarbij horende garanties van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid. Dat rechtscollege kan, net als het rechtscollege in hoger beroep,
de administratieve beslissing nietig verklaren op grond, bijvoorbeeld, dat het
verzuim niet kan worden aangemerkt als een ernstige inbreuk of dat de beslissing
tot schrapping niet in verhouding staat tot de vastgestelde tekortkoming(en)”.

ARREST-2012-02.indb 291

31/01/13 16:12

292

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.2.12 - N° 86

Grieven
Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 7 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, impliceert dat de wet
die een inbreukmakende gedraging strafbaar stelt duidelijk en precies verwoord
moet zijn, zodat eenieder, op het ogenblik dat hij zich op een bepaalde manier
gedraagt, weet dat zijn gedrag strafbaar is.
Het aldus omschreven legaliteitsbeginsel is ook van toepassing op de administratieve sancties die, door het voorwerp of het doel ervan, een strafrechtelijk
karakter hebben.
Artikel 159 van de Grondwet bepaalt dat ”de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in
zoverre zij met de wetten overeenstemmen”.
Omdat de eiseres in ernstige mate zou hebben verzuimd haar fiscale, sociale
en loonverplichtingen na te komen, heeft de registratiecommissie van WaalsBrabant te dezen beslist haar registratie te schrappen met toepassing van
artikel 9, § 1, 4o, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uitvoering
van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.
Krachtens artikel 9, § 1, 4o, van dat koninklijk besluit schrappen de registratiecommissies de registratie van de aannemer van ambtswege wanneer hij ofwel
herhaaldelijk ofwel op ernstige wijze in overtreding is geweest op het vlak van de
fiscale, sociale en loonverplichtingen of op het vlak van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de uitoefening van in artikel 1 van het voormelde koninklijk besluit bedoelde werkzaamheden.
De in artikel 9, § 1, 4o, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 bedoelde
inbreukmakende gedraging, die erin bestaat ernstige overtredingen te hebben
begaan op het vlak van de fiscale, sociale en loonverplichtingen of op het vlak
van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de uitoefening
van in artikel 1 van het koninklijk besluit bedoelde werkzaamheden, is niet
voldoende duidelijk en precies omschreven om te voldoen aan het strafrechtelijk
legaliteitsbeginsel.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 159 van de Grondwet door te beslissen om
artikel 9, § 1, 4o, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 toe te passen en
door te weigeren de beslissing tot schrapping nietig te verklaren die de registratiecommissie van Waals-Brabant had genomen op grond van een dergelijke reglementaire bepaling die niet conform de Grondwet en het wettelijkheidsbeginsel is.
Het arrest schendt bijgevolg tevens artikel 7 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de artikelen 12
en 14 van de Grondwet.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 26 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 WIB92 en van artikel 30bis van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het op
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de feiten van toepassing is, onderwerpt de registratie als aannemer aan
de voorwaarde dat de aannemer, op het ogenblik van de beslissing van de
registratiecommissie bedoeld in afdeling 5, met name :
—— 9o niet op ernstige wijze in overtreding is met de wettelijke en
reglementaire bepalingen in verband met de uitoefening van in artikel 1
bedoelde werkzaamheden ;
—— 10o tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de beslissing van
de registratiecommissie, niet herhaaldelijk of op ernstige wijze in overtreding is geweest op het stuk van de fiscale, sociale en loonverplichtingen of op het stuk van de wettelijke en reglementaire bepalingen in
verband met de uitoefening van in artikel 1 bedoelde werkzaamheden.
Krachtens artikel 9, § 1, 4o, van het koninklijk besluit wordt de registratie als aannemer geschrapt wanneer de betrokkene herhaaldelijk of
op ernstige wijze in overtreding is geweest op het stuk van de fiscale,
sociale en loonverplichtingen of op het stuk van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de uitoefening van in artikel 1
bedoelde werkzaamheden.
Die bepalingen hebben tot doel te ontmoedigen een beroep te doen
op aannemers die de betreffende wetgeving herhaaldelijk of op ernstige
wijze hebben overtreden en bijgevolg onvoldoende of niet meer voldoende
garanties bieden dat zij de fiscale en sociale wetgeving en, over het algemeen, de wetgeving betreffende de uitoefening van hun activiteit zullen
eerbiedigen.
Hieruit volgt dat de beslissing tot schrapping die genomen wordt op
grond van voormeld artikel 9, § 1, 4o, geen straf is maar het gevolg van de
verdwijning van een van de toekenningsvoorwaarden van die registratie.
Die schrapping is een maatregel die genomen werd om het oorspronkelijke doel van preventie en openbare veiligheid te blijven verwezenlijken.
Voormeld artikel 9, § 1, 4o, is bijgevolg niet onderworpen aan het
beginsel van de wettelijkheid van de strafbaarstellingen, bedoeld in
artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR alsook artikel 12 Grondwet.
In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
Voor het overige is het middel in zoverre het schending aanvoert van
artikel 14 Grondwet, dat geen verband houdt met de wettelijkheid van
de strafbaarstellingen, alsook van artikel 159 Grondwet, welke schending geheel is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de
voormelde bepalingen, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 februari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de
heer T’Kint.
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N° 87
3o
DADING. — Afstand van
ling. — Draagwijdte.

— 6 februari 2012
(C.10.0693.F)

kamer

rechten, rechtsvorderingen en eisen.

— Beoorde-

Wanneer de rechter niet vaststelt dat de tekst van de dadingsovereenkomst
een andere afstand bevat dan die welke betrekking heeft op de bijdrage in de
helft van de herstellings- en verbeteringskosten, die in 1985 gemaakt moesten
worden om de toenmalige toestand te verhelpen, kan hij niet wettig beslissen
dat het geschil dat tussen de partijen in 1996 was ontstaan, begrepen was in
de dading  (1). (Artt. 2048 en 2049 BW).

(D. t. Les Roses,

vereniging van mede-eigenaars)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 24 juni 2010.
De zaak is bij beschikking van 23 januari 2012 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Eerste onderdeel
Luidens artikel 2048 Burgerlijk Wetboek blijven dadingen beperkt tot
hun voorwerp : wordt daarbij afstand gedaan van alle rechten, vorde  (1) In zijn andersluidende conclusie had het O.M. geoordeeld dat de appelrechters,
door te beslissen dat ”het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 januari
1985… duidelijk is” en dat ”het vochtprobleem dat de eiser thans aanklaagt”, in tegenstelling tot wat hij betoogt, ”kennelijk is veroorzaakt door dezelfde factoren als die welke
ten grondslag liggen aan het vochtprobleem in 1983-1984, dat uitgerekend tot de dading
van 16 januari 1985 heeft geleid”, en dat ”gezien de aard van het probleem waarmee de
eigenaar van de vertrekken in de kelder geconfronteerd werd (vocht) en het feit dat
de kelder (per definitie) gedeeltelijk ingegraven was (een algemeen bekende situatie),
konden de overeenkomstsluitende partijen bovendien redelijkerwijs aannemen dat het
vochtprobleem vroeg of laat, na verloop van tijd, opnieuw zou opduiken. De dading werd
gesloten met het oog op dat te voorziene gegeven”, hun uitleggingsbevoegdheid hadden
uitgeoefend door de draagwijdte te bepalen van een wilsovereenkomst betreffende de
dading, binnen de grenzen van die overeenkomst. Laatstgenoemde wilsovereenkomst was
duidelijk verwoord en had betrekking op hetzelfde, goed gelokaliseerde vochtprobleem
waarbij, gelet op de omstandigheden die de partijen op dat ogenblik goed kenden, ook
gewezen wordt op de gevolgen van een mogelijke evolutie, die rekening houdt met de
plaatsgesteldheid en de voorzienbaarheid van die gevolgen. De appelrechters, die de draagwijdte van de dading op grond van de voormelde feiten op onaantastbare wijze beoordelen, miskennen volgens het O.M. de in het middel bedoelde wetsbepalingen dus niet.

ARREST-2012-02.indb 294

31/01/13 16:12

N° 87 - 6.2.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

295

ringen en eisen, dan geldt zulks alleen voor hetgeen betrekking heeft op
het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven.
Artikel 2049 van dat wetboek bepaalt dat dadingen slechts de geschillen
regelen die daarin zijn begrepen, hetzij partijen hun bedoeling in bijzondere of in algemene bewoordingen hebben uitgedrukt, hetzij die bedoeling
als een noodzakelijk gevolg wordt afgeleid van hetgeen is uitgedrukt.
Afstand van recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid
uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn.
Het bestreden vonnis stelt het volgende vast :
het appartement van de eiser vertoonde in 1983 voor het eerst een
vochtprobleem ;
—— op 16 januari 1985 hebben de heer Z., de vorige eigenaar van dat
appartement, en de verweerster een dading aangegaan waarvan akte
is genomen in een proces-verbaal van de algemene vergadering van de
mede-eigenaars, volgens hetwelk beide partijen, ”met het oog op een
snelle en minnelijke regeling van deze zaak”, zich ertoe verbonden ”de
herstellings- en verbeteringskosten elk voor de helft te dragen”.
—— ”die dading werd uitgevoerd en het probleem leek opgelost tot [de
eiser] nieuwe klachten indiende met betrekking tot vocht in de litigieuze vertrekken” ;
—— op de algemene vergadering van 18 september 1996 heeft de verweerster, naar aanleiding van die klachten, beslist ”het terras en het tuintje
van het flatgebouw opnieuw te laten onderzoeken en een aangifte “waterschade” in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij”, tevens preciseerde
zij in welke mate de verweerster de werkzaamheden zou bekostigen.
Het vonnis stelt niet vast dat de tekst van de dadingsovereenkomst een
andere afstand bevat dan die welke betrekking heeft op de bijdrage in
de helft van de herstellings- en verbeteringskosten, die in 1985 gemaakt
moesten worden om de toenmalige toestand te verhelpen.
De appelrechters hebben uitsluitend op grond dat ”het vochtprobleem
dat [de eiser] thans aanklaagt, kennelijk is veroorzaakt door dezelfde
factoren als die welke ten grondslag liggen aan het vochtprobleem in
1983-1984, dat uitgerekend tot de dading van 16 januari 1985 heeft geleid”
en dat ”de dading werd gesloten met het oog op het te voorziene gegeven
[dat] het vochtprobleem vroeg of laat, na verloop van tijd, opnieuw zou
opduiken”, niet wettig kunnen beslissen dat het geschil dat tussen de
eiser en de verweerster in 1996 is ontstaan, begrepen was in de dading die
de verweerster en de heer Z. hadden aangegaan.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over
de hoofdvordering en in zoverre het uitspraak doet over de kosten van
eerste aanleg en hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Nijvel, rechtszitting houdende in hoger beroep.
6 februari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Andersluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de
heer Mahieu.

N° 88
3o

— 6 februari 2012
(C.11.0149.F)

kamer

VERZEKERING. — Landverzekering. — Sluiten van de overeenkomst. —
Verklaring. — Opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuiste mededeling van gegevens. — Eenzijdige opzegging. — Voorwaarde.

De opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuiste mededeling van gegevens
over de beoordeling van het risico bij het sluiten van de overeenkomst, die
krachtens voormeld artikel 6, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 leiden
tot de nietigheid van die overeenkomst, kunnen nog worden aangevoerd in
het geval bedoeld in artikel 31, § 1, vierde lid, met name wanneer de verzekeraar de overeenkomst na het ontstaan van het schadegeval heeft opgezegd
terwijl de strafvordering achteraf uitmondt in een buitenvervolgingstelling
of een vrijspraak. (Artt. 6, eerste lid, en 31, § 1, vierde lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(L. t. AXA Belgium n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 september 2010
van het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 18 januari 2012 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 149 van de Grondwet ;
—— de artikelen 6, 29 en 31, § 1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ;
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—— de artikelen 26 en 27, 6o, van het koninklijk besluit van 14 december
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de verzekeringsovereenkomsten ”alle risico’s” en ”burgerrechtelijke aansprakelijkheid”
die de eiser bij de verweerster had aangegaan, nietig, omdat de eiser, bij het
sluiten van die overeenkomsten, (zogenaamd) gegevens zou hebben verzwegen,
en verwerpt bijgevolg het hoger beroep van de eiser, verklaart zijn vordering
tot betaling van de prijs van zijn gestolen voertuig Mercedes 230 niet-gegrond en
veroordeelt hem in de kosten.
Het arrest verklaart de tegenvordering tot nietigverklaring van de litigieuze
verzekeringspolissen die de verweerster had ingesteld wegens opzettelijk verzwijgen
en opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, gegrond.
Het arrest grondt die beslissingen hierop dat ”[de eiser] weliswaar bij vonnis van
11 juni 1993 van de correctionele rechtbank werd vrijgesproken van het ten laste
gelegde feit […] dat hij, met het bedrieglijk opzet derden te misleiden, verschillende valse documenten heeft opgemaakt of doen opmaken, te dezen met name :
een vals vignet 705 nr. 635345, dat is aangebracht op de aanvraag tot inschrijving
van 18 december 1992 […] ;
Een dergelijke vrijspraak ontneemt de [verweerster] echter niet de mogelijkheid te besluiten dat de verzekeringspolissen nietig zijn, wanneer er, zoals in
dit geval, gegevens opzettelijk werden verzwegen of onjuist werden meegedeeld,
zodat de verzekeraar werd misleid over de gegevens op grond waarvan hij het
risico beoordeelt ;
Die tweezijdige analyse brengt in deze zaak het gezag van gewijsde van de
strafrechterlijke beslissing niet in het gedrang ;
Het is ondenkbaar dat [de eiser], toen hem werd gevraagd of hij “ooit was
veroordeeld”, uit het oog zou zijn verloren dat hij, meer bepaald in 1990, vervallen
was verklaard van het recht tot sturen, om redenen die hij noodzakelijkerwijs
diende te kennen ;
In het formulier dat werd ingevuld met het oog op het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, zijn specifieke antwoorden gegeven op precieze vragen ;
hieruit moet worden afgeleid dat de verzekeraar, voor het beoordelen van het
risico, belang hechtte aan de antwoorden die aldus werden gegeven op de gestelde
vragen ;
Met name de aard van het uitgeoefende beroep en de mogelijke veroordelingen
konden in dit geval een invloed hebben op de wijze waarop de verzekeraar het
risico zou beoordelen voor elke verzekeringsovereenkomst die [de eiser] bij hem
heeft gesloten. Die risico’s verschillen immers naargelang de bestuurder al dan
niet een beroep uitoefent, welk beroep hij uitoefent en of hij ooit werd veroordeeld. Die gegevens werpen niet alleen een licht op het gedrag van de bestuurder
achter het stuur maar ook op zijn gedragingen in het algemeen die ten aanzien
van de bepalingen inzake motorrijtuigenverzekering gevolgen kunnen teweegbrengen, met inbegrip van het risico op diefstal van het voertuig ;
Het is in feite ten genoege van recht aangetoond dat de verzwijgingen en de
onjuiste verklaringen [van de eiser] van doorslaggevende invloed waren voor de
inschatting van het risico door de verzekeraar die, indien die gegevens hem niet
waren verzwegen, de overeenkomsten niet had gesloten ;
Toen [de verweerster] hiervan op de hoogte werd gebracht, onder meer doordat
er verschillende beoordelingsgegevens aan het licht zijn gekomen in de loop van
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de strafvervolging, inzonderheid met betrekking tot de ware bezigheden [van de
eiser], heeft zij hieruit afgeleid dat die overeenkomsten nietig waren ;
Ongeacht de vraag of de diefstal werkelijk heeft plaatsgevonden, wat de verzekeraar betwist, mag laatstgenoemde zich aldus te dezen nog steeds beroepen
op de gegevens die de verzekerde bij het sluiten van de overeenkomsten heeft
verzwegen, daar die verzwijgingen de nietigheid van de overeenkomsten rechtvaardigen, zonder dat hij het bestaan van een of meer strafrechtelijke misdrijven
hoeft aan te tonen ;
De eerste rechter heeft bijgevolg terecht de nietigheid van de verzekeringspolissen met de nummers 617670506 - PO2 en 617.3666.583 uitgesproken, terwijl de
oorspronkelijke hoofdvordering derhalve ongegrond is”.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
Het staat te dezen vast dat de verweerster, bij brief van 27 augustus en 3 december
1993, de door de eiser aangegane verzekeringen ”alle risico’s” en ”burgerrechtelijke aansprakelijkheid” heeft opgezegd in de zin van de artikelen 29 en 31 van de
wet van 25 juni 1992, ”overeenkomstig artikel 26 van de algemene voorwaarden
van de overeenkomst”.
Artikel 26 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat zowel de verzekeraar als de verzekerde de overeenkomst
van jaar tot jaar kunnen opzeggen, drie maanden vóór het verstrijken ervan,
en artikel 27, 6o, voegt hieraan toe dat de maatschappij de overeenkomst kan
opzeggen na iedere aangifte van een schadegeval.
Artikel 31, § 1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
luidt, onder de titel ”opzegging na een schadegeval”, als volgt :
”In de gevallen waarin de verzekeraar zich het recht voorbehoudt de
overeenkomst na het zich voordoen van een schadegeval op te zeggen, beschikt de
verzekeringnemer over hetzelfde recht. Die opzegging geschiedt ten laatste één
maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.
De opzegging wordt ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening
van kracht.
Evenwel kan zij van kracht worden één maand na de dag van de betekening
ervan, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn
verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van
deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de
artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 van het Strafwetboek.
De verzekeraar moet de schade als gevolg van die opzegging vergoeden indien
hij afstand doet van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in een
buitenvervolgingstelling of een vrijspraak”.
Uit die bepalingen, en meer bepaald uit voormeld artikel 31, § 1, blijkt dat, indien
de klacht die de verzekeraar indient na het ontstaan van het schadegeval, zoals
te dezen, uitmondt in de vrijspraak van de verzekerde, de verzekeraar niet meer
kan aanvoeren dat de verzekerde hem zou hebben willen misleiden en niet meer de
nietigheid van de overeenkomst kan vorderen wegens verzwijging of het afleggen
van opzettelijk onjuiste verklaringen bij het sluiten van de overeenkomst.
Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster klacht heeft ingediend tegen de
eiser wegens poging tot oplichting van de verzekering na de aangifte van diefstal
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van zijn voertuig en dat de eiser, bij vonnis van 11 juni 1999 van de correctionele
rechtbank te Brussel, bevestigd bij het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 18 februari 2002, was ”vrijgesproken van alle hem ten laste gelegde feiten”,
kon vervolgens niet terugkomen op de opzegging van de de litigieuze overeenkomsten om ze met toepassing van artikel 6 van de wet van 25 juni 1992 nietig te
verklaren omdat de eiser gegevens had verzwegen bij het sluiten van de overeenkomsten (schending van de artikelen 6 en 31, § 1, van de wet van du 25 juni 1992
en van de artikelen 26 en 27, 6o, van het koninklijk besluit van 14 december 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

III. Beslissing

van het

Hof

.........................................................
Tweede onderdeel
3. Artikel 6, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeringsovereenkomst, wanneer
het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat
risico, nietig is.
4. Krachtens artikel 31, § 1, van die wet, kan de verzekeraar zich het
recht voorbehouden de overeenkomst op te zeggen na het ontstaan van
een schadegeval en kan die opzegging van kracht worden een maand na
de datum van de betekening ervan, wanneer de verzekeringnemer, de
verzekerde of de begunstigde een van zijn verplichtingen, ontstaan door
het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te
misleiden, op voorwaarde dat de verzekeraar bij een onderzoeksrechter
een klacht met burgerlijkepartijstelling heeft ingediend tegen één van
die personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard op basis
van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 Strafwetboek. De verzekeraar moet de schade als gevolg van die opzegging vergoeden indien hij
afstand doet van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in
een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.
5. De opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuiste mededeling van
gegevens over de beoordeling van het risico, die bij het sluiten van de
overeenkomst worden gepleegd en die krachtens voormeld artikel 6,
eerste lid, leiden tot de nietigheid van die overeenkomst, kunnen nog
worden aangevoerd in het geval bedoeld in artikel 31, § 1, vierde lid, met
name wanneer de verzekeraar de overeenkomst na het ontstaan van het
schadegeval heeft opgezegd maar de strafvordering achteraf uitmondt in
een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.
6. Het arrest beslist dat er ”in dit geval gegevens opzettelijk werden
verzwegen of onjuist werden meegedeeld, zodat de verzekeraar werd
misleid over de gegevens op grond waarvan hij het risico beoordeelt”
en dat ”de verzwijgingen en de onjuiste verklaringen [van de eiser over
zijn beroep en over zijn vroegere vervallenverklaringen van het recht
tot sturen] van doorslaggevende invloed waren voor de inschatting van
het risico door de verzekeraar die, indien die gegevens hem niet waren
verzwegen, de overeenkomsten niet had gesloten”.
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Het beslist aldus wettig dat, ”ongeacht de vraag of de diefstal werkelijk heeft plaatsgevonden, wat [de verweerster] betwist, mag laatstgenoemde zich aldus te dezen nog steeds beroepen op de gegevens die de
verzekerde bij het sluiten van de overeenkomsten heeft verzwegen, daar
die verzwijgingen de nietigheid van de overeenkomsten rechtvaardigen,
zonder dat [zij] het bestaan van een of meer strafrechtelijke misdrijven
hoeft aan te tonen”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 februari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en
de heer Maes.

N° 89
2o KAMER — 7 februari 2012
(P.11.1732.N)
1o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel
6. — Artikel 6.3. — Eerlijk proces. — Hof van Cassatie. — Openbaar ministerie. — Schriftelijke conclusie. — Tijdige neerlegging. — Tijdige kennisgeving aan de advocaat of de niet vertegenwoordigde partij. — Verzoek
tot uitstel om te antwoorden op de schriftelijke conclusie. — Gevolg.
2o CASSATIE. — Allerlei. — Openbaar ministerie. — Schriftelijke conclusie.
— Tijdige neerlegging. — Tijdige kennisgeving aan de advocaat of de niet
vertegenwoordigde partij. — Verzoek tot uitstel om te antwoorden op de
schriftelijke conclusie. — Artikel 6 EVRM. — Eerlijk proces. — Gevolg.
3o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Vormen. — Allerlei. — Openbaar ministerie. — Schriftelijke conclusie. — Tijdige neerlegging. —
Tijdige kennisgeving aan de advocaat of de niet vertegenwoordigde partij.
— Verzoek tot uitstel om te antwoorden op de schriftelijke conclusie. —
Artikel 6 EVRM. — Eerlijk proces. — Gevolg.
4o OPENBAAR MINISTERIE. — Hof van Cassatie. — Schriftelijke conclusie.
— Tijdige neerlegging. — Tijdige kennisgeving aan de advocaat of de niet
vertegenwoordigde partij. — Verzoek tot uitstel om te antwoorden op de
schriftelijke conclusie. — Artikel 6 EVRM. — Eerlijk proces. — Gevolg.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 6. — Artikel 6.3. — Artikel 6.3.e. — Bijstand van een tolk. —
Draagwijdte.
6o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — Artikel 14.3.d. — Bijstand van
een tolk. — Draagwijdte .
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7o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Aan de behandeling ten gronde voorafgaande fase. — Bijstand van een tolk, advocaat of raadsgeneesheer. —
Artikel 6 EVRM en 14 IVBPR. — Draagwijdte.
8o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Deskundigenonderzoek bevolen in de
aan behandeling ten gronde voorafgaande fase. — Bijstand van een tolk,
advocaat of raadsgeneesheer. — Artikel 6 EVRM en 14 IVBPR. — Draagwijdte.
9o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.3. — Deskundigenonderzoek bevolen in de aan behandeling ten
gronde voorafgaande fase. — Bijstand van een tolk, advocaat of raadsgeneesheer. — Draagwijdte.
10o RECHTEN VAN DE MENS. — Internationaal verdrag burgerrechten en
politieke rechten. — Artikel 14. — Deskundigenonderzoek bevolen in de
aan behandeling ten gronde voorafgaande fase. — Bijstand van een tolk,
advocaat of raadsgeneesheer. — Draagwijdte.
11o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.3. — Recht op een eerlijk proces. — Waarborg. — Vereiste.
12o RECHTEN VAN DE MENS. — Internationaal verdrag burgerrechten en
politieke rechten. — Artikel 14. — Recht op een eerlijk proces. — Waarborg. — Vereiste.
13o RECHT VAN VERDEDIGING. — Strafzaken. — Recht op tegenspraak. —
Waarborg. — Vereiste.
14o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — Geen conclusie.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Motivering van de aard en de maat van de straf. —Verwijzing naar gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde. —Wettigheid. — Voorwaarde.
15o STRAF. — Algemeen. — Straf

en maatregel.

— Wettigheid. — Motive—Verwijzing naar gegevens eigen
beklaagde. — Wettigheid. — Voorwaarde.

ring van de aard en de maat van de straf.
aan de persoon van de

16o STRAF. — Zwaarste

straf.

— Poging tot moord. — Feiten gepleegd
25 Strafwetboek en 2 Wet Verzachtende
na deze wetswijziging en na correctionalise-

vóór de wijziging van de artikelen

Omstandigheden. — Uitspraak
ring. — Toepasselijke straf.

17o WETTEN. — Decreten. — Ordonnanties. — Besluiten. — Werking in de
tijd en in de ruimte. — Werking in de tijd. — Poging tot moord. — Feiten
gepleegd vóór de wijziging van de artikelen 25 Strafwetboek en 2 Wet
Verzachtende Omstandigheden. — Uitspraak na deze wetswijziging en na
correctionalisering. — Toepasselijke straf.
18o SLAGEN EN VERWONDINGEN. — Doden. — Opzettelijk toebrengen van
verwondingen en opzettelijk doden. — Poging tot moord. — Feiten gepleegd
vóór de wijziging van de artikelen 25 Strafwetboek en 2 Wet Verzachtende
Omstandigheden. — Uitspraak na deze wetswijziging en na correctionalisering. — Toepasselijke straf.

1o, 2o, 3o en 4o Wanneer de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie
uiterlijk op de dag waarop de griffier aan de partijen kennis geeft van de
dagbepaling wordt neergelegd ter griffie van het Hof om bij het dossier van
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de rechtspleging te worden gevoegd en de advocaat of de niet vertegenwoordigde partijen op dezelfde datum, dit is tijdig overeenkomstig artikel 1105,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek, in kennis worden gesteld van deze neerlegging en bij de kennisgeving een kopie van de conclusie wordt gevoegd, is er
geen reden om de behandeling van de zaak uit te stellen of in voortzetting
te zetten ; dit houdt geen schending in van artikel 6 EVRM, aangezien de
partijen ten laatste op de zitting en uitsluitend in antwoord op de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie, een noot kunnen neerleggen
waarin geen nieuwe middelen mogen worden aangebracht  (1). (Artt. 1105,
derde lid, 1106, tweede lid, en 1107, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ;
Art. 420ter Wetboek van Strafvordering)
5o en 6o Artikel 6.3.e EVRM en artikel 14.3.d IVBPR hebben alleen betrekking
op het debat voor de vonnisgerechten  (2).
7o, 8o, 9o en 10o Noch artikel 6 EVRM, noch artikel 14 IVBPR bepalen dat in
de fase van het vooronderzoek of van het gerechtelijk onderzoek het psychiatrisch deskundigenonderzoek moet plaatsvinden in aanwezigheid van een
tolk, een raadsman of een raadsgeneesheer van de onderzochte (3).
11o, 12o en 13o Het recht op een eerlijk proces, het recht van verdediging en
het recht op tegenspraak worden in acht genomen wanneer de partijen de
mogelijkheid krijgen om de gegevens te doen kennen, noodzakelijk voor hun
verdediging, en om kennis te nemen van elk stuk of van elke opmerking die
aan de rechter wordt voorgelegd en die te betwisten (4).
14o en 15o Nadat de rechter de schuldvraag heeft beoordeeld, mag hij rekening houden met alle gegevens, eigen aan de persoon van de beklaagde, op
voorwaarde dat zij aan de tegenspraak zijn onderworpen en hij niet de wijze
bestraft waarop de beklaagde zich heeft verdedigd (5).
16o, 17o en 18o Aangezien een poging tot moord niet correctionaliseerbaar was
vóór de wijziging van artikel 2, derde lid, 9o, Wet Verzachtende Omstandigheden door artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van
het hof van assisen, in werking getreden op 1 mei 2010, en bestraft werd
met twintig tot dertig jaar opsluiting of, zo bij toepassing van de artikelen
79 en 80, tweede lid, Strafwetboek, verzachtende omstandigheden werden
aangenomen, door opsluiting van vijftien tot twintig jaar of door een kortere
termijn of door een gevangenisstraf van drie jaar, is de gevangenisstraf van
ten hoogste twintig jaar die door artikel 25, vijfde lid, Strafwetboek, zoals
gewijzigd door artikel 2 van voormelde wet van 21 december 2009, in werking
  (1) Daags vóór de zitting liet de eiser per fax aan het Hof weten dat hij om uitstel zou
verzoeken om te antwoorden op de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie.
De eiser herhaalde deze vraag op de zitting. In zijn mondelinge aanvullende conclusie
betreffende dit verzoek om uitstel wees het O.M. erop dat de schriftelijke conclusie
tijdig werd neergelegd en dat hiervan tijdig kennis werd gegeven aan de partijen, zodat
enkel nog toepassing kon gemaakt worden van artikel 1107, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek dat toelaat “ten laatste op de zitting” een noot neer te leggen en niet van de
mogelijkheid van artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat een partij toelaat
ter zitting nog een verdaging te vragen : deze laatste mogelijkheid bestaat immers
enkel wanneer het O.M. ter zitting mondeling concludeert of wanneer de schriftelijke
conclusie niet tijdig werd neergelegd ter griffie of, in kopie, ter kennis gebracht werd
van de partijen.
  (2), (3), (4), (5) Zie concl. O.M.
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getreden op 21 januari 2010, op een dergelijke thans wel correctionaliseerbare en effectief gecorrectionaliseerde inbreuk is gesteld niet strenger dan
de vóór deze wetswijzigingen bepaalde straf, zodat de thans bepaalde straf
ook kan worden toegepast op feiten gepleegd vóór deze wetswijzigingen  (1).
(Art. 7.1 EVRM ; Art. 15.1 IVBPR ; Art. 2, tweede lid, Strafwetboek)

(B. t. S. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De eiser wordt vervolgd wegens poging tot moord, gepleegd te Gent
op 27 december 2009. Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank
van eerste aanleg te Gent van 23 juni 2010, werd hij, na het aannemen
van verzachtende omstandigheden, wegens deze telastlegging verwezen
naar de correctionele rechtbank.
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 13 oktober
2010 wordt hij schuldig verklaard aan poging tot moord. De rechtbank
stelt tevens vast dat de feiten gepleegd werden in staat van wettelijke
herhaling, aangezien de eiser de feiten van poging tot moord pleegde
nadat hij eerder bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent
van 20 september 2006 veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf
van één jaar en een geldboete van 150 euro wegens mondelinge of schriftelijke bedreigingen, onder bevel of voorwaarde, met een aanslag op
personen of eigendommen, strafbaar met een criminele straf (herhaling)
en belaging, vonnis dat kracht van gewijsde had op het ogenblik van de
nieuwe feiten, voordat vijf jaar verlopen waren sinds de datum waarop
hij zijn straf had ondergaan of waarop zijn straf verjaard was.
De rechtbank veroordeelt de eiser tot een hoofdgevangenisstraf van
twintig jaar. Op burgerlijk gebied wordt de eiser op de burgerlijke rechtsvordering van eerste verweerster in eigen naam veroordeeld tot een provisionele som van 7.500 euro en wordt een deskundige aangesteld. De andere
beslissingen omtrent de burgerlijke belangen zijn eindbeslissingen.
Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de eiser op 14 oktober
2010 en door het openbaar ministerie op 15 oktober 2010.
Bij arrest van 27 september 2011 van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, wordt het beroepen vonnis op strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied bevestigd en wordt de zaak terugverzonden naar de
eerste rechter voor de verdere afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering van de eerste verweerster in eigen naam.
De eiser tekent cassatieberoep aan op 3 oktober 2011. Het cassatieberoep is gericht tegen alle beschikkingen van het bestreden arrest.
In zijn memorie voert de eiser twee middelen aan waarvan het eerste
uiteenvalt in twee onderdelen.
2. Zoals hiervoor uiteengezet, werd de eiser door de eerste rechter op
de burgerlijke rechtsvordering van eerste verweerster in eigen naam
veroordeeld tot een provisionele som van 7.500 euro en werd een deskundige aangesteld. De appelrechters bevestigen het beroepen vonnis op dit
  (1) Zie concl. O.M.
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punt en zenden de zaak terug naar de eerste rechter voor de verdere
afhandeling van de burgerlijke rechtsvordering.
Dit is geen eindbeslissing : in zoverre het cassatieberoep gericht is
tegen deze beslissing, is het niet ontvankelijk.
3. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert de eiser de
schending aan van artikel 6.1 en 6.3.e EVRM en van artikel 14.1 en 14.3.d
IVBPR en de miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht
van verdediging.
De eiser levert hierbij kritiek op het feit dat hij tijdens het gerechtelijk onderzoek aan een psychiatrisch onderzoek werd onderworpen, dat
niet tegensprekelijk verliep en waarbij hij zich niet kon laten bijstaan
door een tolk, terwijl de appelrechters precies steunen op de resultaten
van dat psychiatrisch deskundigenonderzoek om hem tot de maximumstraf te veroordelen.
Volgens de eiser werd zijn verzoek om het deskundigenverslag uit het
debat te weren ten onrechte niet ingewilligd door de appelrechters, die
oordeelden dat dit verslag geen gevolg heeft voor de beoordeling van de
schuldvraag, maar enkel betrekking heeft op de redengeving omtrent de
strafmaat.
4. In zoverre het onderdeel gericht is tegen het verloop van het gerechtelijk onderzoek, en meer inzonderheid, tegen de wijze waarop de psychiatrische expertise verliep, is het niet gericht tegen het bestreden arrest.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
5. Het onderdeel voert, onder meer, de schending aan van de artikelen 6.3.e EVRM en 14.3.d  (1) IVBPR.
Artikel 6.3.e EVRM bepaalt : “Eenieder, die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd, heeft ten minste de volgende rechten :
(…)
e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal
welke ter zitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.”
Deze verdragsbepaling hanteert het begrip “zitting” en heeft dus enkel
betrekking op de bijstand van een tolk bij de behandeling van de zaak
voor de feitenrechter, maar niet op de voorgaande fase van de rechtspleging  (2).
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
6. Artikel 14.3.d IVBPR bepaalt : “Bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft een ieder, in volle
gelijkheid, recht op de volgende minimumgaranties :
(…)
d) in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, zichzelf te verdedigen of
de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze ; ingeval hij geen
  (1) De eiser bedoelde wellicht artikel 14.3.f IVBPR : de tekst van deze verdragsbepaling
komt geheel overeen met de tekst van artikel 6.3.e EVRM.
  (2) Cass. 28 januari 1992, AR 6302, AC 1992, nr. 278 ; Cass. 20 juli 1992, AR 131, AC 1992,
nr. 577 ; Cass. 16 oktober 1996, AR P.96.1278.F, AC 1996, nr. 385 ; Cass. 23 maart 2005, AR
P.05.0332.F, AC 2005, nr. 182.
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rechtsbijstand heeft, van dat recht op de hoogte te worden gebracht ;
rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraak dit eist, en zonder dat daarvoor betaling van hem kan worden
verlangd, indien hij niet over voldoende middelen beschikt ;
Het als geschonden aangewezen artikel 14.3.d IVBPR is vreemd aan de
aangevoerde grief : het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
7. Voor het overige bepalen noch artikel 6 EVRM, noch artikel 14
IVBPR dat een tijdens de aan de behandeling ten gronde voorafgaande
fase bevolen medisch of psychiatrisch deskundigenonderzoek moet
worden uitgevoerd in aanwezigheid van een tolk of met de bijstand van
een advocaat of een raadsgeneesheer.
De eerbiediging van de als miskend aangevoerde algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging wordt voldoende en afdoende gewaarborgd door het feit dat de
partijen over de mogelijkheid kunnen beschikken om zelf elementen
voor hun verdediging aan te voeren, alsmede door het feit dat zij kennis
moeten krijgen van elk gegeven dat aan de rechter wordt voorgelegd en
zij daaromtrent tegenspraak kunnen voeren en deze gegevens kunnen
betwisten.
Het bestreden arrest steunt zich niet op het psychiatrisch verslag bij de
beoordeling van de schuldvraag. De resultaten van deze expertise worden,
door de verwijzing naar en de overname van de redenen van de eerste
rechter, wel in rekening gebracht voor de bepaling van de strafmaat.
Dit houdt geen miskenning van het recht van verdediging of van het
recht op een eerlijk proces in : nadat de rechter de beklaagde schuldig
heeft verklaard en hij de aard en de maat van de straf met redenen moet
omkleden, kan hij alle gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde
in rekening nemen, met name de bevindingen daaromtrent van een als
gerechtsdeskundige aangestelde psychiater, op voorwaarde uiteraard dat
dit element in het debat is en aan de tegenspraak werd onderworpen, –
wat hier het geval was, aangezien de eiser de wettigheid van het deskundigenverslag en het gebruik ervan door de rechter betwistte –, en dat hij
niet de wijze bestraft waarop de beklaagde zich heeft verdedigd  (1).
Het eerste onderdeel kan in zoverre ook niet worden aangenomen.
8. In het tweede onderdeel van het eerste middel voert de eiser de
schending aan van artikel 149 Grondwet, omdat de appelrechters niet
zouden hebben geantwoord op zijn grieven betreffende de onwettigheid
van het psychiatrisch deskundigenverslag wegens het niet-tegensprekelijk karakter ervan en wegens de afwezigheid van bijstand van een tolk.
9. Dit onderdeel lijkt mij feitelijke grondslag te missen. Op het verweer
van de eiser betreffende de onwettigheid van het psychiatrisch deskundigenverslag en op zijn vraag om dit stuk uit het debat te weren, preciseren de appelrechters : ”Andermaal dient het (h)of overigens vast te
stellen dat de door de verdediging gehekelde passages in het vonnis die
  (1) Zie Cass. 16 november 1993, AR 5223, AC 1993, nr. 463 ; Cass. 19 mei 1999, AR
P.99.0087.F, AC 1999, nr. 294 ; Cass. 23 maart 2004, AR P.03.1347.N, AC 2004, nr. 163 ; Cass. 20
oktober 2004, AR P.04.0982.F, AC 2004, nr. 493 ; J. Van de Lanotte en Y. Haeck, Handboek
Europees Verdrag voor de rechten van de Mens, Deel 2, 522.
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verwijzen naar de gegevens van deze aangehaalde deskundigenverslagen,
enkel betrekking hebben op de redengeving omtrent de strafmaat en
geen element uitmaken van de beoordeling van de schuldvraag”.
Met deze reden beantwoorden en verwerpen de appelrechters dit
verweer.
10. In zijn tweede middel voert de eiser de schending aan van artikel 2
Strafwetboek : de moordpoging dateert van 27 december 2009 en werd
door de raadkamer gecorrectionaliseerd, zodat het feit van bij aanvang
moet beschouwd worden als een wanbedrijf. Dit wanbedrijf kon volgens
de eiser op het ogenblik van de feiten slechts bestraft worden met een
correctionele gevangenisstraf van maximum tien jaar, in toepassing
van artikel 25 Strafwetboek, vóór de wijziging ervan door artikel 2 van
de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen.
Door deze wetswijziging, die in werking trad op 21 januari 2010  (1), werd
de maximumstraf evenwel verhoogd tot twintig jaar. Aangezien overeenkomstig artikel 2 Strafwetboek de minst zware straf moet worden
toegepast, voert de eiser aan dat de appelrechters hem ten onrechte
veroordelen tot de maximumstraf van twintig jaar, omdat de maximumstraf op het ogenblik van het plegen van de feiten slechts tien jaar
bedroeg.
11. De regels inzake de werking van de strafwet in de tijd zijn niet
alleen terug te vinden in artikel 2 Strafwetboek, waarvan de eiser de
schending aanvoert, maar ook in artikel 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR.
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt :
”Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf
toegepast”.
Artikel 7.1 EVRM bepaalt onder meer :
”(…) Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke
ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was”.
Artikel 15.1 IVBPR bepaalt onder meer in ongeveer gelijkluidende
bewoordingen :
”Evenmin, mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten
tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Indien,
na het begaan van het strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te genieten”.
Uit deze bepalingen volgt dat, onder meer wat de strafmaat betreft, een
vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand zoals die bestond
ten tijde van het plegen van de feiten en de toestand op het ogenblik
van de uitspraak, tenzij in het tijdsinterval tussen het ogenblik van de
feiten en de uitspraak ook nog een andere straf kon worden opgelegd  (2),
wat hier niet het geval is.
12. Artikel 25 Strafwetboek, in zijn versie vóór de wijziging ervan
bij wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen,
bepaalde :
  (1) Art. 237 van de wet van 21 december 2009 (BS 11 januari 2010).
  (2) Cass. 8 november 2005, AR P.05.0915.N, AC 2005, nr. 572 met concl. O.M.
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”De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de
wet bepaalde gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.
Hij is ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot
vijftien jaar, respectievelijk een langere termijn of met levenslange
opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is (…)”.
Het huidige artikel 25 Strafwetboek bepaalt sinds de inwerkingtreding op 21 januari 2010 van artikel 2 van de wet van 21 december 2009 tot
hervorming van het hof van assisen :
”De duur van de correctionele gevangenisstraf is, behoudens de in de
wet bepaalde gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.
Hij is ten hoogste vijf jaar voor een met opsluiting van vijf jaar tot
tien jaar strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste tien jaar voor een met opsluiting van tien jaar tot
vijftien jaar strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste vijftien jaar voor een met opsluiting van vijftien
jaar tot twintig jaar strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste twintig jaar voor een met opsluiting van twintig
jaar tot dertig jaar of met levenslange opsluiting strafbare misdaad die
gecorrectionaliseerd is.(…)”
13. De eiser wordt vervolgd voor poging tot moord. Moord is overeenkomstig artikel 394 Strafwetboek strafbaar met levenslange opsluiting.
De poging tot moord wordt volgens artikel 52 Strafwetboek gestraft met
de straf die overeenkomstig artikel 80 van hetzelfde wetboek, onmiddellijk lager is dan die gesteld op de misdaad zelf, hetzij met tijdelijke
opsluiting, met een maximum van twintig tot dertig jaar, of door een
gevangenisstraf van ten minste drie jaar.
In samenhang gelezen met artikel 25 Strafwetboek, zoals gewijzigd
door artikel 2 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het
hof van assisen, in werking getreden op 21 januari 2010, bedraagt de
straf voor een gecorrectionaliseerde misdaad waarop een straf staat van
twintig tot dertig jaar opsluiting, zoals dat het geval is voor een poging
tot moord, thans dus minimum drie jaar (artikel 80 Strafwetboek) en
maximum twintig jaar, waar deze straf vroeger minimum drie jaar en
maximum tien jaar bedroeg : deze straf, die thans beduidend zwaarder is,
zou dus bij toepassing van de gekende principes inzake de werking van
de strafwet in de tijd, zoals onder meer geregeld door de artikelen 7.1
EVRM, 15.1 IVBPR en 2, tweede lid, Strafwetboek, niet retroactief
kunnen worden toegepast op feiten die gepleegd werden vóór de wijziging van artikel 25 door artikel 2 van de wet 21 december 2009 die in
werking is getreden op 21 januari 2010, wat hier het geval was, aangezien
de poging tot moord dateert van 27 december 2009.
14. Er werd evenwel nog een andere ingrijpende wetswijziging doorgevoerd door de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van
assisen : door artikel 230 van deze wet werd immers ook artikel 2 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden gewijzigd,
met ingang van 1 mei 2010  (1).
  (1) Art. 237 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen.
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In de versie vóór deze wetswijziging bepaalde dit artikel in zijn derde
lid :
”Alleen in de volgende gevallen kan de raadkamer wegens verzachtende omstandigheden verwijzen of het openbaar ministerie rechtstreeks dagvaarden of oproepen :
1o als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven
gaat ;
2o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis van het Strafwetboek, wanneer de gijzeling voor de gegijzelden geen andere gevolgen
heeft dan een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, ongeacht
de leeftijd van de gegijzelde persoon ;
3o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 472 van het Strafwetboek die met toepassing van artikel 473 van hetzelfde Wetboek met
opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar wordt gestraft, wanneer het
geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft
dan een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid ;
4o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 510 van het Strafwetboek, die met toepassing van artikel 513, tweede lid, van hetzelfde
Wetboek wordt gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar
omdat de brand bij nacht is gesticht ;
5o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, eerste lid, van
het Strafwetboek, die met toepassing van het tweede lid van hetzelfde
artikel wordt gestraft met tweeëntwintig jaar opsluiting ;
6o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid, van
het Strafwetboek, die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde
Wetboek wordt gestraft met twintig jaar tot dertig jaar opsluiting
wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere
gevolgen heeft dan een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid bepaald in artikel 400 van hetzelfde Wetboek ;
7o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van
het Strafwetboek.”
In zijn huidige versie luidt de tekst van artikel 2, derde lid van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden :
”Alleen in de volgende gevallen kan het openbaar ministerie rechtstreeks dagvaarden of oproepen en kan de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling verwijzen wegens verzachtende omstandigheden :
1o als de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet te boven
gaat ;
2o als het gaat om een poging tot misdaad strafbaar met levenslange
opsluiting ;
3o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 216, tweede lid, van
het Strafwetboek ;
4o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 347bis, §§ 2 en 4, van
het Strafwetboek ;
5o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 375, laatste lid, van
het Strafwetboek, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 377bis van hetzelfde Wetboek kan worden verhoogd ;
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6o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 408 van het Strafwetboek ;
7o als het gaat om een misdaad bedoeld in de artikelen, 428, § 5, en 429
van het Strafwetboek ;
8o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 473, laatste lid, van
het Strafwetboek ;
9o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 474 van het Strafwetboek ;
10o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 476 van het Strafwetboek.
11o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 477sexies van het
Strafwetboek ;
12o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 513, tweede lid, van
het Strafwetboek, waarvoor de straf in voorkomend geval met toepassing van artikel 514bis van hetzelfde Wetboek kan worden verhoogd ;
13o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 518, tweede lid, van
het Strafwetboek ;
14o als het gaat om een misdaad bedoeld in artikel 530, laatste lid,
van het Strafwetboek, die met toepassing van artikel 531 van hetzelfde
Wetboek wordt gestraft, waarvoor de straf in voorkomend geval met
toepassing van artikel 532bis van hetzelfde Wetboek kan worden
verhoogd.”
15. Wanneer de tekst van beide versies wordt vergeleken, kan enkel
vastgesteld worden dat de poging tot moord buiten het toepassingsveld
viel van artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden in zijn versie vóór
de wetswijziging van 21 december 2009. Onder het regime van artikel 2
Wet Verzachtende Omstandigheden, in de versie vóór de inwerkingtreding van artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming
van het hof van assisen op 1 mei 2010, was een poging tot moord dus niet
correctionaliseerbaar.
16. Omdat dergelijke feiten vóór de wetswijziging door de wet van
21 december 2009 niet correctionaliseerbaar waren diende het hof van
assisen een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting op te leggen.
Deze straf kon evenwel, door het aannemen van verzachtende omstandigheden door het hof van assisen, in toepassing van de artikelen 79 en
80, tweede lid, Strafwetboek, verminderd worden tot opsluiting van vijftien tot twintig jaar, respectievelijk gedurende een kortere termijn of
door een gevangenisstraf van ten minste drie jaar  (1).
De minimumstraf bedroeg onder het oude regime, bij toepassing van
artikel 80 Strafwetboek, door het aannemen van verzachtende omstandigheden door het hof van assisen dus drie jaar gevangenisstraf. De
maximumstraf bedroeg dertig jaar opsluiting.
17. Thans is een poging tot moord krachtens artikel 2, derde lid, 2o
Wet Verzachtende Omstandigheden, zoals gewijzigd door artikel 230 van
de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, in
werking getreden op 1 mei 2010, wel correctionaliseerbaar.
  (1) Cass. 1 maart 2005, AR P.05.0008.N, AC 2005, nr. 126.
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Wanneer de feiten niet gecorrectionaliseerd worden en de zaak door
het hof van assisen wordt behandeld, blijft de toestand dezelfde als onder
het oude regime, aangezien de artikelen 52, 80 en 394 Strafwetboek niet
gewijzigd werden : de straf die op deze feiten van poging tot moord is
gesteld bedraagt (nog steeds) twintig tot dertig jaar opsluiting. Wanneer
het hof van assisen verzachtende omstandigheden aanneemt kan, overeenkomstig artikel 80, tweede lid, Strafwetboek, een straf opgelegd
worden van ”vijftien tot twintig jaar, respectievelijk gedurende een
kortere termijn of door gevangenisstraf van ten minste drie jaar”. De
maximumstraf is dus, in geval van het aannemen van verzachtende
omstandigheden, in elk geval beperkt tot twintig jaar.
In geval van correctionalisering van de poging tot moord bepaalt
het nieuwe artikel 25, vijfde lid Strafwetboek, dat gewijzigd werd door
artikel 2 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van
assisen, in werking getreden op 21 januari 2010, dat de duur van de correctionele gevangenisstraf ten hoogste twintig jaar bedraagt : de gecorrectionaliseerde poging tot moord is immers is een met opsluiting van twintig
tot dertig jaar strafbare misdaad, die gecorrectionaliseerd is.
In beide gevallen, zowel wanneer de poging tot moord door het hof
van assisen wordt behandeld en dit hof verzachtende omstandigheden
aanneemt, als wanneer de poging tot moord door het aannemen door
het onderzoeksgerecht van verzachtende omstandigheden wordt gecorrectionaliseerd, bedraagt de maximumstraf twintig jaar.
18. In de thans voorliggende zaak werd de eiser bij beschikking van de
raadkamer te Gent van 23 juli 2010, na het aannemen van verzachtende
omstandigheden, naar de correctionele rechtbank verwezen uit hoofde
van poging tot moord.
Door deze correctionalisering bedraagt de maximumstraf, krachtens
artikel 25 Strafwetboek ten hoogste twintig jaar gevangenisstraf.
Zoals uit het voorgaande blijkt, is deze straf niet zwaarder dan de straf
die onder het regime van de vroegere versie van artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden kon worden opgelegd, waar de strafmaat door de
artikelen 52, 80 en 394 Strafwetboek, in samenhang gelezen, op twintig
tot dertig jaar opsluiting was bepaald of, bij het aannemen van verzachtende omstandigheden in toepassing van de artikelen 79 en 80, tweede
lid, Strafwetboek, op minimum drie jaar gevangenisstraf tot maximum
twintig jaar opsluiting.
Het middel, dat aanvoert dat de straf ten tijde van het plegen van de
feiten en ten tijde van de uitspraak verschilt en dat de appelrechters ten
onrechte de zwaarste straf toepassen, faalt dan ook naar recht.
Het Hof oordeelde overigens in dezelfde zin ten aanzien van diefstal
met geweld of bedreiging, zonder het oogmerk om te doden, maar die
toch de dood hebben veroorzaakt  (1).
19. De appelrechters stellen niet enkel vast dat de eiser de feiten
pleegde, zij stellen tevens vast, net zoals de eerste rechter, dat de feiten
gepleegd werden in staat van wettelijke herhaling.
  (1) Cass. 14 juni 2011, AR P.11.0593.N, AC 2011, nr. 400 met concl. O.M.
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De eiser haalt dit niet aan in zijn middel en hij betwist deze vaststelling
niet.
Het lijkt evenwel nuttig ook dit aspect even nader te belichten.
20. Artikel 56 bepaalt : ”Hij die, na tot een criminele straf te zijn veroordeeld, een wanbedrijf pleegt, kan worden veroordeeld tot het dubbele
van het maximum van de straf, bij de wet op het wanbedrijf gesteld.
Dezelfde straf kan worden uitgesproken in geval van een vroegere
veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar, indien de
veroordeelde het nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen
sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is.”
Het gebruik van het woord ”kan” toont aan dat de rechter, behoudens
in de hier niet toepasselijke uitzonderingen bedoeld in artikel 54, derde
lid, en 55, derde lid, Strafwetboek, niet verplicht is een strafverzwaring
toe te passen in het geval hij vaststelt dat de feiten gepleegd werden in
staat van wettelijke herhaling.
21. De eerste rechter besloot, na te hebben vastgesteld dat de wettelijke herhaling van wanbedrijf op wanbedrijf, ingevolge artikel 56,
tweede lid, Strafwetboek, in principe een maximumstraf van veertig
jaar zou kunnen meebrengen en dat deze straf hoger zou zijn dan de straf
die de eiser riskeerde op het ogenblik van de feiten omdat volgens de
toen geldende oude regeling bij de behandeling voor het hof van assisen
geen wettelijke herhaling van misdaad (poging tot moord) op wanbedrijf kon worden vastgesteld, de toepassing van artikel 56, tweede lid,
Strafwetboek terzijde te schuiven en artikel 2 Strafwetboek te laten
primeren. Hij stelde wel de staat van wettelijke herhaling vast, maar
verbond hieraan geen strafverzwaring en sprak bijgevolg enkel de maximumstraf van twintig jaar uit.
De appelrechters nemen deze redengeving over.
22. Het probleem van de verzoenbaarheid van artikel 56, tweede lid,
Strafwetboek, in samenhang gelezen met de artikelen 25 van hetzelfde
wetboek, met artikel 216novies van het Wetboek van Strafvordering en
met artikel 2, eerste en derde lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de
verzachtende omstandigheden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
werd recent tot tweemaal toe onderzocht door het Grondwettelijk Hof.
23. In een eerste arrest van 15 december 2011  (1) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 56, tweede lid, Strafwetboek, in samenhang
gelezen met bovenstaande artikelen, niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doch enkel in zoverre het toelaat dat
de verdachte aan wie feiten worden verweten die een poging tot moord
uitmaken en die werden gepleegd minder dan vijf jaar nadat diezelfde
verdachte een gevangenisstraf van minstens één jaar heeft ondergaan
of nadat die straf verjaard is en die door het onderzoeksgerecht wegens
verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen, kan worden veroordeeld tot een straf van langere duur dan
de verdachte die wegens dezelfde feiten naar het hof van assisen wordt
verwezen.
  (1) GwH, 15 december 2011, nr. 193/2011.
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Het Grondwettelijk Hof preciseert dat het aan de wetgever staat die
discriminatie weg te werken en dat in afwachting van dit wetgevend
initiatief, het de correctionele rechter toekomt bij de bepaling van de
straf erover te waken dat hij in zodanig geval niet veroordeelt tot een
vrijheidsberovende straf waarvan de duur de maximumtermijn van de
vrijheidsberovende straf die door het hof van assisen zou kunnen worden
opgelegd, te boven gaat.
24. In een tweede arrest van 22 december 2011  (1) is het Grondwettelijk
Hof nog duidelijker.
Het Grondwettelijk Hof herhaalt de stelling dat artikel 56, tweede
lid, Strafwetboek niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in de lezing dat de correctionele rechter een hogere straf zou
kunnen opleggen dan het hof van assisen, maar verduidelijkt nu dat, in
afwachting van de tussenkomst van de wetgever, de correctionele rechter
erover moet waken dat hij, bij de bepaling van de strafmaat na de schuldigverklaring aan een gecorrectionaliseerde poging tot moord, geen vrijheidsberovende straf oplegt, waarvan de duur de maximumtermijn van de
vrijheidsberovende straf die door het hof van assisen, ”dat verzachtende
omstandigheden aanneemt” zou kunnen worden opgelegd, te boven gaat.
Zo de lezing van het eerste arrest van het Grondwettelijk Hof desgevallend nog enige twijfel zou hebben kunnen laten bestaan over de vraag
of de correctionele rechter, die vaststelt dat de feiten van (gecorrectionaliseerde) poging tot moord in staat van wettelijke herhaling werden
gepleegd, eventueel de maximumstraf van twintig jaar van artikel 25,
vijfde lid, Strafwetboek in zijn huidige versie, zou kunnen optrekken tot
dertig jaar, zijnde de maximumstraf die het hof van assisen, in toepassing van de artikelen 9, 52, 80 en 394 Strafwetboek kan opleggen voor
een niet-gecorrectionaliseerde poging tot moord, dan veegt het laatste
arrest van 22 december 2011 ondubbelzinnig elke twijfel weg : de correctionele rechter kan enkel nog de staat van wettelijke herhaling vaststellen, maar hij kan geen strafverzwaring meer opleggen en dient zich
te houden aan de maximumdrempel van twintig jaar, vermits het hof
van assisen, dat verzachtende omstandigheden aanneemt en dat zelf
geen strafverzwaring kan opleggen omwille van het feit dat de feiten
gepleegd werden in staat van wettelijke herhaling, omdat de wet niet
spreekt van herhaling in geval van veroordeling tot een criminele straf
na een veroordeling tot een correctionele straf  (2), voor een niet-gecorrectionaliseerde poging tot moord in toepassing van de artikelen 52, 79,
80 en 394 ook slechts een maximumstraf van twintig jaar kan opleggen.
In de thans voorliggende zaak hebben zowel de eerste rechter, als de
appelrechters, de facto de regels toegepast die nu ook door het Grondwettelijk Hof worden gesteld in de hiervoor besproken arresten van 15
en 22 december 2011 : zij stellen de staat van wettelijke herhaling vast,
maar veroordelen de eiser tot de maximumstraf van twintig jaar.
Ook vanuit het oogpunt van de wettelijke herhaling is de beslissing
bijgevolg naar recht verantwoord.
  (1) GwH, 22 december 2011, nr. 199/2011
  (2) Cass. 30 juni 1999, AR P.99.0814.F, AC 1999, nr. 411
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Conclusie : verwerping van het cassatieberoep.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 27 september 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 19 januari 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Verzoek tot uitstel
1. Krachtens artikel 1107, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, kunnen
de partijen, wanneer het openbaar ministerie schriftelijk conclusie
neemt, ten laatste op de rechtszitting en uitsluitend in antwoord op de
conclusie van het openbaar ministerie, een noot neerleggen waarin geen
nieuwe middelen mogen worden aangebracht.
De conclusie van het openbaar ministerie werd neergelegd ter griffie
van het Hof op donderdag 19 januari 2012. Op dezelfde datum werd de
eiser in kennis gesteld van deze neerlegging, dit is tijdig overeenkomstig artikel 1105, derde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Er is geen reden om de behandeling van de zaak uit te stellen of in
voortzetting te zetten.
Dit houdt geen schending in van artikel 6 EVRM.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. Op burgerlijk gebied bevestigt het arrest het beroepen vonnis dat
de eiser veroordeelt tot betaling van een voorschot van 7500 euro aan de
verweerster S S in eigen naam en een onderzoeksmaatregel beveelt, en
dat de beslissing over de rechtsplegingsvergoeding op vordering van die
verweerster aanhoudt. Het arrest verwijst de zaak voor verdere afhandeling naar de eerste rechter.
Die beslissing is geen eindbeslissing.
Het cassatieberoep is in zoverre het tegen die beslissing is gericht, niet
ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.e EVRM en
artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, evenals miskenning van het recht op een
eerlijk proces en het recht van verdediging : de eiser werd tijdens het
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gerechtelijk onderzoek aan een psychiatrisch deskundigenonderzoek
onderworpen ; dit onderzoek werd uitgevoerd op niet-tegensprekelijke
wijze en zonder dat de eiser de mogelijkheid kreeg zich te laten bijstaan
door een tolk ; met de reden dat het deskundigenverslag geen gevolg
heeft voor de beoordeling van de schuldvraag maar slechts relevant is
voor de redengeving voor de strafmaat, weigert het arrest het verzoek
van de eiser die tot de maximumstraf wordt veroordeeld, dit verslag uit
het debat te weren in te willigen.
4. In zoverre het onderdeel gericht is tegen het verloop van het gerechtelijk onderzoek, en meer in het bijzonder, tegen de wijze waarop de
psychiatrische expertise verliep, is het niet gericht tegen het arrest.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
5. Artikel 6.3.e EVRM en artikel 14.3.d IVBPR (lees 14.3f IVBPR)
hebben alleen betrekking op het debat voor de vonnisgerechten.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
6. Artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR bepalen niet dat in de fase van
het vooronderzoek of van het gerechtelijk onderzoek het psychiatrisch
deskundigenonderzoek moet plaatsvinden in aanwezigheid van een tolk,
een raadsman of een raadsgeneesheer van de onderzochte. Het recht
op een eerlijk proces, het recht van verdediging en het recht op tegenspraak worden in acht genomen wanneer de partijen de mogelijkheid
krijgen om de gegevens te doen kennen, noodzakelijk voor hun verdediging, en om kennis te nemen van elk stuk of van elke opmerking die aan
de rechter wordt voorgelegd en die te betwisten.
Nadat de rechter de schuldvraag heeft beoordeeld, mag hij rekening
houden met alle gegevens, eigen aan de persoon van de beklaagde, op
voorwaarde dat zij aan de tegenspraak zijn onderworpen en niet de wijze
bestraft wordt waarop de beklaagde zich heeft verdedigd.
7. De appelrechters gronden hun oordeel over de schuldigverklaring
van de eiser niet op het deskundigenverslag.
Zij houden met de bevindingen van de gerechtsdeskundige uitsluitend
rekening bij de beoordeling over de strafmaat.
Aldus miskennen zij noch het recht op een eerlijk proces, noch het
recht van verdediging.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest beantwoordt niet eisers verzoek het psychiatrisch deskundigenonderzoek dat op niet-tegensprekelijke wijze en zonder bijstand van
een tolk, een raadsman of een raadsgeneesheer werd uitgevoerd, uit het
debat te weren.
9. Met de reden ”dat de door de verdediging gehekelde passages in het
vonnis die verwijzen naar de gegevens van deze aangehaalde deskundigenverslagen, enkel betrekking hebben op de redengeving omtrent de
strafmaat en geen element uitmaken van de beoordeling van de schuldvraag”, beantwoorden de appelrechters eisers verweer over de beweerde
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onwettigheid van het deskundigenverslag en oordelen zij dat er geen
reden is het te weren uit het debat.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 2 Strafwetboek :
de eiser werd schuldig verklaard aan een moordpoging, gepleegd op
27 december 2009 ; door de verwijzingsbeschikking van de raadkamer
van 23 juni 2010 werd deze misdaad gedenatureerd tot een wanbedrijf
zodat het slechts met een correctionele gevangenisstraf kon worden
bestraft ; een correctionele gevangenisstraf bedroeg op het ogenblik
van de feiten maximaal tien jaar gevangenisstraf ; ingevolge artikel 2
van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen
(hierna : Wet Assisen) werd de maximale correctionele gevangenisstraf
evenwel verhoogd tot twintig jaar ; krachtens artikel 2 Strafwetboek
dient de minst zware straf te worden toegepast, dit is te dezen de maximale straf die op het ogenblik van de feiten werd bepaald voor dit
wanbedrijf ; het arrest veroordeelt de eiser ten onrechte tot de maximumstraf van twintig jaar terwijl op het ogenblik van het feit de maximumstraf slechts tien jaar bedroeg.
11. Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt : ”Indien de straf, ten
tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.”
Uit die bepaling volgt dat een zwaardere strafwet niet retroactief mag
worden toegepast.
12. Er is een zwaardere straf in de zin van de voormelde bepaling indien
de straf die de beklaagde kon oplopen op het ogenblik van de rechterlijke beslissing, zwaarder is dan de straf die hij kon oplopen op het tijdstip van het plegen van de feiten.
13. Krachtens artikel 394 Strafwetboek werd moord op het ogenblik
van het plegen van het feit zowel als op het ogenblik van de rechterlijke beslissing gestraft met levenslange opsluiting. Poging tot moord
werd en wordt krachtens artikel 52 Strafwetboek gestraft met de straf
die, overeenkomstig de artikelen 80 en 81, onmiddellijk lager is dan die
gesteld op de misdaad zelf, te weten tijdelijke opsluiting of door gevangenisstraf van ten minste drie jaar.
14. Op het tijdstip van de feiten waaraan de eiser is schuldig verklaard,
kon de poging tot moord niet worden gecorrectionaliseerd. De berechting ervan kon enkel gebeuren door het hof van assisen dat aan de eiser
een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting kon opleggen. Het hof
van assisen kon, zo het bij toepassing van de artikelen 79 en 80, tweede
lid, Strafwetboek verzachtende omstandigheden aannam, deze straf
vervangen door opsluiting van vijftien tot twintig jaar of door een
kortere termijn of door een gevangenisstraf van ten minste drie jaar.
15. Artikel 2, derde lid, 2°, Wet Verzachtende Omstandigheden, zoals
gewijzigd door het op 1 mei 2010 in werking getreden artikel 230 Wet
Assisen, laat de correctionalisering van de misdaad van poging tot
moord toe.
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16. De eiser is bij beschikking van de raadkamer te Gent van 23 juni
2010 met aanneming van verzachtende omstandigheden voor dit feit
verwezen naar de correctionele rechtbank.
17. Artikel 25, vijfde lid, Strafwetboek, zoals gewijzigd bij het op
21 januari 2010 in werking getreden artikel 2 Wet Assisen, bepaalt dat
de duur van de correctionele gevangenisstraf ten hoogste twintig jaar
bedraagt voor een gecorrectionaliseerde misdaad strafbaar met opsluiting van twintig tot dertig jaar.
De straf die aan de eiser na aanneming van verzachtende omstandigheden kon worden opgelegd, bedroeg op het ogenblik van de feiten
twintig jaar opsluiting en op het ogenblik van de rechterlijke beslissing
twintig jaar gevangenisstraf.
Het middel dat aanvoert dat de straf op het ogenblik van de rechterlijke beslissing strenger was dan de straf op het tijdstip van de feiten
waaraan de eiser is schuldig bevonden, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Van Cauter (bij de balie te Gent).

N° 90
2o

— 7 februari 2012
(P.12.0054.N)

kamer

1o UITLEVERING. — Passieve

uitlevering.

— Termijn

waarbinnen

het

buitenlands bevel tot aanhouding moet worden medegedeeld.

— Algemene
termijn van veertig dagen van artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet 1874.
— Afwijkende termijn in bilateraal verdrag tussen België en de verzoekende buitenlandse overheid. — Gevolg.
2o UITLEVERING. — Passieve uitlevering. — Arrestatiebevel. — Enkel
vermelding van artikel 5 Uitleveringswet 1874. — Geen vermelding van
het toepasselijk bilateraal uitleveringsverdrag. — Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. — Onderzoeksgerecht. — Vaststelling dat aan de
wettelijke voorwaarden voor een arrestatiebevel voldaan is. — Gevolg.

1o De in artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet 1874 bepaalde termijn van veertig
dagen vanaf de aanhouding voor de mededeling aan de vreemdeling van het
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bevel tot aanhouding dat door de vreemde bevoegde overheid werd afgeleverd, is slechts van toepassing voor zover daarvan niet afgeweken wordt
door een bepaling in een bilaterale uitleveringsovereenkomst tussen België
en de verzoekende buitenlandse overheid.
2o De enkele omstandigheid dat het arrestatiebevel melding maakt van artikel
5 Uitleveringswet 1874 en niet van het Uitleveringsverdrag België-VSA, heeft
niet voor gevolg dat het onregelmatig is ; het volstaat dat het onderzoeksgerecht dat geroepen is uitspraak te doen over het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling, vaststelt dat de wettelijke voorwaarden voor het verlenen
van een arrestatiebevel vervuld zijn.

(H.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2012.
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
Eerste onderdeel
1. Het middel voert schending aan van artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet 1874 : het arrest stelt de eiser niet in vrijheid ; overeenkomstig de voormelde wetsbepaling moet de vreemdeling die het voorwerp
uitmaakt van een verzoek tot uitlevering mededeling krijgen van het
bevel tot aanhouding van de verzoekende buitenlandse overheid binnen
de veertig dagen te rekenen van zijn arrestatie ; op het ogenblik van
de uitspraak van het arrest had die mededeling niet plaatsgevonden
zodat die termijn was overschreden en de eiser, die aangehouden is op
17 november 2011, in vrijheid diende te worden gesteld.
2. De in artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet 1874 bepaalde termijn is
slechts van toepassing voor zover daarvan niet afgeweken wordt door
een bepaling in een bilaterale uitleveringsovereenkomst tussen België
en de verzoekende buitenlandse overheid.
3. Artikel 10, § 4, van het uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk
België en de Verenigde Staten van Amerika ondertekend op 27 april 1987,
in zijn overeenkomstige versie met de Overeenkomst tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten van Amerika van 25 juni 2003 (hierna Uitleveringsverdrag België-VSA), bepaalt : ”Een persoon, die, naar luid van
deze Overeenkomst, het voorwerp is van een voorlopige aanhouding kan
in vrijheid worden gesteld, indien de Regering van de aangezochte Staat
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binnen 75 dagen, te rekenen vanaf de dag van de voorlopige aanhouding,
geen officieel verzoek tot uitlevering vergezeld van de stukken bedoeld
in artikel 7, heeft ontvangen.”
4. Uit die bepaling volgt dat wanneer het verzoek tot uitlevering van
een persoon uitgaat van de Verenigde Staten van Amerika en die persoon
het voorwerp uitmaakt van een voorlopige aanhouding, de termijn
binnen dewelke hij mededeling moet krijgen van een officieel verzoek
tot uitlevering, vastgesteld is op vijfenzeventig dagen te rekenen van de
voorlopige aanhouding en niet op veertig dagen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet 1874 : het arrest laat na de onregelmatigheid van eisers arrestatie vast te stellen ; eisers arrestatiebevel maakt geen melding van het
Uitleveringsverdrag België-VSA dat het arrest nochtans van toepassing
acht.
6. In zoverre het onderdeel de regelmatigheid van het arrestatiebevel
aanvecht, is het niet gericht tegen het arrest en is het niet ontvankelijk.
7. De enkele omstandigheid dat het arrestatiebevel melding maakt
van artikel 5 Uitleveringswet 1874 en niet van het Uitleveringsverdrag
België-VSA, heeft niet voor gevolg dat het onregelmatig is. Het volstaat
dat het onderzoeksgerecht dat geroepen is uitspraak te doen over het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, vaststelt dat de wettelijke
voorwaarden voor het verlenen van een arrestatiebevel vervuld zijn. Het
arrest dat aldus oordeelt en die vaststelling doet, is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Gultaslar en
de heer Mettioui (bij de balie te Brussel).

N° 91
2o

— 7 februari 2012
(P.11.2142.N)

kamer

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — Op conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Samenstelling van het rechtscollege. — Neerlegging van een conclusie.
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— Anders
— Gevolg.
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samengesteld

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — Strafzaken. — Samenstelling van
het rechtscollege. — Neerlegging van een conclusie. — Verdaging naar een
latere rechtszitting. — Anders samengesteld rechtscollege. — Hervatting van de zaak. — Gevolg.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Strafzaken. — Algemeen. — Samenstelling van het rechtscollege. — Neerlegging van een conclusie. — Verdaging
naar een latere rechtszitting. — Anders samengesteld rechtscollege. —
Hervatting van de zaak. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Het feit dat de behandeling van de zaak door een anders samengestelde zetel volledig hervat wordt, houdt in dat de op een vorige rechtszitting neergelegde conclusie die deel uitmaakt van het dossier, vermoed wordt
hernomen te zijn door de aanwezige partij, tenzij zij daarvan afstand heeft
gedaan  (1).

(Y.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 december 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemene rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de wapengelijkheid : het arrest
oordeelt ten onrechte dat de door de eiser neergelegde conclusie niet
werd hernomen zodat er niet moet worden op geantwoord ; de zaak werd
gepleit en in voortzetting gesteld en het proces-verbaal van rechtszitting
van 8 november 2011 vermeldt dat de zaak in zijn geheel werd hernomen ;
dit houdt in dat de eerder neergelegde conclusie werd hernomen.
2. Het feit dat de behandeling van de zaak door een anders samengestelde zetel volledig hervat wordt, houdt in dat de op een vorige rechtszitting neergelegde conclusie die deel uitmaakt van het dossier, vermoed

  (1) Zie : R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e Ed., Mechelen, Kluwer, 2010,
nr. 1840
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wordt hernomen te zijn door de aanwezige partij, tenzij zij daarvan
afstand heeft gedaan.
Het arrest stelt vast dat de anders samengestelde zetel de behandeling van de zaak op de rechtszitting van 8 november 2011 volledig heeft
hervat. Het stelt niet vast dat de eiser van zijn op een eerdere rechtszitting neergelegde conclusie afstand doet. Op die grond oordeelt het niet
wettig dat de eiser zijn conclusie niet hernomen heeft en het daarop niet
moet antwoorden.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en
behoeven bijgevolg geen antwoord.
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, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
7 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Jespers (bij de
balie te Antwerpen).

N° 92
2o

— 8 februari 2012
(P.11.1918.F)

kamer

1o MISDRIJF. — Algemeen. — Begrip. — Materieel en moreel bestanddeel.
— Eenheid van opzet. — Eenheid van opzet. — Collectief misdrijf. — Eindveroordeling. — Andere feiten. — Een zelfde strafbaar opzet. — Begrip.
2o STRAF. — Samenloop. — Eendaadse. — Collectief misdrijf. — Eindveroordeling. — Andere feiten. — Eenheid van opzet. — Begrip.
3o MISDRIJF. — Algemeen. — Begrip. — Materieel en morele bestaandeel.
— Eenheid van opzet. — Eenheid van opzet. — Collectief misdrijf. — Eindveroordeling. — Andere feiten. — Beoordeling door de rechter. — Grenzen.
4o STRAF. — Samenloop. — Eendaadse. — Collectief misdrijf. — Eindveroordeling. — Andere feiten. — Eenheid van opzet. — Beoordeling door de
rechter. — Grenzen.
5o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Strafvordering. — Collectief misdrijf. — Eindveroordeling. — Andere feiten. — Eenheid van opzet. — Grenzen.
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6o MISDRIJF. — Algemeen. — Begrip. — Materieel en moreel bestanddel.
— Eenheid van opzet. — Eenheid van opzet. — Collectief misdrijf. — Nietdefinitieve veroordelende beslissing. — Andere feiten. — Een zelfde
strafbaar opzet. — Beoordeling door de rechter.
7o STRAF. — Samenloop. — Eendaadse. — Collectief misdrijf. — Niet-definitieve veroordelende beslissing. — Andere feiten. — Eenheid van opzet.
— Beoordeling door de rechter.

1o en 2o De rechter is verplicht rekening te houden met de reeds bij eindbeslissing uitgesproken straffen, wanneer de te berechten en de reeds berechte
misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet ; het in de wet bedoelde opzet kan omschreven worden als eenheid
van drijfveer, waarbij elk van de door de dader gestelde handelingen een
welomschreven plaats inneemt in het systeem dat hij heeft bedacht om zijn
doel te bereiken. (Art. 65, tweede lid, Strafwetboek)
3o, 4o tot 5o Ofschoon de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de
feiten waarvan hij kennisneemt al dan niet de uiting zijn van een zelfde
strafbaar opzet als die waarvoor reeds een definitief vonnis of arrest van
veroordeling is gewezen, staat het aan het Hof van Cassatie om na te gaan
of de rechter, uit de door hem vastgestelde feiten, zowel het bestaan of
niet-bestaan van een zelfde opzet als de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering daarvan naar recht heeft kunnen afleiden  (1). (Art. 65, Strafwetboek)
6o en 7o Ook al had het reeds gewezen vonnis van veroordeling nog geen
kracht van gewijsde op het ogenblik dat de nieuwe feiten werden gepleegd,
toch verbiedt artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, het rechtscollege
dat van die feiten kennisneemt niet te oordelen dat de verschijning van de
dader van die feiten voor de correctionele rechtbank en de waarschuwing die
zijn veroordeling in eerste aanleg voor hem betekende, de eenheid van opzet
kunnen doorbreken, daar de nieuwe feiten de uiting zijn van een schuldig
volharden in de misdaad en niet van het aangevoerde zelfde opzet. (Art. 65,
tweede lid, Strafwetboek)

(S. t. D.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 11 oktober 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 2 mei 2001, AR P.01.0121.F, AC 2001, nr. 248, en Cass. 9 maart 2005, AR
P.04.1591.F, AC 2005, nr. 145.
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van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem op onrechtmatige wijze,
voor twee van de acht telastleggingen waarvoor hij veroordeeld werd,
het voordeel hebben ontzegd van vrijstelling of vermindering van straf,
als bepaald in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek.
Die bepaling legt de rechter de verplichting op rekening te houden
met de reeds bij eindbeslissing uitgesproken straffen, wanneer de te
berechten en reeds berechte misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet.
Het in de wet bedoelde opzet kan omschreven worden als eenheid van
drijfveer, waarbij elk van de door de dader gestelde handelingen een
welomschreven plaats heeft in het systeem dat hij heeft bedacht om zijn
doel te bereiken.
Ofschoon de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of dat
opzet aanwezig is, staat het aan het Hof om na te gaan of de rechter, uit
de door hem vastgestelde feiten, zowel het bestaan of niet-bestaan van
eenzelfde opzet als de opeenvolgende en voortgezette uitvoering daarvan
naar recht heeft kunnen afleiden.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser :
—— met name vervolgd wordt wegens aanranding van de eerbaarheid en
diefstal met behulp van geweld of bedreiging, gepleegd in de nacht van
3 op 4 februari 2007 ;
—— reeds vervolgd werd voor feiten van dezelfde aard, gepleegd op
6 mei 2006, waarvoor hij bij vonnis van de correctionele rechtbank te
Antwerpen van 27 oktober 2006, veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf ;
—— op het hoger beroep tegen het voormelde vonnis, door het hof van
beroep te Antwerpen bij verstek was veroordeeld tot achttien maanden
gevangenisstraf ;
—— verzet heeft aangetekend tegen dat arrest, dat op 3 mei 2011 niet
ontvankelijk werd verklaard.
Het arrest beslist dat de in 2006 gepleegde feiten en die welke het jaar
daarop zijn gepleegd, niet voortkomen uit hetzelfde opzet aangezien de
tweede reeks gepleegd werd na uitspraak over de eerste.
Ook al had het reeds gewezen vonnis nog geen kracht van gewijsde
op het ogenblik dat de nieuwe feiten werden gepleegd, toch verbiedt
artikel 65, tweede lid, Strafwetboek het rechtscollege dat van die
feiten kennisneemt niet te oordelen dat de verschijning van de dader
van die feiten voor de correctionele rechtbank en de waarschuwing
die zijn veroordeling in eerste aanleg voor hem betekende, de eenheid
van opzet kunnen doorbreken, daar de nieuwe feiten hun oorsprong
vinden in een schuldig volharden in de misdaad en niet in de aangevoerde eenheid van opzet.
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De bekritiseerde overwegingen schenden bijgevolg de aangevoerde
wetsbepaling niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lefebvre
(bij de balie te Brussel).

N° 93
2o

— 8 februari 2012
(P.11.1924.F)

kamer

1o HOF VAN ASSISEN. — Eindarrest. — Arresten
tieberoep. — Openbaar ministerie.

van vrijspraak.

— Cassa-

2o CASSATIEBEROEP. — Strafzaken. — Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende partij. — Hof van assisen. — Arresten van vrijspraak.
3o HOF VAN ASSISEN. — Behandeling ter zitting en tussenarresten. —
Verklaring van de jury. — Voorzitter wordt in de beraadslagingskamer
van de jury geroepen. — Substantiële vormvereisten. — Proces-verbaal
stelt de aanwezigheid vast van de in de wet vermelde personen.
4° HOF VAN ASSISEN. — Behandeling ter zitting en tussenarresten. —
Verklaring van de jury. — Voorzitter wordt in de beraadslagingskamer
van de jury geroepen. — Proces-verbaal stelt niet vast dat hij vergezeld
was van het openbaar ministerie. — Wettigheid.

1o en 2o Het openbaar ministerie heeft het recht om de vernietiging te vorderen
van de arresten van vrijspraak van het hof van assisen, net zoals de veroordeelde kan opkomen tegen het arrest dat een andere straf oplegt dan die
welke de wet op zodanige misdaad stelt ; dat rechtsmiddel is niet uitgesloten
ingeval het hof van assisen de vrijspraak gelast door zich aan te sluiten
bij het standpunt van de minderheid van de jury. (Art. 410, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij wet van 21 dec. 2009)
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3o Wanneer de voorzitter van het hof van assisen in de beraadslagingskamer
van de jury wordt geroepen, kan hij er niet binnentreden tenzij hij vergezeld wordt door zijn assessoren, de beschuldigde en zijn verdediger, door
de burgerlijke partij en haar raadsman, door het openbaar ministerie en
de griffier ; die moet van het incident melding maken in het proces-verbaal
en vaststellen dat de voorzitter vergezeld was van de in de wet vermelde
personen  (1). (Art. 328, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)
4o Artikel 328, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is geschonden
wanneer de voorzitter van het hof van assisen in de beraadslagingskamer
van de jury werd geroepen en het proces-verbaal niet vaststelt dat hij vergezeld was van het openbaar ministerie  (2). (Art. 328, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering)

(Procureur-generaal

Hof
H. e.a.)

bij het
t.

van beroep te

Luik

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten met de nummers
2730, 2731 en 2732 van het hof van assisen van de provincie Luik van
22 september 2011, en tegen de beschikking nummer 2733 die op dezelfde
dag gewezen is door de voorzitter van dat hof.
De eiser voert in de verklaringen van cassatieberoep die aan dit arrest
zijn gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het door R. H. tegen het cassatieberoep aangevoerde middel van niet—
ontvankelijkheid volgens hetwelk het openbaar ministerie, krachtens
artikel 409 Wetboek van Strafvordering, de vernietiging van de beschikking van vrijspraak slechts kan vorderen in het belang van de wet en
zonder nadeel voor de vrijgesproken partij
Artikel 410, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij wet
van 21 december 2009, kent het openbaar ministerie het recht toe om de
vernietiging te vorderen van de arresten van vrijspraak, net zoals de
veroordeelde kan opkomen tegen het arrest dat een andere straf oplegt
dan die welke de wet op zodanige misdaad stelt.
Het door deze bepaling ingestelde rechtsmiddel is niet uitgesloten
ingeval het hof van assisen de vrijspraak gelast door zich aan te sluiten
bij het standpunt van de minderheid van de jury.

  (1) S. Sasserath, Les Novelles, Procédure pénale, dl. II, vol. 1, vo La cour d’assises,
Brussel, Larcier, 1948, p. 329, nrs. 1587 en 1588.
  (2) Zie Cass. 8 okt. 1986, AR 5245, AC 1986-1987, nr. 73.
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Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Krachtens artikel 328, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan
de voorzitter, wanneer hij in de beraadslagingskamer van de jury wordt
geroepen, er niet binnentreden tenzij hij vergezeld wordt door zijn assessoren, de beschuldigde en zijn verdediger, de burgerlijke partij en haar
raadsman, het openbaar ministerie en de griffier. Die moet van het incident melding maken in het proces-verbaal en vaststellen dat de voorzitter vergezeld was van de in de wet vermelde personen.
Het voorschrift in het voormelde tweede lid is een substantieel vormvereiste dat tot doel heeft het tegensprekelijk karakter van het debat te
waarborgen in geval van een tussengeschil dat de beslissing van de jury
kan beïnvloeden.
Het proces-verbaal vermeldt dat de voorzitter tijdens de beraadslaging
van de gezworenen, van het hoofd van de jury een verzoek om uitleg
heeft gekregen, dat hij zich dan naar de beraadslagingskamer van de
jury heeft begeven, vergezeld door zijn assessoren, de beschuldigden
en hun advocaten, de raadslieden van de burgerlijke partijen en van
de griffier, dat hij daar de nodige uitleg heeft gegeven, dat de partijen
geen enkel bezwaar hebben geuit en dat het hof zich vervolgens met zijn
gezelschap heeft teruggetrokken.
Uit die vermeldingen of uit het proces-verbaal blijkt niet dat het openbaar ministerie samen met de andere partijen aanwezig was op de mededeling die aan de gezworenen in hun kamer werd gedaan.
Het middel dat de schending aanvoert van het voormelde artikel 328,
tweede lid, is gegrond.
Het tweede middel dat niet tot cassatie kan leiden in andere dan de
hieronder vermelde bewoordingen, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verklaart de debatten en de verklaring van de jury nietig.
Vernietigt de arresten en de bestreden beschikking die op 22 september
2011 met de nummers 2730, 2731, 2732 en 2733 van het zittingsblad, zijn
gewezen door het hof van assisen van de provincie Luik en door zijn
voorzitter.
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 de vernietigde beslissingen.
Veroordeelt beide verweerders in de helft van de kosten van de cassatieberoepen.
Verwijst de zaak naar het hof van assisen van de provincie Namen.
8 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer René en de heer François
Swennen (bij de balie te Luik).
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N° 94
2o

— 8 februari 2012
(P.12.0215.F)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Handhaving. — Raadkamer. — Aanhangigmaking.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Handhaving. — Raadkamer. — Onregelmatige oproeping voor de rechtszitting. — Hoger beroep. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Inachtneming van de wettelijke vormvoorschriften.
— Gevolg.

1o De oproeping om te verschijnen strekt tot eerbiediging van het recht van
verdediging en is dus niet de akte waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt
bij de raadkamer die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis  (1).
2o De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer die van
maand tot maand uitspraak moet doen over de voorlopige hechtenis en
die voortvloeit uit het feit dat de inverdenkinggestelde en zijn raadsman
niet op regelmatige wijze zouden zijn opgeroepen voor de rechtszitting,
heeft niet de nietigheid tot gevolg van de handhaving van de voorlopige
hechtenis wanneer de wettelijke vormvoorschriften zijn nageleefd in hoger
beroep  (2).

(D.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 januari 2012.
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.

  (1) De eiser, die sedert 17 oktober 2011 onder aanhoudingsbevel is geplaatst, was
opgeroepen om te verschijnen voor de raadkamer om uitspraak te horen doen over de
vordering van de procureur des Konings tot zijn internering. Aangezien de regeling
van de rechtspleging sine die was verdaagd wegens de uitvoering van aanvullende onderzoeksopdrachten, heeft de raadkamer uitspraak gedaan over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, nadat zij de eiser en diens raadslieden had verzocht om zich desbetreffend te verdedigen. Voor het Hof heeft de eiser met name aangevoerd dat de zaak
niet bij de raadkamer aanhangig was gemaakt om uitspraak te doen over de handhaving
van de voorlopige hechtenis, aangezien hij niet was opgeroepen om daarover uitspraak
te horen doen. Het arrest beslist evenwel dat de zaak bij de raadkamer aanhangig was
gemaakt door de vordering tot internering.
  (2) Zie Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0751.F, AC 2008, nr. 328.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser had voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd
dat de raadkamer niet wettelijk belast was met het toezicht op de voorlopige hechtenis, zodat noch de raadkamer noch de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd waren om dat toezicht uit te oefenen.
Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar
ministerie antwoordt het arrest dat de raadkamer, nadat zij het onderzoek van de regeling van de rechtspleging sine die had verdaagd, op de
rechtszitting die voorzien was voor de behandeling van de vorderingen
tot internering, de eiser en zijn raadslieden heeft gehoord over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Met eigen redenen voegt het daaraan
toe dat de eiser zich niet heeft kunnen vergissen omtrent de draagwijdte
van de aan hem gerichte oproeping.
Aangezien uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de eiser
voor de raadkamer heeft betwist dat hij op regelmatige wijze voor die
rechtszitting was opgeroepen, antwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling aldus op zijn conclusie.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest zegt niet dat de oproeping de vermelding bevat dat de internering gevorderd wordt niet alleen “wegens de feiten die [de] voorlopige
hechtenis [van de eiser] gronden” maar ook wegens “de onmiddellijke
tenuitvoerlegging van die veiligheidsmaatregel”.
Het arrest zegt immers niet dat die vermeldingen in de oproeping staan,
maar wel in de vordering op grond waarvan die oproeping was gedaan.
Het middel dat berust op een onjuiste lezing van de beslissing, mist
feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
De eiser voert aan dat, aangezien hij niet werd opgeroepen om
uitspraak te horen doen over de handhaving van zijn voorlopige hechtenis, hij zonder titel of recht is aangehouden, zodat een gerecht dat op
verwijzing na cassatie uitspraak doet, niet bij machte zal zijn om een
wettelijke grondslag voor zijn vrijheidsberoving te vinden.
De oproeping om te verschijnen die strekt tot eerbiediging van het
recht van verdediging, is niet de akte waarbij de zaak aanhangig wordt
gemaakt bij de raadkamer die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis.
Dat rechtscollege wordt immers gevat door de vordering van het openbaar ministerie.
Ten slotte heeft de onregelmatigheid van de rechtspleging voor de
raadkamer die van maand tot maand uitspraak moet doen over de voor-
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lopige hechtenis, en die voortvloeit uit het feit dat de inverdenkinggestelde en zijn raadsman niet op regelmatige wijze zouden zijn opgeroepen
voor de rechtszitting, niet de nietigheid tot gevolg van de handhaving
van de voorlopige hechtenis wanneer, zoals te dezen, de wettelijke vormvoorschriften zijn nageleefd in hoger beroep.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser beperkt zich ertoe om de grief te herhalen die reeds in het
derde onderdeel van het eerste middel is uiteengezet en waarop hierboven werd geantwoord.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Colson en de heer Masset (bij de balie te Verviers).

N° 95
1o

— 9 februari 2012
(C.08.0474.N)

kamer

1o EUROPESE UNIE. — Verdragsbepalingen. — Algemeen. — Verordening(eg)
2100/94. — Communautair kwekersrecht. — Inbreuk. — Houder — Licentiehouder — Vordering tegen een derde. — Voorwaarden. — Beoordeling.
2o MERKEN. — Internationale verdragen. — Europese unie. —
Verordening(eg) 2100/94. — Communautair kwekersrecht. — Inbreuk. —
Houder. — Vordering tegen een derde. — Voorwaarden — Beoordeling.

1o en 2o Artikel 94 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli
1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004, gelezen in samenhang met de artikelen 11, eerste lid, 13, eerste tot en met derde lid., 16, 27 en
104 van deze Verordening moet aldus worden uitgelegd dat de houder of de
licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde
die het materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet
heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen
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in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de
houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen
rechtsreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht, hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen ; het
is voor de beoordeling van de inbreuk van geen belang dat de derde die
handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft
verricht, op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in
de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen  (1). (Art. 94
Verordening (EG) nr. 2100/94 en art. 267 EU-verdrag)

(Greenstar Kanzi Europe n.v. t. H. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 24 april 2008.
Terwijl het eerste middel, het eerste en het tweede onderdeel van het
tweede middel werden afgewezen, heeft het Hof, bij het onderzoek van
het derde onderdeel van het tweede middel, geoordeeld bij arrest van
25 februari 2010  (2) een prejudiciële vraag te moeten stellen aan het Hof
van Justitie van de Europese Unie, waarop dit Hof geantwoord heeft bij
het arrest C-140/10 van 20 oktober 2011.
Mr. Johan Verbist heeft voor de eiseres op 15 november 2011 ter griffie
een nota neergelegd.
Waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan. Het nog te beantwoorden derde onderdeel van het
tweede middel luidt als volgt :
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
—— de artikelen 11, 13, 16, 23, 27, 94 en 104 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van
de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van
1 september 1994) ;
—— de artikelen 774 en 1138, 2o, Gerechtelijk Wetboek ;
—— het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het
burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel) ;
—— het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verwerpen de vordering van de eiseres die ertoe strekte
te horen zeggen voor recht dat de verweerders door het te koop aanbieden en
  (1) HvJEU, zaak C-140/10, http ://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf.
  (2) AC 2010, nr. 129.
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verkopen van appels van het ras Nicoter onder de beschermde merknaam Kanzi,
een inbreuk plegen op de kwekersrechten waarvan Better3fruit houder is, de
staking te horen bevelen van bovenvermelde inbreukmakende praktijken en de
publicatie van het tussen te komen arrest te horen bevelen, op grond van de
volgende motieven :
”1.
Het (hof van beroep) bepaalt de relevante feiten ter oplossing van het geschil
als volgt.
In het Mededelingsblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen
van 15 juni 2001 werd de aanvraag door nv Nicolaï gepubliceerd voor het appelras
Nicoter, gedaan op 27 april 2001.
Uit de stukken van [de eiseres en Better3fruit] blijkt niet wanneer er een
erkenning als kweker werd toegestaan. Uit stuk 11 van het dossier van [de
verweerders]) kan misschien afgeleid worden dat de erkenning maar plaatsvond
op 15 augustus 2005.
In het Mededelingsblad van 15 juni 2004 werd de wijziging betreffende de aanvrager,
de vertegenwoordiger voor de procedure of de houder van een kwekersrecht gepubliceerd volgens welke vermelding het houderschap van het kwekersrecht van het
appelras Nicoter per 20 april 2004 overging van Nicolaï naar Better3fruit.
Volgens de aanduidingen in dit Mededelingsblad bleef Nicolaï geregistreerd als
kweker.
Om voormelde reden is niet duidelijk of het gaat om een wijziging van de
aanvrager dan wel om de wijziging van identiteit van de houder van het reeds
erkend kwekersrecht.
Volgens stuk 13 van het dossier van [de verweerders] [de eiseres en Better3fruit]
leggen geen stukken neer met betrekking tot het merkendepot) werd het merk
Kanzi op 8 november 2001 gedeponeerd met als merkhouder Better3fruit.
Dit depot werd gedaan voor de klassen 16, verpakkingsmateriaal voor fruit,
promotiemateriaal en brochures in verband met de marketing van fruit en voor
klasse 31, verse vruchten en fruit.
Als licentiehouders werden vermeld : cvba EFC (9 februari 2005) en nv Greenstar
Kanzi Europe (22 september 2006).
De kwekersrechten werden door Nicolaï (volgens eigen toelichting op
3 september 2002) ingebracht in Better3fruit.
Better3fruit heeft aan Nicolaï in 2003 (een nauwkeuriger tijdsomschrijving
wordt door [de eiseres en Better3fruit] niet gegeven) een exclusieve licentie
verleend op het kwekersrecht en op de merken.
Nv Greenstar Kanzi Europe (afgekort als GKE) werd op 5 mei 2004 opgericht.
[De eiseres] verkreeg ingevolge een sublicentie de exclusieve exploitatierechten
van het kwekersrecht op Nicoter en op de merknaam Kanzi voor wat de fruitteelt
betreft.
Betwist tussen partijen is de datum van deze overeenkomst.
De licentieovereenkomst afgesloten tussen Better3fruit en Nicolaï werd op
20 januari 2005 ontbonden.
Volgens factuur nr. 240255 van 24 december 2004 verkocht Nicolaï 7.000 tweejarige bomen aan [de eerste verweerder] van het ras “Kanzi-nicoter (cov)”.
Op 4 december 2007 werd door de gerechtsdeurwaarder vastgesteld dat op de
markt van Hasselt [de tweede verweerder] appelen te koop aanbood onder de
benaming Kanzi die afkomstig bleken te zijn van [de eerste verweerder]. (…)
Krachtens artikel 104 van Verordening nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994
inzake het communautair kwekersrecht is [de eiseres] wel gerechtigd om de
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stakingsvordering te stellen met betrekking tot de beweerde inbreuken op het
kwekersrecht.
7. Uit de stukken (onder meer de reclamebrochure) en de gegeven toelichtingen
volgt dat de naam Kanzi uitsluitend (alleszins tot nu toe) bestemd is voor de
aanduiding van de appel van één welbepaald ras, Nicoter Kanzi is dus de naam
die is gegeven aan één welbepaalde appelsoort, afkomstig van bomen van het ras
Nicoter, om hem te onderscheiden van andere appelrassen of variëteiten.
Het staat niet ter betwisting dat de appels in kwestie afkomstig zijn van Nicoterbomen die als enig appelboomras de Kanzi appelen voortbrengen.
Daarbij moet ook verwezen worden naar lid 3 van artikel 13 van de Verordening
(EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht met betrekking tot het oogstmateriaal.
8. De ingeroepen schending van het kwekersrecht op Nicoter-appelbomen komt
samengevat hierop neer dat [de eiseres] aan [de eerste verweerder] verwijt op
onrechtmatige wijze Nicoter-bomen te hebben aangekocht en dus op onrechtmatige wijze Kanzi-appelen te hebben geteeld met de verdere afleiding dat het
in de handel brengen van de oogst als Kanzi-appelen een inbreuk uitmaakt op de
eerlijke handelspraktijken.
9. Er is geen enkele aanduiding dat de factuur van Nicolaï van 24 december 2004
niet overeenstemt met de realiteit zowel wat het voorwerp van de koop-verkoop
betreft als van het tijdstip van deze verkoop. De koop-verkoop van Nicolaï aan [de
eerste verweerder] van 7.000 appelbomen, omschreven als Kanzi-Nicoter-bomen,
einde 2004 is daardoor bewezen.
10. Indien ervan moet worden uitgegaan dat in 2004 het kwekersrecht reeds werd
erkend overeenkomstig de verordening 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 blijkt
dat op het ogenblik dat de koop-verkoop van Nicolaï aan [eerste verweerder]
plaats had Nicolaï de erkende kweker was en dat ingevolge de licentieovereenkomst “van 2003” (stuk nr. 4 van het dossier van [de eiseres en Better3fruit])
Better3fruit aan Nicolaï een – zelfs exclusief – recht had verleend tot kweken en
verkopen van de Nicoter-bomen met gebruik van de daaraan verbonden merken.
In artikel 1.2 van dit contract wordt verwezen voor deze merken naar een bijlage
nr. 2 die niet gevoegd is aan de overgelegde kopie van het contract maar er kan
niet betwijfeld worden dat het om de merken Nicoter en Kanzi gaat waarvan
trouwens wel sprake is in de voorafgaandelijke uiteenzetting van het contract en
in artikel 6.4 van het contract.
Niet is bewezen dat einde 2004 dit recht ontnomen was aan Nicolaï. Integendeel
zou volgens [de eiseres en Better3fruit] de overeenkomst maar ontbonden zijn op
20 januari 2005. Uit de brief van Better3fruit van die datum kan overigens afgeleid
worden dat tot die datum de overeenkomst ook daadwerkelijk uitgevoerd werd,
zij het dat Nicolaï naliet haar betalingsverbintenissen na te komen.
De overeenkomst van 13 april 2004, afgesloten tussen Nicolaï en [de eiseres] in
oprichting (stuk nr. 6 dossier [eiseres en Better3fruit] moet in het licht daarvan
beoordeeld worden. Krachtens artikel 2 van dit contract zou Nicolaï aan [de
eiseres] (ook genoemd de Masterlicentienemer Europe) een exclusieve licentie
toekennen met betrekking tot zowel de kwekersrechten als de merken.
In artikel 10 van het contract zijn evenwel een aantal opschortende voorwaarden vermeld en uit niets blijkt dat deze overeenkomst ooit daadwerkelijk
uitvoering heeft gekregen terwijl de inhoud van voormelde brief van 20 januari
2005 onverzoenbaar is met de inhoud van dit contract.
De overige contracten waarnaar [de eiseres en Better3fruit] verwijzen dateren
alle van 2005 en zijn niet van aard te bepalen over welke rechten Nicolaï beschikte
einde 2004 op het ogenblik van de voornoemde verkoop aan [de eerste verweerder].
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11. Op basis van hetgeen hiervoor werd uiteen gezet besluit dit (hof van beroep)
dat eind 2004 Nicolaï ingevolge licentieovereenkomst afgesloten met Better3fruit
gerechtigd was om de Kanzi-Nicoter-bomen aan [de eerste verweerder] te verkopen
met daaraan gekoppeld het recht voor [de eerste verweerder] om de van die aangekochte bomen geoogste appelen in de handel te brengen als Kanzi-appelen.
12. In deze koop-verkoop heeft [de eerste verweerder] zich niet verbonden tot
naleving van bepaalde voorschriften met betrekking tot de teelt van Kanziappelen en de verkoop van de oogst.
13. In de licentieovereenkomst betreffende kwekersrechten en merken die
Better3fruit en Nicolai afsloten was nochtans in artikel 6 bedongen dat Nicolaï
“geen enkel licentieproduct zou overdragen of verkopen indien de betrokken
tegenpartij niet voorafgaandelijk schriftelijk de teeltlicentie onder bijlage 6
onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of de vermarketinglicentie vermeld
onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van tegenpartij/handelspartner)”.
14. Door de 7.000 Nicoter-bomen te verkopen aan [de eerste verweerder] zonder
[de eerste verweerder] de voornoemde licentie te laten onderschrijven heeft
Nicolaï een inbreuk begaan op haar contractuele verbintenissen.
15. Het is niet bewezen dat [de eerste verweerder] op de hoogte was van het
bestaan en inhoud van deze contractuele verplichtingen in hoofde van Nicolaï.
16. Het is ook niet aangetoond dat het bestaan van de kwekersrechtelijke
bescherming van de Kanzi-Nicoter-appelaars (die volgens partijen zou blijken
uit de toevoeging cov die voorkomt op de factuur) inhoudt dat de landbouwerfruitteler moet weten dat hij de appelaars in kwestie maar kan aankopen mits
onderschrijving van bepaalde verbintenissen en dat hij zich schuldig maakt aan
een inbreuk op de bescherming van het kwekersrecht indien hij dit niet doet.
Het laatste lid van artikel 13 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad
van 27 juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht bepaalt dat de houder
aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen kan verbinden. Het behoorde
niet aan [de eerste verweerder] te informeren of van deze mogelijkheid gebruik
was gemaakt.
17. Aldus ontbreekt het bewijs dat [de eerste verweerder] wist of behoorde te
weten dat hij de appelaars met miskenning van de hoger genoemde contractuele
verplichtingen in hoofde van zijn medecontractant Nicolaï aankocht.
Door de aankoop van de appelaars van het Nicoterras van degene die rechtmatig als kweker de appelaars mocht verkopen mag [de eerste verweerder] de
appelen als Kanzi-appelen in de handel brengen en mocht [de tweede verweerder]
de appelen ook als Kanzi-appelen verkopen.
De vorderingen van [de eiseres] zijn om die redenen ongegrond.
18. Het is dan ook overbodig te onderzoeken of voor de verkoop einde 2004 van
appelaars aan [de eerste verweerder] het kwekersrecht reeds erkend was zodat
ook niet moet onderzocht worden wat de gevolgen zijn die met betrekking tot de
stakingsvordering moeten afgeleid worden uit artikel 95 van de Verordening ”.
Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 11 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van
27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht komt de aanspraak op een
communautair kwekersrecht toe aan de persoon die het ras heeft gekweekt of
ontdekt en ontwikkeld, dit is de ”kweker ”. Dit communautair kwekersrecht kan
worden overgedragen aan een of meer rechtsopvolgers (artikel 23 van voormelde
Verordening (EG) nr. 2100/94).
Artikel 13 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt dat een communautair kwekersrecht als rechtsgevolg heeft dat de houder ervan bevoegd is om de
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in het tweede lid van deze bepaling genoemde handelingen te verrichten. Zo is de
toestemming van de houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking
tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras : a) voortbrengen of
vermenigvuldigen, b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, c) te
koop aanbieden, d) verkopen of op andere wijze in de handel brengen, e) uitvoeren
uit de Gemeenschap, f) invoeren in de Gemeenschap, g) opslaan voor een van de
hierboven onder a) tot en met f) genoemde doeleinden.
Artikel 13, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt nog dat de
houder aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen kan verbinden.
Artikel 13, derde lid, van deze Verordening bepaalt dat voormeld tweede lid van
artikel 13 voor oogstmateriaal slechts van toepassing is indien dit werd verkregen
door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij
de houder een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking
tot genoemde componenten uit te oefenen.
Artikel 16 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt nog dat het
communautaire kwekersrecht zich niet uitstrekt tot handelingen met betrekking tot materiaal van het beschermde ras dat ergens in de gemeenschap door de
houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met betrekking
tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen.
Overeenkomstig artikel 27 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 kunnen
communautaire kwekersrechten geheel of gedeeltelijk het onderwerp zijn van
contractuele licenties. Een licentie kan al dan niet exclusief zijn. De houder kan
de uit het communautaire kwekersrecht voortvloeiende rechten inroepen tegen
een licentiehouder die zich niet houdt aan een van de overeenkomstig lid 1 aan de
licentie verbonden beperkingen.
Overeenkomstig artikel 94 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 kan
eenieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van die in artikel 13, lid 2,
genoemde handelingen verricht, door de houder in rechte worden aangesproken
met het oog op de beëindiging van de inbreuk. De vorderingen wegens inbreuk
kunnen door de houder worden ingesteld of door een exploitatiegerechtigde
persoon (artikel 104 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94).
Uit bovenvermelde bepalingen volgt dat de houder van het communautair
kwekersrecht als enige bevoegd is om componenten of oogstmateriaal van het
beschermde ras voort te brengen of te vermenigvuldigen, te conditioneren ten
behoeve van de vermeerdering, te koop aan te bieden, te verkopen of op andere
wijze in de handel te brengen, of op te slaan voor een van de hierboven genoemde
doeleinden (artikel 13 van de Verordening (EG) nr. 2100/94).
Aan de bescherming ingevolge het communautaire kwekersrecht komt echter
een einde zodra het materiaal van het beschermde ras, of het materiaal dat uit
genoemd materiaal is verkregen, ergens in de gemeenschap door de houder of met
diens toestemming aan anderen is afgestaan (artikel 16 van de Verordening (EG)
nr. 2100/94). Voor de toepassing van deze bepaling is vereist dat het materiaal door
de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan.
De licentiehouder is ingevolge de licentieovereenkomst gerechtigd om de handelingen bepaald in artikel 13, tweede lid, van voormelde verordening te stellen die
in principe slechts door de houder van het kwekersrecht kunnen worden gesteld.
Gezien de houder van het kwekersrecht voorwaarden en beperkingen aan zijn
toestemming kan verbinden (artikel 13, tweede lid, van voormelde verordening),
kan deze eveneens beperkingen aan de licentie verbinden (artikel 27, eerste en
tweede lid, van de verordening).
Indien de licentiehouder materiaal afstaat zonder zich te houden aan de beperkingen die aan de licentie verbonden zijn, dan is dit materiaal afgestaan zonder
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de toestemming van de houder van het kwekersrecht en herneemt de houder
van het kwekersrecht al zijn rechten met betrekking tot dit materiaal (de artikelen 13, 16 en 27 van voormelde verordening).
Dit betekent dat de houder van het kwekersrecht zijn rechten niet enkel
kan inroepen tegen de licentiehouder die zich niet houdt aan de aan de licentie
verbonden beperkingen, maar dat de houder eveneens kan opkomen tegen de derde
aan wie de licentiehouder zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht het materiaal heeft afgestaan en die op zijn beurt handelingen stelt als
bedoeld in artikel 13, tweede lid, van voormelde verordening. Het is hierbij zonder
belang of de derde al dan niet te goeder trouw was en al dan niet op de hoogte was
van de beperkingen die aan de licentiehouder waren opgelegd.
Tussen partijen was niet betwist dat Better3fruit eind 2004 houder was van
het communautair kwekersrecht Nicoter (syntheseberoepsbesluiten van eiseres
ingediend ter griffie van het hof van beroep te Antwerpen op 27 februari 2008,
blz. 3-4, nrs. 4-5 ; conclusie in hoger beroep van verweerders met datum 21 februari
2008, blz. 10-11, nrs. 37-39). De appelrechters stellen vast dat eind 2004 Nicolaï ingevolge de licentieovereenkomst afgesloten met Better3fruit gerechtigd was om
de bomen van het ras Nicoter aan de eerste verweerder te verkopen met daaraan
gekoppeld het recht voor de eerste verweerder om de van die aangekochte bomen
geoogste appelen in de handel te brengen als Kanzi-appelen. De appelrechters
stellen evenwel vast dat in de licentieovereenkomst tussen Better3fruit en
Nicolaï voorwaarden verbonden waren aan de verkoop van de bomen van het ras
Nicoter en dat de licentiehouder Nicolaï zich niet aan deze voorwaarden heeft
gehouden bij de verkoop van de bomen aan de eerste verweerder, zodat Nicolaï
door de verkoop van de bomen aan de eerste verweerder een inbreuk heeft begaan
op haar contractuele verbintenissen ten aanzien van de houder van het communautair kwekersrecht, Better3fruit.
Derhalve blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de bomen van
het ras Nicoter niet met de toestemming van de houder van het communautair
kwekersrecht zijn afgestaan, zodat de handelingen die de verweerders zonder de
toestemming van de houder van het communautair kwekersrecht stelden, een
inbreuk uitmaken op de rechten van de houder van het communautair kwekersrecht en deze laatste, evenals de eiseres, derhalve de verweerders kon aanspreken
op grond van de artikelen 94 en 104 van Verordening (EG) nr. 2100/94.
Het enkele feit dat de eerste verweerder niet op de hoogte was en evenmin
moest zijn van de contractuele verplichtingen in hoofde van Nicolaï doet aan het
voorgaande geen afbreuk.
Door te beslissen dat de verweerders geen inbreuk begingen op de rechten
van de houder van het communautair kwekersrecht en de eerste verweerder de
appelen als Kanzi-appelen in de handel mocht brengen en de tweede verweerder
de appelen als Kanzi-appelen mocht verkopen, op grond dat Nicolaï als licentiehouder weliswaar slechts onder voorwaarden gerechtigd was om de appelaars
te verkopen, maar dat de verweerders niet op de hoogte waren van deze voorwaarden en van hen evenmin verwacht moest worden dat zij op de hoogte waren
van deze voorwaarden die door de houder van het communautair kwekersrecht
aan de licentiehouder waren opgelegd, schenden de appelrechters de artikelen 11,
13, 16, 23, 27, 94 en 104 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli
1994 inzake het communautaire kwekersrecht.
Door verder te beslissen dat het irrelevant is of voor de verkoop van appelaars
eind 2004 aan de eerste verweerder het kwekersrecht reeds erkend was, schenden
de appelrechters eveneens de artikelen 11, 13, 16, 23, 27, 94 en 104 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautair
kwekersrecht. Om de hierboven vermelde redenen kon immers Better3fruit, in
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zoverre zij eind 2004 inderdaad houder was van het communautair kwekersrecht
haar rechten ten aanzien van de verweerders uitoefenen en de staking van de
inbreuk eisen. Ditzelfde recht kwam ingevolge artikel 104 van de Verordening
(EG) nr. 2100/94 ook aan de eiseres toe.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Derde onderdeel
Krachtens artikel 11.1, van de verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad
van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd
bij verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004 (hierna :
Verordening nr. 2100/94) komt de aanspraak op een communautair
kwekersrecht toe aan de persoon die het ras heeft gekweekt of ontdekt
en ontwikkeld, of zijn rechtverkrijgende.
Overeenkomstig artikel 94.1, a), Verordening nr. 2100/94 kan eenieder
die zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras
waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van de in
artikel 13, lid 2, genoemde handelingen verricht, door de houder in rechte
worden aangesproken met het oog op de beëindiging van de inbreuk of de
betaling van een passende vergoeding.
Krachtens artikel 104.1 Verordening nr. 2100/94 kunnen vorderingen
wegens inbreuk door de houder worden ingesteld en kan een tot exploitatie gerechtigde persoon een dergelijke vordering wegens inbreuk
instellen, tenzij dit uitdrukkelijk uitgesloten is bij overeenkomst met
de houder in het geval van een exclusieve licentie dan wel door het
Bureau, krachtens het bepaalde in artikel 29 of 100.1.
Artikel 13 Verordening nr. 2100/94 bepaalt :
”1. Een communautair kwekersrecht heeft als rechtsgevolg dat
de houder of houders ervan, hierna “de houder” genoemd, bevoegd is,
respectievelijk zijn, om de in lid 2 genoemde handelingen te verrichten.
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, is de toestemming van de houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras,
welke componenten of oogstmateriaal hierna alle ‘materiaal’ worden
genoemd :
a) voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering) ;
b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering ;
c) te koop aanbieden ;
d) verkopen of op andere wijze in de handel brengen,
e) uitvoeren uit de Gemeenschap,
f) invoeren in de Gemeenschap,
g) opslaan voor een van de hierboven onder a) tot en met f) genoemde
doeleinden.
De houder kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen
verbinden.
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3. Lid 2 is voor oogstmateriaal slechts van toepassing indien dit werd
verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het
beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft
om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen
(…).”
Krachtens artikel 16 Verordening nr. 2100/94 strekt het communautaire kwekersrecht zich in regel niet uit tot handelingen met betrekking tot materiaal van het beschermde ras of van een ras dat onder de
bepalingen van artikel 13, lid 5, valt, dat ergens in de Gemeenschap door
de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met
betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen.
Krachtens artikel 27.1 Verordening nr. 2100/94 kunnen communautaire
kwekersrechten geheel of gedeeltelijk het onderwerp zijn van contractuele licenties en kan een licentie al dan niet exclusief zijn.
Overeenkomstig artikel 27.2 Verordening nr. 2100/94 kan de houder de
uit het communautaire kwekersrecht voortvloeiende rechten inroepen
tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan een van de overeenkomstig lid 1 aan de licentie verbonden beperkingen.
In het arrest C-140/10 van 20 oktober 2011 heeft het Hof van Justitie van
de Europese Unie beslist dat artikel 94 Verordening nr. 2100/94, gelezen
in samenhang met de artikelen 11, eerste lid, 13, eerste tot en met derde
lid, 16, 27 en 104 van deze verordening, in omstandigheden als die van het
hoofdgeding aldus moet worden uitgelegd dat de houder of de licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die
het materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich
niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder
eerder met de houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen
van het betrokken communautaire kwekersrecht, hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen.
In hetzelfde arrest beslist het Hof van Justitie dat het voor de beoordeling van de inbreuk van geen belang is dat de derde die handelingen met
betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft verricht, op
de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.
De appelrechters stellen vast dat :
—— eind 2004 Nicolaï ingevolge de licentieovereenkomst afgesloten met
Better3fruit gerechtigd was om de Kanzi-Nicoter-bomen aan de eerste
verweerder te verkopen met daaraan gekoppeld het recht voor de eerste
verweerder om de van die aangekochte bomen geoogste appelen in de
handel te brengen als Kanzi-appelen ;
—— in deze koop-verkoop de eerste verweerder zich niet heeft verbonden
tot naleving van bepaalde voorschriften met betrekking tot de teelt van
Kanzi-appelen en de verkoop van de oogst ;
—— in de licentieovereenkomst betreffende kwekersrechten en merken
die Better3fruit en Nicolaï afsloten, nochtans in artikel 6 was bedongen
dat Nicolaï ”geen enkel licentieproduct zou overdragen of verkopen
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indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaandelijk schriftelijk de
teeltlicentie onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/
teler) of de vermarktinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft
(in geval van tegenpartij/handelspartner) ” ;
Nicolaï een inbreuk heeft begaan op haar contractuele verbintenissen
door de 7.000 Nicoterbomen te verkopen aan de eerste verweerder zonder
deze de voornoemde licentie te laten onderschrijven.
De appelrechters wijzen vervolgens de vordering van de eiseres wegens
inbreuk op het communautaire kwekersrecht tegen de verweerders
af, op grond dat het bewijs ontbreekt dat de eerste verweerder wist of
behoorde te weten dat hij de appelbomen met miskenning van de hoger
genoemde contractuele verplichtingen in hoofde van zijn medecontractant Nicolaï aankocht.
De appelrechters beantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
9 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier,
waarn. eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer De Gryse.

N° 96
1o

— 9 februari 2012
(C.10.0620.N)

kamer

1o HUUR VAN GOEDEREN. — Handelshuur. — Begrip. Aard
wetgeving. — levering van diensten. — Toepasselijkheid.

van

de

2o ARBEID. — Tijdelijke Arbeid. — Uitzendarbeid. — Interimkantoor. —
Begrip.
3o HUUR VAN GOEDEREN. — Handelshuur. — Begrip. — Aard van de wetgeving. — Interimkantoor. — Publiek. — Toepasselijkheid.
4o ARBEID. — Tijdelijke Arbeid. — Uitzendarbeid. —— Interimkantoor. —
Huurcontract. — Handelshuurwet. — Toepasselijkheid.

1o De huur van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit
uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, valt onder de toepassing
van de Handelshuurwet als de huurder in hoofdzaak zijn diensten in het

ARREST-2012-02.indb 337

31/01/13 16:12

338

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.2.12 - N° 96

klein verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in het gehuurde pand  (1).
(Art. 1 Handelshuurwet)
2o Een interimkantoor, waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het bemiddelen
voor uitzendarbeid, is een tussenschakel tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt ; het levert als dienstverlener economische prestaties die zowel
in het voordeel zijn van de werkgevers als van de werknemers (2). (Art. 7, 1o
Uitzendarbeidswet 1987)
3o en 4o Het huurcontract van een interimkantoor dat voor het realiseren van
zijn omzet afhangt van het contact met het publiek, de potentiële werknemers, dat naar hem toekomt in het gehuurde pand, valt onder de Handelshuurwet ; de omstandigheid dat het uitzendbureau en de uitzendkracht op
grond van de artikelen 7 en 8 Uitzendarbeidswet gebonden zijn door een
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en dat artikel 24, tweede lid, van
dezelfde wet niet toelaat dat het uitzendbureau van de uitzendkracht direct
of indirect een financiële bijdrage vordert, doet hieraan geen afbreuk (3).
(Art. 1 Handelshuurwet 7, 8 en 24, tweede lid, Uitzendarbeidswet 1987)

(Het

streep b.v.b.a. t. runtime services n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Het vonnis verklaart de vordering van de verweerster tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst van 7 mei 1999 met de eiseres,
m.b.t. een pand waarin de eiseres een interimkantoor of uitzendbureau
uitbaatte, ongegrond, doch veroordeelt de eiseres tot het betalen van
een uitzettingsvergoeding.
De eiseres betwistte, spijts de titel ”Handelshuurovereenkomst”, dat
de overeenkomst onderworpen was aan de Handelshuurwet, daar uit de
feiten bleek dat ze niet voldeed aan de voorwaarden van deze wet, op
grond dat het pand niet gebruikt werd voor het uitoefenen van een kleinhandel, wat een rechtstreeks contact met het cliënteel veronderstelt,
terwijl de werknemers of uitzendkrachten die voor private arbeidsbemiddeling beroep doen op een interimkantoor niet als cliënten van dat
kantoor of publiek in de zin van artikel 1 van de wet kunnen beschouwd
worden. De eiseres besloot dat ze dus niet tot het betalen van een uitzettingsvergoeding op grond van deze wet kon veroordeeld worden.
Het vonnis oordeelt, op grond van een ruime interpretatie van het
begrip ”contact met het publiek”, dat het interimkantoor wel aan deze
voorwaarde voldoet.
2. Het cassatiemiddel handhaaft de tegengestelde, voor de rechtbank
verdedigde, opvatting van de eiseres en gaat uit van de definitie van
het uitzendbureau en van de uitzendkracht, in artikel 7 van de wet van
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het
ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
gebonden door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, om te
besluiten dat haar kantoor niet voldoet aan de voorwaarde van artikel 1
van de Handelshuurwet, namelijk ”gebruikt worden voor het u
 itoefenen
  (1), (2), (3) Zie de concl. van het O.M.
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van een kleinhandel (…) die rechtstreeks in contact staat met het
publiek ”. Het voert dus schending aan van, ondermeer, deze bepalingen.
3. Ik meen dat het middel, in zoverre, naar recht faalt.
Krachtens artikel 1 van de Handelshuurwet zijn de bepalingen van deze
afdeling van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten
van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf
de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke
overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of de
onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een
kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks
in contact staat met het publiek.
Het Hof heeft, bij arrest van 29 november 2001  (1), bevestigd dat de
Handelshuurwet alleen de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het
publiek tot doel heeft.
In de (in de toelichting geciteerde) arresten van 22 februari 1980  (2) en
2 maart 1989  (3) was reeds gesteld dat de huur van onroerende goederen
of gedeelten van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit uitoefent bestaande uit het leveren van prestaties, leidt tot de
toepassing van de Handelshuurwet indien de betrokkene in hoofdzaak
zijn prestaties in het klein verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in
het gehuurde pand. Niet alleen de verkoop in het klein is kleinhandel
maar ook de levering van prestaties valt onder het toepassingsgebied
van de wet  (4). Deze rechtspraak dient in zijn bepaalde context te worden
begrepen.
4. Thans lijkt me de vraag of de huurder, in dezen, in het pand prestaties verstrekt aan het publiek te moeten beantwoord worden aan de
hand van een economische analyse van zijn activiteit.
In deze zaak rijst dus de precieze vraag of een interimkantoor een
kleinhandel is die rechtstreeks in contact staat met het publiek. Indien
dit het geval is, kan de beslissing van de appelrechters dat de huurovereenkomst valt onder het toepassingsgebied van de Handelshuurwet
overeind blijven.
Een uitzendbureau is, volgens de definitie van 7.1o van de wet van
24 juli 1987, ”de onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen, om hen ter beschikking te stellen met het
oog op de uitvoering van een bij of krachtens hoofdstuk I van deze wet
toegelaten tijdelijke arbeid”.
Het is een schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het
levert prestaties die een voordeel verlenen, zowel voor de werknemers
(bv. het ”bemiddelen”, het sluiten van een arbeidsovereenkomst met het
uitzendbureau, hetgeen wettelijk verplicht is) als voor de werkgevers,
  (1) AR C.98.0064, AC 2001, nr. 654, met concl. van het O.M.
  (2) AC 1979-80, 753.
  (3) AR 6216, AC 1988-89, nr. 375 ; zie N. Verheyden-Jeanmart, ”Le champ d’application
de la loi”, in 50 Jaar toepassing van de Handelshuurwet, Brugge, die Keure, 2002, 22-25.
  (4) Zie A. Pauwels en M-T. Vranken, ”Artikel 1 Handelshuurwet” in Commentaar
Bijzondere Overeenkomsten, p. 7, nr. 8.
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de ”klanten ” in een strikte betekenis. De door de eiseres als argument
aangehaalde omstandigheid dat door het uitzendbureau in geen geval van
de uitzendkracht direct of indirect een financiële bijdrage kan worden
gevorderd, sluit niet uit dat zowel de werknemers als de werkgevers
de potentiële ”klanten ” zijn van het uitzendbureau. De ligging ervan
zal wellicht belangrijk zijn (bv. op een centrale plaats in een centrumstad met werkzoekenden), zodat de toepassing van de Handelshuurwet
verantwoord is. De tevens in het middel bedoelde omstandigheid dat het
uitzendbureau en de uitzendkracht op grond van de artikelen 7 en 8 van
de wet van 24 juli 1987 gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid doet hieraan evenmin afbreuk.
Weliswaar kan het publiek dat het als interimbureau gehuurde kantoor
bezoekt niet als een cliënteel in de traditionele economische betekenis
opgevat worden, dit zijn potentiële kopers of gebruikers van diensten.
Maar als, in de praktijk, dit interimbureau op dat publiek van werknemers, die hieruit ook een economisch voordeel halen, aangewezen is om
deze dienst te verlenen aan de werkgevers die hem hiervoor betalen, dan
spoort dit toch wel met een hedendaagse economische opvatting, die
ruimer is dan in 1951.
5. Het huurcontract van een uitzendbureau, dat voor het realiseren van
zijn omzet afhangt van het contact met het publiek, in casu de potentiële werknemers, die naar hem toekomen in het gehuurde pand, valt
dus onder het toepassingsgebied van de Handelshuurwet.
6. In zoverre de overige aangevoerde wetschendingen enkel zijn afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de Handelshuurwet is het
middel niet ontvankelijk.
7. Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Mechelen van 11 februari 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 19 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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
Krachtens artikel 1 is de Handelshuurwet van toepassing op de huur
van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die,
hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de
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huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen
in de loop van de huur, door de huurder of de onderhuurder in hoofdzaak
gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het
bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het
publiek.
De huur van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit
uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, valt onder de toepassing van de Handelshuurwet als de huurder in hoofdzaak zijn diensten in
het klein verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in het gehuurde pand.
Een interimkantoor, waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het
bemiddelen voor uitzendarbeid, is een tussenschakel tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt. Het levert als dienstverlener economische
prestaties die zowel in het voordeel zijn van de werkgevers als van de
werknemers.
Het huurcontract van een interimkantoor dat voor het realiseren van
zijn omzet afhangt van het contact met het publiek, te dezen de potentiële werknemers, dat naar hem toekomt in het gehuurde pand, valt
onder de Handelshuurwet.
De omstandigheid dat het uitzendbureau en de uitzendkracht op
grond van de artikelen 7 en 8 uitzendarbeidswet gebonden zijn door een
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en dat artikel 24, tweede lid,
van dezelfde wet niet toelaat dat het uitzendbureau van de uitzendkracht direct of indirect een financiële bijdrage vordert, doet hieraan
geen afbreuk.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 97
1o

— 9 februari 2012
(C.11.0175.N)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers. — Onroerend
goed. — Verkoop uit de hand. — Oproeping. — Hoorplicht. — Gevolg. —
Hoger beroep. — Ontvankelijkheid.
2o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — Algemeen. — Faillissement. —
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers. — Onroerend goed. — Verkoop
uit de Hand — Oproeping. — Hoorplicht. — Gevolg. — Hoger beroep. —
Ontvankelijkheid.
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1o en 2o De schuldeisers die overeenkomstig artikel 1193ter, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek zijn gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk zijn opgeroepen over de vraag van de curator van het faillissement aan rechtbank
van koophandel te worden gemachtigd een onroerend goed die tot de failliete boedel behoort uit de hand te verkopen, zijn tussenkomende partijen
in de zin van artikel 1031 van dit wetboek, ook al zijn zij niet tussengekomen op de in de artikelen 811 tot 814 van dit wetboek bepaalde wijze ; zij
kunnen derhalve overeenkomstig artikel 1193ter, vierde lid van dit wetboek
hoger beroep instellen tegen de beschikking van de rechtbank ; daartoe is
niet vereist dat zij gevorderd hebben dat die machtiging afhankelijk wordt
gesteld van bepaalde voorwaarden  (1). (Artt. 1031, 1190 en 1193ter Gerechtelijk Wetboek)

(Marchetto

pellami spa, vennootschap naar italiaans recht

t. valgaeren, curator faillissement leather creation n.v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Bij eenzijdig verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel te Hasselt op 12 mei 2010, verzocht de curator van het
faillissement van de nv Leather Creation, thans eerste verweerder in
cassatie, aan de rechtbank machtiging om overeenkomstig artikel 1193ter
van het Gerechtelijk Wetboek over te gaan tot de onderhandse verkoop
van een onroerend goed van de gefailleerde, gelegen te Overpelt.
De twee hypothecaire schuldeisers, de nv KBC Bank, thans tweede
verweerster in cassatie, en de spa Marchetto Pellami, thans eiseres in
cassatie, werden bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen ter
zitting van 3 juni 2010.
De eiseres verscheen op die zitting, vertegenwoordigd door mr. Veulemans, thans vijfde verweerster in cassatie, die zelf mr. Vedovatto, thans
vierde verweerder in cassatie, verving.
Bij vonnis van 10 juni 2010 verleende de rechtbank aan de curator
machtiging om tot de verkoop over te gaan mits de minimumverkoopprijs 1.725.000 euro zou bedragen. Notarissen Topff en Seresia werden
aangesteld om de akte te verlijden overeenkomstig de neergelegde
ontwerpakte.
Bij verzoekschrift, neergelegd op 16 juli 2010, stelde de eiseres tegen
deze beslissing hoger beroep in.
Bij exploten van 10 september 2010 en 13 september 2010 dagvaardde zij
tevens de advocaten Vedovatto en Veulemans in tussenkomst teneinde
de in de dagvaarding vervatte vordering in ontkentenis van proceshandeling gegrond te horen verklaren en de handelingen van deze advocaten
– het niet verzet tegen de gevraagde machtiging – van onwaarde te horen
verklaren.
De curator en advocaat Vedevatto stelden elk een vordering tot schadevergoeding in wegens het tergend en roekeloos karakter van het hoger
beroep, c.q. de gedwongen tussenkomst.
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Bij het bestreden arrest van 23 december 2010 verklaarde het hof van
beroep te Antwerpen het hoger beroep niet ontvankelijk, de vordering
in tussenkomst zonder voorwerp, de vordering van de curator in betaling van een schadevergoeding ongegrond en de vordering van de heer
Vedovatto ongegrond en verwees het eiseres in de kosten van het hoger
beroep, in hoofde van elk der overige partijen telkens vastgesteld op
1.200 euro.
2. Het eerste cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen 15, tweede lid, 811 tot 814, 848, 849, 1031, 1033, 1122, 1190 en 1193ter
van het Gerechtelijk Wetboek en van het artikel 37, eerste lid van het
Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Het artikel 1190 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de curator
van het faillissement de onroerende goederen die tot een failliete boedel
behoren, niet mag verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris
machtiging heeft gevraagd.
Het artikel 1193ter, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, in het geval van artikel 1190, de curators aan de rechtbank van
koophandel de machtiging kunnen vragen om uit de hand te verkopen.
De curators leggen aan de rechtbank het door een notaris, aangewezen
door de rechter-commissaris, opgemaakt ontwerp van verkoopakte voor,
onder opgave van de redenen waarom de verkoop uit de hand geboden is.
Het tweede lid bepaalt dat alle personen die hetzij een inschrijving,
hetzij een kantmelding hebben op het betrokken onroerend goed en
de gefailleerde moeten worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk worden opgeroepen. Zij kunnen van de rechtbank vorderen dat de
machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van
bepaalde voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.
Het vierde lid bepaalt dat het hoger beroep tegen de beschikking van
de rechtbank kan ingesteld worden door de verzoeker of door de tussenkomende schuldeisers op de wijze bepaald in artikel 1031.
Dat artikel 1031 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger
beroep tegen de beschikking door de verzoeker of een tussenkomende
partij binnen een maand na de kennisgeving wordt ingesteld bij een
verzoekschrift dat voldoet aan de bepalingen van artikel 1026 en wordt
neergelegd op de griffie van het gerecht in hoger beroep.
Het middel stelt de vraag aan de orde of een hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser die overeenkomstig art. 1193ter van het Gerechtelijk
Wetboek gehoord is of bij gerechtsbrief is opgeroepen voor de rechtbank
aan wie de curator machtiging gevraagd heeft om een onroerend goed
van de gefailleerde uit de hand te verkopen, een (tussenkomende) partij
is. De hoedanigheid van partij dan wel derde bepaalt de rechtsmiddelen
die de betrokken schuldeiser kan aanwenden tegen de beschikking van
de rechtbank : hoger beroep dan wel derdenverzet.
Volgens het eerste onderdeel werd de eiseres partij ingevolge die
oproeping. Het tweede onderdeel situeert doel en gevolg van de oproeping. Volgens het derde onderdeel bleek dat de eiseres partij was en zich
verzette tegen de voorgenomen verkoop a contrario uit haar vordering
tot ontkentenis van proceshandeling.
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3. Het tweede onderdeel stelt meer bepaald dat uit artikel 1193ter,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat die schuldeisers door
de rechtbank zelf worden opgeroepen, teneinde hen toe te laten standpunt in te nemen aangaande de voorgenomen onderhandse verkoop en
dat hierbij wordt afgeweken van het bepaalde in de artikelen 811 tot 814
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat hun tussenkomst noch de neerlegging van een verzoekschrift tot tussenkomst, noch een dagvaarding in
gedwongen tussenkomst vergt en zij van de rechtbank kunnen vorderen
dat de machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld
van bepaalde voorwaarden, zoals een minimumverkoopprijs.
Uit deze bepaling volgt niet dat een hypothecaire of ingeschreven
bevoorrechte schuldeiser enkel in die hypothese de hoedanigheid van
tussenkomende partij in de zin van artikel 1193ter van het Gerechtelijk
Wetboek zou verwerven. Hij kan dus evenzeer, schriftelijk of mondeling,
besluiten tot de afwijzing van het verzoek tot machtiging dan wel tot de
inwilliging ervan.
Het hof van beroep stelt uitdrukkelijk vast dat eiseres, die werd opgeroepen te verschijnen ter zitting van 3 juni 2010, voor de eerste rechter
was verschenen door haar raadsman, mr. Veulemans loco Vedovatto, die
zich niet verzette tegen de gevraagde machtiging, wat betekent, niet
alleen dat zij was opgeroepen in de procedure, maar bovendien dat zij,
gevolg gevend aan deze oproeping, over het verzoek van de curator tot
machtiging tot onderhandse verkoop ter zitting standpunt had ingenomen, zelfs zo dat standpunt niet overeenstemde met de aan deze advocaat door eiseres gegeven instructies, en daarmee alleszins blijk gaf van
haar wil in de procedure tussen te komen.
Derhalve vermocht het hof van beroep niet wettig te besluiten dat
eiseres geen partij was geworden.
4. Het tweede onderdeel komt gegrond voor.
De vraag over het gevolg van de oproeping en het horen van bepaalde
personen rijst ook bij andere procedures (meestal op eenzijdig verzoekschrift), o.m. in het familierechtelijke contentieux, waar de wetgever
daarin heeft voorzien. De bedoeling is om personen die een direct
belang hebben bij de procedure op een eenvoudige manier bij de zaak
te betrekken en hen de mogelijkheid te geven om hun belangen te vrijwaren. Verleent de oproeping of het horen aan deze personen de hoedanigheid van partij in het geding of blijven zij, ondanks hun betrokkenheid bij de procedure, derden?
De wetgever heeft de procesrechtelijke situatie van de opgeroepen
of gehoorde personen niet op een uniforme wijze geregeld  (1). Soms is
uitdrukkelijk bepaald dat de persoon die gehoord of opgeroepen wordt
daardoor partij wordt in het geding (bv. art. 378 § 1, vierde lid, BW m.b.t.
het ouderlijk gezag). Soms bepaalt de wet dat de opgeroepen personen
aldus partij worden in het geding, tenzij verzet hiertegen ter zitting
(zie inzake het voorlopig bewind : art. 488bis, b), § 7 BW, zoals gewijzigd
door de wet van 3 mei 2003). In nog andere gevallen ontzegt de wetgever
  (1) H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, 2010, (74 ), 79,
nr. 80.
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uitdrukkelijk aan de opgeroepen personen de hoedanigheid van partij
(zie art. 5 wet 31 januari 2009 continuïteit ondernemingen). Tot slot zijn
er regelingen waarin de wetgever niet met zoveel woorden zegt dat de
opgeroepen of gehoorde personen partij zijn bij het geding, maar hen wel
het recht geeft om hoger beroep in te stellen (bv. artikel 487quinquies
BW, inzake de verlengde minderjarigheid). Deze personen moeten dan
beschouwd worden als tussenkomende partijen in de zin van artikel 1031
van het Gerechtelijk Wetboek  (1).
5. Volgens de doctrine behoort artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek tot deze laatste soort regelingen : door te bepalen dat de
personen die een inschrijving of kantmelding hebben op het betrokken
onroerend goed gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen moeten worden,
verleent de wet hen de hoedanigheid van tussenkomende partij (ook al
zijn zij niet tussengekomen op de wijze bepaald in de artikelen 812 en
813 Ger.W.) en kunnen zij in die hoedanigheid hoger beroep instellen  (2).
6. Deze zienswijze vindt steun in de wetsgeschiedenis van artikel 1193ter
van het Gerechtelijk Wetboek. Dit artikel werd ingevoegd in het
Gerechtelijk Wetboek bij wet van 18 februari 1981 om de curator van
een faillissement de mogelijkheid te geven aan de rechtbank van koophandel de machtiging te vragen om een tot de failliete boedel behorend onroerend goed uit de hand te verkopen. Wat de hypothecaire en
de bevoorrechte schuldeisers betreft, bepaalde artikel 1193ter aanvankelijk alleen dat deze gehoord moesten worden. Bij wet van 10 maart 1983
werd artikel 1193ter gewijzigd. Een van de wijzigingen beoogde te voorzien in een procedure waarbij de rechten van de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers voldoende werden beschermd  (3). N.a.v. een advies
van de Koninklijke Federatie van de Belgische Notarissen was de vraag
gerezen of het eenvoudig horen van de schuldeisers door de rechtbank
niet meebracht dat zij werden overgeleverd aan de beoordeling van de
rechter, zonder verhaal. Het ”horen” door de rechtbank zou alleszins
moeten gepaard gaan met een recht van verhaal voor de schuldeisers
in tweede aanleg. In dat verband werd er ook op gewezen dat de procedure om de toelating tot verkoop uit de hand te bekomen, de procedure
van de vordering op eenzijdig verzoekschrift is, zoals bepaald in de artikels 1025 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. Deze procedure voorziet
uitdrukkelijk in een recht van hoger beroep door de verzoeker of de
tussenkomende partij (art. 1031 Ger.W.). Doch bezitten de schuldeisers
voor de toepassing van artikel 1031 van het Gerechtelijk Wetboek wel de
hoedanigheid van tussenkomende partij? Op dit punt werd een formele
uitspraak van de wetgever wenselijk geacht  (4).
  (1) O.c., 98, nr. 92.
  (2) Zie G. de Leval en F. Herinckx, “Ventes judiciaires d’immeubles”, in Répertoire
Notarial, t. VII, Livre V, Larcier, 2010, nr. 280 ; Boularbah, o.c., 89-90, nr. 93 ; Engels, “De
verkoop uit de hand van onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren”, in
Actuele problemen uit het notariële recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne,
Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 61-62 ; C. Engels, Procesrecht in verband met het notariaat,
Brugge, die Keure, 2010, p. 403-404.
  (3) Zie Parl. St. Kamer, 1981-82, 24/3, p. 3-4. Parl. St. Kamer, 1981-82, 24/3, p. 4.
  (4) Parl. St. Kamer, 1981-82, 24/3, p. 4.
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Om aan deze opmerking tegemoet te komen, werd artikel 1193ter
aangevuld met een lid dat bepaalt : ”Hoger beroep tegen de beschikking
van de rechtbank kan ingesteld worden door de verzoeker of door de
tussenkomende schuldeisers op de wijze, zoals bepaald in artikel 1031
van het Gerechtelijk Wetboek”. De bedoeling van deze bepaling was
dus duidelijk te stellen dat de gehoorde of bij gerechtsbrief opgeroepen
schuldeisers als tussenkomende partij in de zin van artikel 1031 van het
Gerechtelijk Wetboek beschouwd moeten worden en in die hoedanigheid
de mogelijkheid hebben om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de rechtbank. Het verslag voor de Senaatscommissie laat daarover geen twijfel bestaan : ”de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers van de failliete boedel moeten worden gehoord of bij
gerechtsbrief zijn opgeroepen ; aldus worden zij geacht tussenkomende
partij te zijn”  (1).
Naast de mogelijkheid van hoger beroep door de opgeroepen of gehoorde
schuldeisers, was de Federatie van de Belgische Notarissen van mening
dat de schuldeisers bij hun tussenkomst de mogelijkheid zouden moeten
hebben om te eisen dat de machtiging door de rechtbank om uit de hand
te verkopen zou gekoppeld worden aan bepaalde voorwaarden, zoals het
vaststellen van een minimum-verkoopprijs  (2). Ook die opmerking leidde
tot een aanvulling van artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek.
7. Tenslotte rijst nog de vraag of de betrokken schuldeiser er wel
belang bij heeft om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking
van de rechtbank waarbij de curator gemachtigd wordt om een onroerend goed uit de failliete boedel uit de hand te verkopen. De betrokken
schuldeiser kan er belang bij hebben om hoger beroep in te stellen niet
alleen wanneer de rechtbank zijn eis om de machtiging aan bepaalde
voorwaarden te onderwerpen heeft verworpen, maar ook wanneer hij
zich zonder meer heeft verzet tegen een verkoop uit de hand. Wanneer
de betrokken schuldeiser instemt met het verlenen van machtiging voor
de voorgenomen verkoop, zal hij normaal geen belang hebben bij het
instellen van een hoger beroep. In de voorliggende zaak doet zich de
bijzonderheid voor dat de (loco optredenende) raadsman van de eiseres
ter zitting voor de rechtbank verklaard heeft dat de eiseres zich niet
verzet tegen de voorgenomen verkoop. De eiseres betwist dat zij daartoe
volmacht heeft gegeven en zij vordert dan ook voor de appelrechters
deze proceshandeling van onwaarde te verklaren. Of er nu verzet dan wel
instemming was, maakt volgens de appelrechters evenwel geen verschil.
Zij verklaren het hoger beroep van de eiseres immers onontvankelijk,
niet wegens gebrek aan belang, maar omdat de eiseres volgens hen geen
partij is geworden : ”Noch deze oproeping, noch het feit dat zij ter zitting
is verschenen en een standpunt heeft ingenomen – weze dit een verzet
dan wel een instemming – omtrent de voorgenomen verkoop, maakt
haar tot partij in de zin van het gerechtelijk wetboek” (zie het bestreden
arrest, p. 5, tweede al.). Volgens de appelrechters zou de eiseres dus geen
hoger beroep kunnen instellen tegen de beschikking van de rechtbank,
zelfs indien zij zich had verzet tegen een verkoop uit de hand.
  (1) Parl. St. Senaat, 1981-82, 300/2, p. 2.
  (2) Parl. St. Kamer, 1981-82, 24/3, p. 4.

ARREST-2012-02.indb 346

31/01/13 16:12

N° 97 - 9.2.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

347

De appelrechters gaan er aldus ten onrechte vanuit dat de overeenkomstig artikel 1193ter, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek gehoorde
of bij gerechtsbrief opgeroepen schuldeisers (die niet zijn tussengekomen
op de in de artikelen 811-814 bepaalde wijze) slechts partij zijn geworden
en hoger beroep kunnen instellen indien zij voor de rechtbank gevorderd
hebben om de machtiging uit de hand te verkopen aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen.
8. Conclusie : vernietiging en verwijzing.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 23 december 2010.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 3 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1190 Gerechtelijk Wetboek mag de curator van
het faillissement de onroerende goederen die tot een failliete boedel
behoren, niet verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris machtiging heeft gevraagd.
Artikel 1193ter, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, in het
geval van artikel 1190, de curators aan de rechtbank van koophandel
de machtiging kunnen vragen om uit de hand te verkopen. De curators leggen aan de rechtbank het door een notaris, aangewezen door de
rechter-commissaris, opgemaakt ontwerp van verkoopakte voor, onder
opgave van de redenen waarom de verkoop uit de hand geboden is.
Krachtens artikel 1193ter, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek moeten
alle personen die hetzij een inschrijving, hetzij een kantmelding hebben
op het betrokken onroerend goed en de gefailleerde worden gehoord of
bij gerechtsbrief behoorlijk worden opgeroepen. Zij kunnen van de rechtbank vorderen dat de machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van bepaalde voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.
Krachtens artikel 1193ter, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek kan hoger
beroep tegen de beschikking van de rechtbank ingesteld worden door de
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verzoeker of door de tussenkomende schuldeisers op de wijze bepaald in
artikel 1031.
Artikel 1031 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen de
beschikking door de verzoeker of een tussenkomende partij binnen een
maand na de kennisgeving wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat
voldoet aan de bepalingen van artikel 1026 en wordt neergelegd op de
griffie van het gerecht in hoger beroep.
Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis van artikel 1193ter Gerechtelijk
Wetboek, zijn de schuldeisers die overeenkomstig het tweede lid van
dat artikel zijn gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk zijn opgeroepen,
tussenkomende partijen in de zin van artikel 1031 Gerechtelijk Wetboek,
ook al zijn zij niet tussengekomen op de in artikelen 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek bepaalde wijze.
Deze schuldeisers kunnen derhalve overeenkomstig artikel 1193ter,
vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep instellen tegen de beschikking van de rechtbank.
Daartoe is niet vereist dat zij gevorderd hebben dat de machtiging om
uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van bepaalde voorwaarden.
De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
9 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Geinger, de heer Verbist, de heer van Ommeslaghe en de heer Maes.

N° 98
1o

— 9 februari 2012
(C.11.0365.N)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKOORD. — Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers. — Curator. —
Verantwoordelijkheid. — Hypotheek. — Akkoord. — Homologatie. — Gevolg.
2o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — Hypotheken. — Faillissement. —
Hypothecaire schuldeisers. — Curator. — Verantwoordelijkheid. — Hypotheek. — Akkoord. — Homologatie. — Gevolg.
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1o en 2o De hypotheek genomen krachtens artikel 487, derde lid, Faillissementswet 1851, blijft na de homologatie van het akkoord alleen behouden ten
voordele van de individuele schuldeisers indien de curator het vonnis van
homologatie heeft doen inschrijven, zoals hem is opgedragen door artikel 518
Faillissementswet 1851  (1). (Art. 487, eerste en derde lid, en 518 Faillissementswet 1851)

(Walravens,

curator faillissement
t.

Olsen Food b.v.b.a.

BKPC c.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Deze zaak heeft betrekking op de rangregeling na verkoop van een
onroerend goed van de gefailleerde B.V.B.A. Olsen Food. Eiser is de
curator van dat faillissement. Hij nam ten bate van de boedel een hypothecaire inschrijving op dat goed. Ook de bank, de C.V.B.A. B.K.C.P.,
thans de verweerster in cassatie, deed dit. Het arrest kent het beschikbaar bedrag van de verkoopprijs toe aan de bank, eerste ingeschreven en
batig gerangschikte schuldeiser, terwijl de andere ingeschreven schuldeisers geen deel van de koopprijs kunnen ontvangen.
2. Het eerste cassatiemiddel komt op tegen de afwijzing van eisers
“exceptie van niet-ontvankelijkheid van verweersters” hoger beroep
tegen de beschikking van de beslagrechter, wegens laattijdigheid.
Het middel gaat ervan uit dat de gerechtsbrief houdende de kennisgeving van de beschikking op 24 september 2008 aan de woonplaats van de
verweerster werd aangeboden.
Het arrest stelt dit evenwel zelf niet vast (het verwijst enkel naar
dergelijke vaststelling door de curator) en de blauwe kaart, die de
ontvangst van de gerechtsbrief bevestigt, vermeldt ook een poststempel
op 25 september 2008.
De aanvangsdatum van de beroepstermijn staat dus niet vast.
Het middel mist derhalve feitelijke grondslag.
3. Het tweede middel komt op tegen de beoordeling ten gronde van het
niet tegenwerpbaar aan de verweerster verklaren van de door de curator
genomen collectieve hypothecaire inschrijving.
Het arrest verwerpt het standpunt van de curator dat de wettelijke
hypotheek genomen na faillissement van de vennootschap, bij vonnis
van 26 juni 1991, op grond van art. 487, derde lid FW 1851, zoals van toepassing, behouden blijft en tegenwerpbaar aan derden zolang zij niet werd
doorgehaald, ook na de omzetting van het faillissement in een concordaat, bij vonnis van 10 maart 1992, ontbinding van dat akkoord, bij
arrest van 7 september 1994, nieuw akkoord, gehomologeerd bij vonnis
van 2 mei 1995 en ontbonden bij vonnis van 21 maart 2000 dat de vennootschap opnieuw failliet verklaart.
In het middel wordt dit standpunt hernomen : door de ontbinding van
het akkoord herleeft het faillissement, alsook de collectieve hypothe  (1) Zie de concl. van het O.M.
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caire inschrijving genomen op 28 juni 1991, zodat de curator geen nieuwe
inschrijving moet nemen ; die inschrijving primeert alle latere, ook deze
op 30 juli 1991 genomen door de verweerster.
Het artikel 487, eerste lid, Faillissementswet 1851, bepaalt dat de
curators te rekenen van hun ambtsaanvaarding op hun persoonlijke
verantwoordelijkheid gehouden zijn alle handelingen te verrichten tot
bewaring van de rechten van de gefailleerde tegenover zijn schuldenaars.
Het derde lid bepaalt dat zij bovendien zijn gehouden ten name van
de gezamenlijke schuldeisers inschrijving te nemen op de onroerende
goederen van de gefailleerde, waarvan het bestaan hun bekend is.
Krachtens artikel 518 Faillissementswet 1851, handhaaft de homologatie van het akkoord ten behoeve van elke schuldeiser de hypotheek
die krachtens artikel 487 ingeschreven is op de onroerende goederen van
de gefailleerde. Te dien einde doen de curators het vonnis van homologatie op het hypotheekkantoor inschrijven, tenzij het akkoord dienaangaande anders beslist.
Uit deze bepalingen volgt dat de hypotheek genomen krachtens
artikel 487, derde lid, Faillissementswet 1851, na de homologatie van het
akkoord alleen behouden blijft ten voordele van de individuele schuldeisers indien de curator het vonnis van homologatie heeft doen inschrijven,
zoals hem is opgedragen door artikel 517 Faillissementswet 1851.
De woorden ”Te dien einde” in de tekst van artikel 518 Faillissementswet
1851, wijzen erop dat de inschrijving van het homologatievonnis op het
hypotheekkantoor een voorwaarde is voor de handhaving ten behoeve
van de individuele schuldeisers van de hypotheek genomen op grond van
artikel 487. Dat is ook de interpretatie die in de doctrine aan deze bepaling wordt gegeven. De collectieve hypotheek genomen overeenkomstig
artikel 487, derde lid, kan na de homologatie van het akkoord niet als
zodanig (d.w.z. ten behoeve van de massa) blijven bestaan. De inschrijving van het homologatievonnis zet de collectieve hypotheek om in individuele hypotheken en zorgt er aldus voor dat de hypotheek ten behoeve
van de individuele schuldeisers behouden blijft  (1).
4. In de voorliggende zaak heeft de curator nagelaten het homologatievonnis te laten inschrijven, in weerwil van artikel 518 Faillissementswet
1851. De doctrine waarnaar de eiser in de toelichting verwijst  (2) heeft
het niet over de situatie waarin het homologatievonnis niet werd ingeschreven. Een auteur (niet aangehaald door de eiser) bespreekt wel de
hypothese waarin het onroerend goed waarop de collectieve hypotheek
werd genomen, vervreemd wordt door de schuldenaar na het akkoord

  (1) A. Cloquet, Les concordats et la faillite, Les Novelles, Droit commercial, t. IV, 3e ed.,
Brussel, Larcier, 1985, p. 718-719, nrs. 2490-2493 ; L. Fredericq, Handboek van Belgisch
handelsrecht, IV, Brussel, Bruylant, 1981, p. 286-287, nrs. 2363-2365 ; E. Genin, Traité des
hypothèques et de la transcription, Rép. not., deel X, Les Sûretés, Boek I, Brussel,
Larcier, 1988, p. 715-716 ; I. Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, Brussel, 1987, p.
309-310, nrs. 553-554 ; R.P.D.B., vo Faillite et banqueroute, nrs. 2227 en 2279.
  (2) O.a. J.-L. Snyers en E. Van Soest, ”Heropening van het faillissement : mogelijkheden en gevolgen”, RW 1992-1993, 79, nr. 29.
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en de curator nagelaten heeft om artikel 518 na te leven  (1) : in dit geval
heeft de collectieve inschrijving haar bestaansreden verloren.
5. Het middel dat hierop berust dat de collectieve hypotheek genomen
krachtens artikel 487, derde lid, Faillissementswet 1851 na de homologatie van het akkoord blijft bestaan (en in geval van ontbinding van het
akkoord herleeft), ook al werd het homologatievonnis niet ingeschreven
op het hypotheekkantoor, faalt naar recht.
6. Conclusie : verwerping.
7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de
vordering tot bindendverklaring.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 1 februari 2011.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 3 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel gaat ervan uit dat de gerechtsbrief aan de woonplaats
van de verweerster werd aangeboden op 24 september 2008.
2. Het bestreden arrest stelt dit niet vast.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
3. Krachtens artikel 487, eerste lid, Faillissementswet 1851, zijn de
curators te rekenen van hun ambtsaanvaarding op hun persoonlijke
verantwoordelijkheid gehouden alle handelingen te verrichten tot bewaring van de rechten van de gefailleerde tegenover zijn schuldenaars.
Artikel 487, derde lid, Faillissementswet 1851, bepaalt dat zij bovendien zijn gehouden ten name van de gezamenlijke schuldeisers inschrijving te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde, waarvan
het bestaan hun bekend is.
Krachtens artikel 518 Faillissementswet 1851, handhaaft de homologatie van het akkoord ten behoeve van elke schuldeiser de hypotheek
  (1) E. Genin, Traité des hypothèques et de la transcription, Rép. not., Deel X, Les
Sûretés, Boek I, p. 720, nr. 1995.
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die krachtens artikel 487 ingeschreven is op de onroerende goederen van
de gefailleerde. Te dien einde doen de curators het vonnis van homologatie op het hypotheekkantoor inschrijven, tenzij het akkoord dienaangaande anders beslist.
4. Uit deze bepalingen volgt dat de hypotheek genomen krachtens
artikel 487, derde lid, Faillissementswet 1851, na de homologatie van het
akkoord alleen behouden blijft ten voordele van de schuldeisers indien
de curator het vonnis van homologatie heeft doen inschrijven, zoals hem
is opgedragen door artikel 518 Faillissementswet 1851.
5. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Vordering tot bindendverklaring
6. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de
vordering tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Geinger, de heer Verbist en de heer Maes.

N° 99
1o

— 9 februari 2012
(C.11.0486.N)

kamer

1o BESLAG. — Bewarend beslag. — Zeevordering. — Zeeschip. — Overdracht. — Geen volgrecht als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
2o SCHIP. SCHEEPVAART. — Bewarend beslag. — Zeevordering. — Zeeschip
— Overdracht. — geen volgrecht als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
3o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — Allerlei. — Bewarend beslag. —
Zeevordering. — Zeeschip. — Overdracht. — Geen volgrecht als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
4o BESLAG. — Bewarend beslag. — Zeeschip. — Overdracht. — Beslaglegger. — Tegenwerpelijkheid.
5o SCHIP. SCHEEPVAART. — Bewarend beslag. — Zeeschip. — Overdracht.
— Beslaglegger. — Tegenwerpelijkheid.
6o SCHIP. SCHEEPVAART. — Bewarend beslag. — Zeeschip. — Vreemde
nationaliteit. — Geldigheid. — Voorwaarden.
7o BESLAG. — Bewarend beslag. — Zeeschip. — Vreemde
Geldigheid. — Voorwaarden.
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8o SCHIP. SCHEEPVAART. — Bewarend beslag. — Zeeschip. — Vreemde
nationaliteit. — Geldigheid. — Voorwaarden.

1o, 2o en 3o Wanneer het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, wordt
overgedragen nadat deze schuldvordering is ontstaan, mag een schuldeiser die niet als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser over een volgrecht op dat schip beschikt, op dat schip geen bewarend beslag leggen  (1).
(Art. 3.1°, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952 en 1469, § 1, Gerechtelijk Wetboek)
4° en 5° Een overdracht van een zeeschip is slechts aan de beslaglegger tegenwerpelijk wanneer hij volgens het toepasselijke recht tegenwerpelijk is aan
derden. (Art. 3.1°, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952 en Art. 1469,
§ 1, Gerechtelijk Wetboek)
6° en 7° De geldigheid van het in België gelegde bewarend beslag op een
zeeschip van een vreemde nationaliteit is niet afhankelijk van de naleving
van de door de betrokken vlaggenstaat voor het beslag vereiste publiciteitsvoorschriften. (Art. 6, tweede lid, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952
en Art. 1472, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
8° De kapitein van een zeeschip wordt geacht de wettelijke vertegenwoordiger
te zijn van de rederij  (2).

(C-Bulk n.v. t. Wiljo n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 8 februari 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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. Uit artikel 3, 1o, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952 (hierna :
Verdrag Scheepsbeslag) en het daarmee overeenstemmende artikel 1469,
§ 1, Gerechtelijk Wetboek en artikel 9 van hetzelfde verdrag volgt dat
wanneer het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, wordt
overgedragen nadat deze schuldvordering is ontstaan, een schuldeiser
die niet als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser over een volg  (1) Cass. 27 maart 2003, AR C.02.0100.N, AC 2003, nr. 213.
  (2) Cass. 14 jan. 2005, AR C.03.0607.N, AC 2005, nr. 26.
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recht op dat schip beschikt, op dat dit schip geen bewarend beslag mag
leggen.
2. Een overdracht van het schip is slechts aan de beslaglegger tegenwerpelijk wanneer deze overdracht volgens het toepasselijke recht
tegenwerpelijk is aan derden.
3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters door aan
te nemen dat een schuldeiser niettegenstaande de overdracht van het
zeeschip, hierop bewarend beslag kan leggen wanneer de voorwaarden
voor de tegenwerpelijkheid aan derden van de overdracht niet waren
vervuld op het ogenblik van het beslag, ten gunste van die schuldeiser
een recht creëren waarin het Verdrag Scheepsbeslag noch het Gerechtelijk Wetboek voorzien, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 6, tweede lid, Verdrag Scheepsbeslag worden de
formaliteiten inzake het beslag op een schip, de verkrijging van het
in artikel 4 bedoelde verlof en alle andere verwikkelingen die naar
aanleiding van een beslag zich kunnen rijzen, beheerst bij de wet van
de verdragssluitende Staat waarin het beslag gelegd of aangevraagd is.
5. Krachtens artikel 1472, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, worden,
wanneer het in beslag genomen zeeschip niet in België is te boek
gesteld, het beslagexploot en een gewaarmerkt afschrift overgelegd aan
de bewaarder van het scheepshypotheekkantoor die zich ertoe beperkt
van deze documenten aantekening te doen in het register der neergelegde stukken, met dien verstande dat hij de inschrijving doet indien de
teboekstelling later wordt gevorderd.
6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de geldigheid van het in België
gelegde bewarend beslag op een zeeschip van een vreemde nationaliteit
afhankelijk is van de naleving van de door de betrokken vlaggenstaat
voor het beslag vereiste publiciteitsvoorschriften, berust op een onjuiste
rechtsopvatting.
7. Het onderdeel berust voor het overige op de onjuiste rechtsopvatting dat de kapitein van een zeeschip niet geacht kan worden de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van de rederij.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Baets en de heer T’Kint.
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N° 100
1o

— 10 februari 2012
(C.11.0092.F)

kamer

RECHTERLIJK GEWIJSDE. — Gezag van gewijsde. — Burgerlijke zaken.
— Schade. — Herstel. — Nieuwe vordering. — Zelfde fout. — Herstel. —
Voorwaarde.

Wanneer de schadelijder of de verzekeraar die hem heeft vergoed, het herstel
vordert van een welbepaalde door die fout veroorzaakte schade, verhindert
het gezag van gewijsde van het vonnis dat over die vordering uitspraak
heeft gedaan, enkel ingeval dat vonnis een volledig herstel van de huidige
en toekomstige schade van de schadelijder heeft willen toekennen, dat die
getroffene of zijn verzekeraar een vordering instellen die ertoe strekt een
andere door die fout veroorzaakte schade te herstellen. (Artt. 23 en 25
Gerechtelijk Wetboek)

(AG Insurance

belgium n.v. t. ethias n.v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van
de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 26 mei en 29 september 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2012 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 29bis, § 1 en § 4, WAM
1989, maar vermeldt niet hoe het bestreden vonnis van 26 mei 2010 die
bepaling zou schenden.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Voor het overige vermeldt artikel 23 Gerechtelijk Wetboek dat het
gezag van het rechterlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan tot
hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt ; vereist
wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is en dat de vordering op dezelfde
oorzaak berust.
Luidens artikel 25 Gerechtelijk Wetboek verhindert het gezag van het
rechterlijk gewijsde dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.
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Wanneer het slachtoffer van een fout of de verzekeraar die het heeft
vergoed, het herstel vordert van een welbepaalde door die fout veroorzaakte schade verhindert het gezag van gewijsde van het vonnis dat
over die vordering uitspraak heeft gedaan, enkel ingeval dat vonnis een
volledig herstel van de huidige en toekomstige schade van de getroffene
heeft willen toekennen, dat die getroffene of zijn verzekeraar een vordering instellen die ertoe strekt een andere door die fout veroorzaakte
schade te herstellen.
Het bestreden vonnis van 26 mei 2010 stelt vast de verweerster, de verzekeraar die de slachtoffers van een verkeersongeval heeft vergoed, van de
eiseres, de BA-verzekeraar van degene die voor het ongeval aansprakelijk is, de terugbetaling gevorderd heeft van de geneeskundige kosten
die werden betaald wegens de letsels van die slachtoffers ; dat het vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 1 februari 2005 over die
vordering uitspraak heeft gedaan ; dat de verweerster vervolgens, bij een
nieuwe dagvaarding, de terugbetaling van andere geneeskundige kosten
heeft gevorderd van de eiseres en dat niet betwist wordt dat die vordering betrekking heeft op betalingen van geneeskundige kosten ”die niet
begrepen zijn in de vorderingen die het voorwerp uitmaakten” van het
vonnis van 1 februari 2005.
Het bestreden vonnis van 26 mei 2010 dat oordeelt dat ”de gevorderde
zaak niet dezelfde is” en dat ”[de verweerster] geen voorbehoud hoefde te
maken om het recht te behouden op te treden voor een nog niet gevorderde schade”, zodat het gezag van het rechterlijk gewijsde van het
vonnis van 1 februari 2005 die nieuwe vordering niet verhindert, schendt
de artikelen 23, 24 en 25 Gerechtelijk Wetboek niet.
In zoverre het onderdeel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt het bestreden vonnis van 26 mei 2010 dat het
kennisneemt van een vordering waarover reeds in een vorige rechtspleging een eindbeslissing is gewezen.
Die grief houdt geen verband met artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek zodat het onderdeel niet ontvankelijk is.
Het onderdeel voert tegen het bestreden vonnis van 29 september 2010
geen aparte grief aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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N° 101
1o

— 10 februari 2012
(F.10.0125.F)

kamer

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Zesde richtlijn
77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977. — Artikel 17. — Belastingplichtige.
— Aftrek van de belasting volgens het verhoudingsgetal. — Afwijking. —
Aanvraag. — Tijdstip.
2o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Belastingplichtige.
— Aftrek van de belasting volgens het verhoudingsgetal. — Machtiging.
— Boekhouding. — Gevolg.
3o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Processen-verbaal
van de ambtenaren van het ministerie van Financiën. — Wettelijke bewijswaarde. — Materiële vaststellingen.

1o Noch artikel 17, 5, van de richtlijn, noch artikel 46, § 2, van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde, noch enige andere bepaling
preciseert op welk ogenblik de aanvraag om af te wijken van de regel van de
aftrek volgens het verhoudingsgetal door de belastingplichtige moet worden
ingediend  (1). (Art. 46, § 2, Btw-wetboek)
2o Artikel 46, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde doet de machtiging om de door de belastingplichtige gevraagde aftrekregeling toe te passen, niet afhangen van de voorwaarde dat zijn boekhouding een duidelijk onderscheid maakt tussen de handelingen waarvoor
aftrek mogelijk is en die waarvoor de aftrek niet is toegestaan (2). (Art. 46,
§ 2, Btw-wetboek)
3o De bijzondere wettelijke bewijswaarde die artikel 59, § 1, van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde toekent aan de processenverbaal van de ambtenaren van het ministerie van Financiën heeft betrekking op de persoonlijke materiële vaststellingen van die ambtenaren maar
niet op de juridische gevolgtrekkingen die daaruit kunnen worden gemaakt (3).
(Art. 59, § 1, Btw-wetboek)

(Belgische staat, Minister van financiën
t. Business management consulting n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 4 september 2008.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
  (1), (2) Zie concl. O.M., in Pas., 2011 nr. 101.
  (3) Zie concl. O.M., in Pas., 2011 nr. 101 ; Cass. 17 april 1998, AR C.97.0061.F, AC 1998,
nr. 451.
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II. Cassatiemiddelen
De eiser voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
—— de artikelen 46, inzonderheid § 2, en 59, § 1, tweede lid, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde ;
—— artikel 17, 5, derde lid, c), 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 ;
—— de artikelen 1315, 1316, 1318, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
—— artikel 149 van de Grondwet ;
—— algemeen rechtbeginsel volgens hetwelk verzaking niet wordt vermoed.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster gegrond, doet het
beroepen vonnis ten dele teniet, verklaart de oorspronkelijke vordering gegrond
voor wat de gemengde handelingen betreft, en zegt bijgevolg dat het dwangbevel
197.1127.39494 nietig en zonder gevolg is en veroordeelt de eiser in de kosten van de
beide aanleggen die de verweerster heeft begroot op een bedrag van 2.356,97 euro,
op grond dat, indien ”(de verweerster) een gemengde belastingplichtige is die in
de uitoefening van haar economische activiteit zowel handelingen verricht waarvoor aanspraak op aftrek van de btw bestaat, als handelingen waarvoor die aftrek
niet toegestaan is”, ”artikel 46 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet in een dubbele aftrekregeling voor de gemengde belastingplichtigen ; in beginsel is de regel van het algemeen verhoudingsgetal van
toepassing ; de belastingadministratie kan van die algemene regel afwijken en de
belastingplichtige, op diens verzoek, toestaan om de aftrek toe te passen volgens
het werkelijk gebruik van alle of van een gedeelte van de ontvangen goederen
en diensten ; de administratie kan eveneens de gemengde belastingplichtige
de verplichting opleggen de aftrek te doen volgens de regel van het werkelijk
gebruik wanneer de toepassing van de regel van het verhoudingsgetal leidt tot
ongelijkheden in de heffing van de belasting ; (de verweerster) is van mening dat
er ten onrechte toepassing werd gemaakt van het algemeen verhoudingsgetal ; de
eerste rechter heeft eraan herinnerd dat, in de gevallen waarin aan de minister
van Financiën geen afwijking van de regel van de aftrek volgens het verhoudingsgetal werd aangevraagd, of waarin de minister ze niet ambtshalve oplegt,
de rechter die berekening volgens het werkelijk gebruik niet mag aanvaarden
(zie Cass. 2 oktober 2003, Juridat.be) ; hij overwoog dat (de verweerster) nooit
een aanvraag om aftrek volgens het werkelijk gebruik, via een bij de aangifte
gevoegd document, heeft ingediend ; nochtans staat niets a priori eraan in de weg
dat de toestemming om de btw af te trekken volgens het stelsel van het werkelijk
gebruik met terugwerkende kracht wordt toegekend (zie E.G., arrest nr. 69.334
van 3 november 1997, FJF, nr. 98/146, p.366) ; de administratieve commentaar geeft
daaromtrent de volgende verduidelijking (...) en voegt eraan toe (…) : “dit verzoek
kan zelfs gebeuren ter gelegenheid van een controle door de administratie ...’ ; in
deze zaak heeft (de verweerster) in haar brief van 16 augustus 1997 uitdrukkelijk
gevraagd dat de regel van het werkelijk gebruik zou worden toegepast ; bijgevolg
bevat het proces-verbaal van 25 november 1997 een fout waar het vermeldt dat
‘de aftrek volgens het werkelijk gebruik van de ontvangen goederen en diensten
niet werd aangevraagd” ; (de eiser) voert aan dat de aanvraag om toepassing te
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mogen maken van de regel van het werkelijk gebruik toegestaan moet worden
op voorwaarde dat die toepassing als logisch kan worden aangemerkt ; het is niet
te begrijpen waarom die aanvraag in dit geval niet logisch zou zijn ; (de eiser)
maakt een cirkelredenering wanneer hij oordeelt dat niets erop wijst dat het
stelsel van het werkelijk gebruik tot een meer logische en meer billijke oplossing zou leiden dan het algemeen verhoudingsgetal ; er zijn integendeel gegronde
redenen om aan te nemen dat die aftrek volgens het werkelijk gebruik, die beter
aansluit bij het bestemmings- en het neutraliteitsbeginsel, voor (de verweerster)
een meer billijke taxatie tot gevolg zou hebben ; het vorenaangehaalde procesverbaal vermeldt voorts : “de boekhouding biedt trouwens niet de mogelijkheid
voor een dergelijke classificatie” volgens het stelsel van het werkelijk gebruik ;
(de eiser) lijkt die laconieke bewering niet langer te onderschrijven en het blijkt
niet dat genoemd stelsel in dit geval niet zou mogen worden gebruikt ; zo te
zien heeft (de eiser) het stelsel van het algemeen verhoudingsgetal toegepast
zonder rekening te houden met de gewettigde aanvraag van (de verweerster) om
de aftrek te berekenen volgens het werkelijk gebruik”.
Grieven
Krachtens artikel 46, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde wordt, 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, 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 laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene verrichte handelingen.
Artikel 46, § 2, voegt daaraan toe : ”in afwijking van § 1 kan door of vanwege de
Minister van Financiën aan de belastingplichtige, op zijn verzoek, vergunning
worden verleend om het recht op aftrek uit te oefenen met inachtneming van het
werkelijk gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan. De belastingplichtige kan door of vanwege de Minister van Financiën worden verplicht op
die wijze te handelen, wanneer de aftrek naar verhouding van de in § 1 genoemde
breuk leidt tot ongelijkheid in de heffing van de belasting.”
Eerste onderdeel
Wanneer een belastingplichtige tegelijk handelingen in de zin van het Wetboek
op de belasting over de toegevoegde waarde verricht die een recht op aftrek doen
ontstaan en andere die dat recht niet doen ontstaan, dient hij voor de aftrek van de
belastingen die hij betaald heeft op de goederen en diensten die hij verkregen heeft
toepassing te maken van een verhoudingsgetal ; dat verhoudingsgetal wordt berekend naar gelang van de uitgaande handelingen waarvoor de aftrek mogelijk is.
Het stelsel van het verhoudingsgetal vormt de algemene regel en de belastingplichtige kan daarvan afwijken door uitdrukkelijk aan de minister van Financiën
(of aan diens gemachtigde), die bevoegd is om hem die vergunning te verlenen,
te vragen om toepassing te mogen maken van de aftrek volgens het werkelijk
gebruik.
Artikel 46 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, dat
de omzetting naar Belgisch recht is van artikel 17, 5, van de zesde richtlijn van de
EEG van 17 mei 1977, dat elke Lidstaat vrij laat om zelf de voorschriften voor die
bijzondere aftrekregeling te bepalen, zegt dat de belastingplichtige die toepassing wil maken van de aftrek volgens het werkelijk gebruik, eerst daartoe een
aanvraag moet indienen.
Artikel 46, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
dat afwijkt van het stelsel van het algemeen verhoudingsgetal waaraan de
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gemengde belastingplichtige onderworpen is, impliceert bijgevolg dat het de
minister van Financiën of diens gemachtigde toekomt die afwijking toe te staan
nadat die belastingplichtige een aanvraag heeft ingediend, dat die aanvraag ingediend moet worden vóór de neerlegging van de eerste periodieke aangifte waarin
gebruik wordt gemaakt van die aftrekregeling die afwijkt van het gemene recht,
en niet naar aanleiding van een regularisatie na een controle over een niet-toegestane toepassing van de aftrek volgens het werkelijk gebruik.
Zowel uit de vaststellingen van het arrest als uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, inzonderheid uit het beroepen vonnis, blijkt dat de
verweerster, een gemengde belastingplichtige, noch ten tijde van haar eerste
btw-aangifte, noch tijdens de daarop volgende aanslagjaren, noch bij de controle,
enige aanvraag heeft ingediend om toepassing te mogen maken van het afwijkende stelsel van aftrek volgens het werkelijk gebruik van de goederen en van
de diensten ; zij heeft die aftrek immers uit eigen beweging toegepast en zij heeft
die vergunning pas aangevraagd in een brief die zij aan de administratie heeft
gestuurd als antwoord op de regularisatiestaat die de administratie haar had
bezorgd bij de controle tijdens welke de overtreding werd vastgesteld.
Het bestreden arrest dat de aanvraag die de verweerster ettelijke jaren na
haar inschrijving heeft ingediend als antwoord op een regularisatiestaat die haar
aanhoudende overtreding vaststelde, namelijk het feit dat zij uit eigen beweging
en zonder toestemming de aftrek volgens het werkelijk gebruik van de goederen
en diensten heeft toegepast, gelijkstelt met een aanvraag om die aftrekregeling
toe te passen, schendt bijgevolg artikel 46, inzonderheid § 2, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 17, 5, van de zesde richtlijn
van de EEG van 17 mei 1977.
Tweede onderdeel
De belastingplichtige die vraagt om toepassing te mogen maken van de in
artikel 46, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
bedoelde afwijkende regeling moet, wanneer hij zijn aanvraag indient, bewijzen
dat hij de voorwaarden vervult om toepassing te mogen maken van de belastingaftrek volgens het werkelijk gebruik van de goederen en van de diensten voor
handelingen waarvoor een dergelijke aftrek toegestaan is, aangezien de administratie niet hoeft te bewijzen dat het algemeen stelsel van het verhoudingsgetal
van toepassing is en evenmin dat de belastingplichtige die de aftrek toepast aan
alle voorwaarden voldoet om de aftrek volgens het werkelijk gebruik te genieten.
De belastingplichtige dient dus te bewijzen dat, wanneer de administratie weigert
hem de toepassing van de afwijkende regeling toe te kennen, die weigering onterecht is en dat hij wel degelijk voldoet aan alle voorwaarden van artikel 46, § 2,
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en inzonderheid
dat hij, ook al heeft hij gemengde handelingen verricht, goede gronden heeft om
aanspraak te maken op het stelsel van het werkelijk gebruik en bewijst dat zijn
boekhouding die toepassing toelaat omdat zij ontegensprekelijk de mogelijkheid
biedt het onderscheid te maken tussen de handelingen waarvoor aftrek mogelijk
is en die waarvoor de aftrek niet is toegestaan. De administratie dient immers
haar beslissing om de aanvraag te verwerpen niet anders te verantwoorden dan
met de overweging dat zulks niet het geval is, welke overweging vermeld wordt in
een door de bevoegde ambtenaar, in overeenstemming met artikel 59, § 1, tweede
lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, opgemaakt
proces verbaal, dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen.
Daaruit volgt dat, ook al kon men ervan uitgaan dat de verweerster in haar brief
van 16 augustus 1997 op regelmatige wijze gevraagd heeft om toepassing te maken
van in de artikel 46, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
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waarde bedoelde afwijkende regeling, het arrest, dat beslist dat de btw-administratie haar beslissing om de toepassing ervan te verwerpen niet verantwoordt
omdat zij zich in een laconieke bewering in haar regelmatig proces-verbaal, ermee
vergenoegd te stellen dat ”de boekhouding (van de verweerster) trouwens niet de
mogelijkheid (biedt) voor een dergelijke classificatie” volgens het stelsel van het
werkelijk gebruik”, aangezien die laconieke bewering niet bewijst ”dat genoemd
stelsel in dit geval niet zou mogen worden gebruikt”, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt en, doordat het de bewijslast betreffende de toepassing van
de afwijkende aftrekregeling volgens het werkelijk gebruik van de goederen en
diensten omkeert en de bewijslast betreffende het feit dat de boekhouding van de
belastingplichtige een dergelijk gebruik niet toestaat, bij de administratie legt,
de artikelen 46, § 2, 59, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, 1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Volgens artikel 17, 5, derde lid, c), van de zesde richtlijn 77/388/EEG
van 17 mei 1977 van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag,
wordt, voor 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, aftrek
slechts toegestaan voor dat gedeelte van de belasting over de toegevoegde waarde, dat evenredig is aan het bedrag van de eerstbedoelde
handelingen (pro rata). Dit pro rata wordt overeenkomstig de bepalingen
van artikel 19 bepaald voor het totaal van de door de belastingplichtige
verrichte handelingen. De Lidstaten kunnen evenwel de belastingplichtige toestaan of verplichten de aftrek toe te passen volgens het gebruik
van de goederen en diensten of van een deel daarvan.
De Belgische wetgever heeft gebruik gemaakt van de door in bovenvermeld artikel 17, 5, derde lid, c), van de richtlijn aan de Lidstaten
geboden mogelijkheid en in het Btw-wetboek een artikel 46, § 2, ingevoegd volgens hetwelk, wanneer een belastingplichtige in de uitoefening
van zijn economische activiteit zowel handelingen waarvoor aanspraak
op aftrek bestaat als andere handelingen verricht, de minister van
Financiën of zijn gemachtigde hem op zijn verzoek kunnen toestaan om
de aftrek toe te passen volgens het werkelijk gebruik van het geheel of
een deel van de goederen en van de diensten.
Noch artikel 17, 5, van de richtlijn, noch artikel 46, § 2, Btw-wetboek,
noch enige andere bepaling preciseert op welk ogenblik de aanvraag om
af te wijken van de regel van de aftrek volgens het verhoudingsgetal
door de belastingplichtige moet worden ingediend.
Het onderdeel dat staande houdt dat de aanvraag om een afwijking toe
te staan niet mag worden ingediend in het kader van een antwoord van
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de belastingplichtige op een regularisatiestaat die de administratie hem
heeft bezorgd, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De bijzondere wettelijke bewijswaarde die artikel 59, § 1, Btw-wetboek
toekent aan de processen-verbaal van de ambtenaren van het ministerie
van Financiën heeft betrekking op de persoonlijke materiële vaststellingen van die ambtenaren maar niet op de juridische gevolgtrekkingen
die daaruit kunnen worden gemaakt.
Luidens artikel 46, § 2, Btw-wetboek kan, in afwijking van § 1, door
of vanwege de minister van Financiën aan de belastingplichtige, op
zijn verzoek, vergunning worden verleend om het recht op aftrek uit te
oefenen met inachtneming van het werkelijk gebruik van de goederen
en diensten of van een deel daarvan. De belastingplichtige kan door of
vanwege de minister van Financiën worden verplicht op die wijze te
handelen, wanneer de aftrek naar verhouding van de in § 1 genoemde
breuk leidt tot ongelijkheid in de heffing van de belasting.
Die bepaling doet de toekenning van de machtiging om gebruik te
maken van de door de belastingplichtige gevraagde aftrek, niet afhangen
van de voorwaarde dat zijn boekhouding een duidelijk onderscheid
maakt tussen de handelingen waarvoor aftrek mogelijk is en die waarvoor de aftrek niet is toegestaan.
Het arrest overweegt als volgt : ”we begrijpen niet waarom die aanvraag
in dit geval niet logisch zou zijn ; [de eiser] maakt een cirkelredenering wanneer hij oordeelt dat niets erop wijst dat het stelsel van het
werkelijk gebruik tot een meer logische en meer billijke oplossing zou
leiden dan het algemeen verhoudingsgetal ; er zijn integendeel gegronde
redenen om aan te nemen dat die aftrek volgens het werkelijk gebruik,
die beter aansluit bij het bestemmings- en het neutraliteitsbeginsel,
voor [de verweerster] een meer billijke taxatie tot gevolg zou hebben ;
het vorenaangehaalde proces-verbaal vermeldt voorts : “de boekhouding biedt trouwens niet de mogelijkheid voor een dergelijke classificatie” volgens het stelsel van het werkelijk gebruik ; [de eiser] lijkt die
laconieke bewering niet langer te onderschrijven en het blijkt niet dat
genoemd stelsel in dit geval niet zou mogen worden gebruikt ; zo te zien
heeft [de eiser] het stelsel van het algemeen verhoudingsgetal toegepast
zonder rekening te houden met de gewettigde aanvraag van [de verweerster] om de aftrek te berekenen volgens het werkelijk gebruik”.
Het arrest heeft uit die overwegingen, die de bewijslast niet omkeren,
kunnen afleiden dat de verweerster terecht bezwaar aantekent tegen het
dwangbevel dat haar werd bezorgd na de toepassing van het algemeen
verhoudingsgetal.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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10 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer
Wouters.

N° 102
1o

— 10 februari 2012
(F.11.0007.F)

kamer

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Fiscale boete. —
Strafrechtelijke boete. — Individualisering van de straf. — Discriminatie.
— Verenigbaarheid met de Grondwet. — Grondwettelijk Hof. — Prejudicieel geschil.
2o PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — Grondwettelijk Hof. — B.T.W. —
Fiscale boete. — Strafrechtelijke boete. — Individualisering van de straf.
— Discriminatie. — Verenigbaarheid met de Grondwet. — Grondwettelijk
Hof. — Prejudicieel geschil. — Hof van Cassatie. — Verplichting.
3° GRONDWETTELIJK HOF. — Prejudicieel geschil. — B.T.W. — Fiscale
boete. — Strafrechtelijke boete. — Individualisering van de straf. —
Discriminatie. — Verenigbaarheid met de Grondwet. — Prejudicieel geschil.
— Hof van Cassatie. — Verplichting.

1°, 2° en 3° Wanneer de vraag rijst of artikel 70, § 2, eerste lid, van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
schendt doordat het de rechtbank van eerste aanleg niet toestaat om de door
die wetsbepaling voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met uitstel
of met een maatregel van opschorting of probatie, terwijl de overtreder dat
voordeel zou kunnen genieten als hij om dezelfde redenen voor de correctionele rechtbank verschijnt en straffen opgelegd krijgt die zijn bepaald door
de artikelen 73 en volgende van hetzelfde wetboek moet het Hof, krachtens
artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof die vraag stellen aan dat Hof  (1). (Art. 70, § 2, eerste lid, Btwwetboek)
  (1) In zijn schriftelijke conclusie was het openbaar ministerie inzonderheid van
mening dat het middel, dat gestoeld was op het op 6 november 2008 door het Grondwettelijk Hof gewezen arrest 157/2008 dat beslist dat artikel 70, § 1, eerste lid, van het
Btw-wetboek strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, faalt naar recht,
met dien verstande dat uit het stelsel van het prejudicieel geschil dat onder meer wordt
geregeld door de artikelen 26 en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, weliswaar volgt dat de rechter in andere zaken die hetzelfde voorwerp
hebben als een reeds beantwoorde prejudiciële vraag, de door dat Hof ongrondwettelijk
verklaarde wetsbepaling niet mag toepassen, maar dat de rechter evenwel de ongrondwettelijkheid van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde wetsbepaling niet
naar analogie mag uitbreiden tot een andere wetsbepaling waarover dat Hof nog geen
uitspraak heeft gedaan, zelfs als die bepaling een soortgelijke inhoud heeft als diegene
die reeds ongrondwettelijk was verklaard. A.H.
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staat, ministerie van financiën)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 april 2010 gewezen
door het hof van beroep te Luik.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2012 ter griffie
zijn conclusie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes geconcludeerd.
II. Feiten
1. De administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
(AOIF) heeft een controle van de eisende vennootschap uitgevoerd voor
de periodes van 1 oktober tot 31 december 2000 en van 1 januari tot
30 november 2001.
Het eerste proces-verbaal van de administratie van 16 september
2002 vermeldt dat de bedragen onder de rekeningen ”winkelverkopen”
en ”particulieren” in werkelijkheid merendeels betrekking hebben op
leveringen aan vaste klanten uit de Horecasector, die belastingplichtige
klanten zijn.
De administratie heeft geoordeeld dat eiseres aan al die klanten een
factuur moest uitreiken, overeenkomstig artikel 53 van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 1 van het koninklijk
besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor
de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, hetgeen niet
was geschied.
De administratie heeft aan eiseres een geldboete opgelegd zoals
bepaald in artikel 70, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Voor de berekening van die geldboete heeft ze rekening
gehouden met de totale omzet die tijdens de litigieuze periode onder
”winkelverkopen” en ”particulieren” gerealiseerd werd.
Aangezien eiseres die geldboete weigerde te betalen, werd op 22 mei
2003 lastens haar een dwangbevel uitgevaardigd voor een bedrag van
10.270 euro.
Een tweede proces-verbaal werd volgens hetzelfde schema opgesteld op
11 december 2003, voor de periode van 1 januari tot 30 november 2001. De
administratie heeft aan eiseres ook een geldboete opgelegd op grond van
artikel 70, § 2, van het Wetboek van de BTW.
Aangezien eiseres die geldboete weigerde te betalen werd op 9 februari
2004 lastens haar een dwangbevel uitgevaardigd voor een bedrag van
62.130 euro. Dat bedrag werd in de loop van de procedure herleid tot
31.050 euro.
2. Eiseres heeft tegen beide dwangbevelen verzet aangetekend en de
rechtbank van eerste aanleg te Luik heeft in haar vonnis van 6 april
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2006 voor recht gezegd dat ze nietig waren en niet mochten worden
uitgevoerd.
Op het hoger beroep van eiseres oordeelt het bestreden arrest dat de
overtredingen van de wetgeving op de belasting over de toegevoegde
waarde bewezen zijn en dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig
is met de ernst van het misdrijf.
Het oordeelt bovendien dat ”voor het overige uit de thans aan het
hof [van beroep] voorgelegde hypothese in concreto niet blijkt dat
de omstandigheid dat de wetgever niet in een eventueel uitstel heeft
bepaald voor de toepassing van de door de wet bepaalde geldboetes, op
zich en principieel van die aard is dat het de toepassing van de door
de wet bepaalde fiscale geldboetes in de weg staat, gezien de opgelegde
geldboete niet onevenredig lijkt met de ernst van het misdrijf en het
instellen van de mogelijkheid in fiscale aangelegenheden uitstel te
verlenen, met inbegrip van probatieuitstel, ontegensprekelijk onder de
uitsluitende bevoegdheid van de wetgever valt”.
III. Cassatiemiddelen
In haar verzoek tot cassatie waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert eiseres drie middelen aan.
Het eerste middel betreft het bestaan van het misdrijf dat tot de geldboete geleid heeft.
Het tweede houdt verband met de motivering van de litigieuze beslissing van de verweerder.
Het derde middel voert aan dat artikel 70, § 2, Btw-wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 6 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt en bijgevolg niet mag worden toegepast. Bijkomend
vraagt eiseres aan het Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof.
IV. Beslissing van het hof
.........................................................
Derde middel
Het middel voert aan dat er discriminatie is en dus schending van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet gelezen in samenhang met artikel 6
van het Europees Vedrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, tussen :
—— de rechtzoekenden aan wie een fiscale geldboete is opgelegd met
toepassing van artikel 70, § 2, Btw-wetboek en die niet kunnen genieten
van maatregelen tot individualisering van de straf zoals opschorting,
uitstel en probatie, en
—— de rechtzoekenden aan wie de correctionele rechtbank een geldboete heeft opgelegd met toepassing van de artikelen 73 en volgende van
hetzelfde wetboek et die wel van dergelijke maatregelen kunnen genieten.
Eiseres leidt daaruit af dat voornoemd artikel 70, § 2, algeheel niet van
toepassing is.

ARREST-2012-02.indb 365

31/01/13 16:12

366

ARRESTEN VAN CASSATIE

10.2.12 - N° 103

Overeenkomstig artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, doet het Hof prejudicieel uitspraak over de
vragen met betrekking tot de schending door een wet van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet.
Krachtens artikel 26, § 2, van dezelfde wet moet het Hof de in het
beschikkend gedeelte van dit arrest opgeworpen vraag stellen aan het
Grondwettelijk Hof.
Dictum,
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan totdat het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële uitspraak heeft gedaan over de volgende vraag :
”Schendt artikel 70, § 2, eerste lid, Btw-wetboek de artikelen 10 en 11
van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden doordat het de rechtbank van eerste aanleg niet toelaat
om de door die wetsbepaling voorgeschreven geldboete met uitstel of
met een maatregel van opschorting of probatie op te leggen, terwijl de
overtreder dat voordeel zou kunnen genieten als hij wegens dezelfde
feiten voor de correctionele rechtbank zou verschijnen om er te worden
bestraft overeenkomstig de artikelen 73 en volgende van hetzelfde
wetboek?”.
10 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dowy (bij de balie
te Luik) en de heer T’Kint.

N° 103
1o

— 10 februari 2012
(F.11.0019.F)

kamer

1o LEVENSONDERHOUD. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. —
Inkomsten niet voor beslag vatbaar. — Gevolg.
2o LEVENSONDERHOUD. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. —
Onderhoudsplichtige. — Vordering die ertoe strekt inkomsten niet voor
beslag vatbaar te verklaren. — Ontstentenis. — Weerslag.
3o BESLAG. — ALLERLEI. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. —
Inkomsten niet voor beslag vatbaar. — Gevolg.
4° BESLAG. — ALLERLEI. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. —
Onderhoudsplichtige. — Vordering die ertoe strekt inkomsten niet voor
beslag vatbaar te verklaren. — Ontstentenis. — Weerslag.

1o en 3o De bescherming die de uitkeringsgerechtigden genieten op grond van
het tweede lid van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek, en waardoor
zij bij voorrang op de overige schuldeisers uitbetaald kunnen worden met de
in de artikelen 1409 en volgende bedoelde inkomsten, houdt geen verband met
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het feit dat die inkomsten niet voor beslag vatbaar zijn. (Art. 1412, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek)
2o en 4o De uitkeringsgerechtigden genieten ingevolge artikel 1412, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek de bescherming van de in artikel 1409bis van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde inkomsten, ook al heeft de schuldenaar
nagelaten om, overeenkomstig artikel 1408, § 3, een vordering in te stellen
teneinde te doen erkennen dat de kwestieuze inkomsten niet voor beslag
vatbaar zijn. (Art. 1408, § 3, Gerechtelijk Wetboek)

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

curator erfloze nalatenschap

Gendrin,
G. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 2 november 2010, dat op verwijzing uitspraak deed na het
arrest van het Hof van 5 mei 2006.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede onderdeel
Artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek beschermt de in dat artikel, eerste
lid, 1o en 2o, bedoelde uitkeringsgerechtigden door, enerzijds, in dat
eerste lid, te bepalen dat de beperkingen en uitsluitingen waarin de
artikelen 1409, 1409bis en 1410, § 1, § 2, 1o tot 7o, § 3 en § 4 voorzien, niet
van toepassing zijn op de overdracht, op het beslag en op delegatie die
worden verricht wegens onderhoudsverplichtingen en door, anderzijds,
in een tweede lid, te bepalen dat, wanneer de bedragen die aan de onderhoudsplichtige verschuldigd zijn hem geheel of gedeeltelijk niet mogen
worden uitgekeerd om een van de in het eerste lid bedoelde redenen,
namelijk na een overdracht, een beslag of een delegatie die om dezelfde
onderhoudsverplichtingen zijn verricht, die bedragen slechts vatbaar
zijn voor overdracht of beslag om een andere reden, tot beloop van het
bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk
V Gerechtelijk Wetboek, verminderd met de bedragen die zijn overgedragen, in beslag genomen of aan de echtgenoot betaald, krachtens de
wetsbepalingen die in het eerste lid worden genoemd.
De bescherming die de uitkeringsgerechtigden genieten op grond van
het tweede lid van artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek, en waardoor zij
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bij voorrang op de overige schuldeisers uitbetaald kunnen worden met
de in de bovenaangehaalde artikelen 1409 en volgende bedoelde inkomsten, houdt geen verband met het feit dat die inkomsten niet voor beslag
vatbaar zijn.
Daaruit volgt dat de uitkeringsgerechtigden die bescherming van de in
artikel 1409bis Gerechtelijk Wetboek bedoelde inkomsten genieten, ook
al heeft de schuldenaar nagelaten om, overeenkomstig artikel 1408, § 3,
een vordering in te stellen teneinde te doen erkennen dat de kwestieuze
inkomsten niet voor beslag vatbaar zijn.
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het arrest vermeldt dat ”de huurgelden waarop derdenbeslag is
gelegd behoren tot de bedragen bedoeld in de artikelen 1409 en volgende
Gerechtelijk Wetboek. Anders gezegd, de huurgelden waarop beslag
is gelegd, vormen wel degelijk, in strijd met wat [de eiser] beweert,
bedragen die ten bate van de schuldvordering tot levensonderhoud
worden beschermd.”
Het antwoordt aldus op de conclusie van de eiser die staande hield
dat de huurgelden waarop derdenbeslag was gelegd, geen beschermde
inkomsten vormden in de zin van de artikelen 1409 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
Voor het overige blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel dat het
arrest een onderscheid maakt tussen, enerzijds, de omstandigheid dat de
regels volgens welke bepaalde inkomsten niet vatbaar zijn voor beslag,
niet gelden voor de uitkeringsgerechtigden en, anderzijds, de ”absolute
voorrang” die laatstgenoemden genieten op de schuldvordering op in de
artikelen 1409 en volgende Gerechtelijk Wetboek bedoelde inkomsten, in
geval van samenloop met andere schuldeisers van de schuldenaar. Het
antwoordt aldus op de conclusie van de eiser die staande hield dat de
uitkeringsgerechtigden geen aanspraak konden maken op een recht van
voorrang ten aanzien van de huurgelden, indien de beslagen schuldenaar
had nagelaten persoonlijk, met inachtneming van de in artikel 1408, § 3,
bedoelde vormvereisten en termijnen, te vorderen dat die huurgelden
niet voor beslag vatbaar zouden worden verklaard.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer
Heenen.
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N° 104
1e

— 10 februari 2012
F.11.0048.F

kamer

1o RECHTBANKEN. — Belastingzaken. — B.T.W. — Dwangbevel. — Betwisting. — Niet-gevorderde zaken. — Verplichting voor de rechter.
2o RECHTBANKEN. — Algemeen. — Niet-gevorderde
voor de rechter.

zaken.

— Verplichting

1o en 2o De gerechtelijke rechtscolleges mogen in de regel slechts binnen de
perken van het geschil waarvan ze hebben kennisgenomen, in feite en in
rechte uitspraak doen, ook al gaat het om een aangelegenheid die van openbare orde is  (1).

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

W.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 30 september 2010.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
.........................................................
III. Beslissing van het hof
.........................................................
Tweede onderdeel
De gerechtelijke rechtscolleges mogen in de regel slechts binnen de
perken van het geschil waarvan ze hebben kennisgenomen, in feite en in
rechte uitspraak doen, ook al gaat het om een aangelegenheid die van
openbare orde is.
De eiser heeft in zijn conclusie voor het hof van beroep erkend dat
het litigieuze dwangbevel een fout vertoonde in die zin dat het een te
hoog boetebedrag vermeldde, en heeft aangevoerd dat die onregelmatigheid niet leidde tot de nietigheid van het dwangbevel maar ”wel degelijk een verbetering [vereiste]”. Hij heeft het hof van beroep echter niet
gevraagd die verbetering te bevelen, maar slechts gevraagd het hoger
beroep gegrond te verklaren en, bijgevolg, afwijzend te beschikken op
de oorspronkelijke vordering, die louter ertoe strekte het dwangbevel
nietig en van generlei waarde te doen verklaren.

  (1) Zie Cass. 3 maart 2011, AR F.08.0082.F, AC 2011, nr. 178 en Cass. 14 feb. 2011, AR
S.10.0115.F, AC 2011, nr. 129.
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Aldus heeft de eiser geen geschil over het bestaan van de belastingschuld aan het hof van beroep voorgelegd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer
Afschrift (bij de balie te Brussel).

N° 105
2o

— 14 februari 2012
(P.11.1065.N)

kamer

1o HOGER BEROEP. — Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen). —
Rechtspleging in hoger beroep. — Stedenbouw. — Instandhouding zonder
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. — Vrijspraak in eerste
aanleg. — Veroordeling in hoger beroep met opleggen van een herstelmaatregel. — Voorwaarde. — Eenparigheid.
2o STEDENBOUW. — Herstel van plaats in de vorige staat. — Betaling van
een meerwaarde. — Instandhouding zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. — Vrijspraak in eerste aanleg. — Veroordeling in hoger
beroep met opleggen van een herstelmaatregel. — Voorwaarde. — Eenparigheid.

1o en 2o Na vrijspraak in eerste aanleg kan de appelrechter geen herstelmaatregel inzake stedenbouw bevelen dan na het misdrijf bewezen te achten,
hetgeen eenparigheid vereist.

(B. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 mei 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1
IVBPR, artikel 149 Grondwet en artikel 211bis Wetboek van Strafvordering : het arrest veroordeelt de eisers tot straf voor het onwettig
instandhouden van een schuur en beveelt het herstel in de oorspronkelijke toestand, daar waar de eisers in eerste aanleg hiervoor werden vrijgesproken ; deze tweevoudige strafverzwaring werd niet eenparig beslist.
2. Het middel duidt niet aan waardoor het arrest de artikelen 7.1
EVRM, 15.1 IVBPR en artikel 149 Grondwet schendt.
In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
3. Het arrest veroordeelt ieder van de eisers wegens de vermengde
feiten A.I.a) 1. en 2., A.I.b) 2., A.I.c) 1. en 2., A.I.d) 1. en 2., A.II.a) 1. en
2., A.II.b), A.III.1. met betrekking tot de verharding in kasseien, A.III.2.
met betrekking tot de verharding in kasseien, A.IV.a), b), c) en B tot een
geldboete van vijfhonderd euro, gebracht op tweeduizend zevenhonderd
vijftig euro of een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen. Deze
straf is naar recht verantwoord wegens de bewezen verklaarde telastleggingen A.I.a) 2., A.I.b) 2., A.I.c) 1. en 2., A.I.d) 1. en 2., A.II.a) 1. en 2.,
A.II.b), A.III.1. met betrekking tot de verharding in kasseien, A.III.2.
met betrekking tot de verharding in kasseien, A.IV.a), b), c) en B, zodat
het middel dat enkel betrekking heeft op de telastlegging A.I.a) 1., in
zoverre dit de straf betreft, niet tot cassatie kan leiden.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
4. Na vrijspraak in eerste aanleg kan de appelrechter geen herstelmaatregel bevelen dan na het misdrijf bewezen te achten, hetgeen
eenparigheid vereist.
5. Anders dan het beroepen vonnis, achten de appelrechters de telastlegging A.I.a) 1. bewezen en veroordelen de eisers tot afbraak van de
schuur, met ambtshalve machtiging voor het bevoegde bestuur, alsook
betaling van een dwangsom voor het geval aan de veroordeling tot
herstel niet wordt voldaan, zonder de eenstemmigheid vast te stellen.
In zoverre is het middel gegrond.
Tweede en derde middel
6. Deze middelen, die enkel de telastlegging A.I.a) 1. betreffen, kunnen
niet tot een ruimere cassatie leiden en behoeven geen antwoord.
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,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot
afbraak van de schuur, met ambtshalve machtiging voor het bevoegde
bestuur, alsook betaling van een dwangsom voor het geval aan de veroordeling tot herstel niet wordt voldaan.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten.
Laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
14 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goethals,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Leyssens (bij de balie te Antwerpen).

N° 106
2o

— 14 februari 2012
(P.11.1181.N)

kamer

VENNOOTSCHAPPEN. — Algemeen. — Gemeenschappelijke regels. —
Vereffening. — Afsluiting. — Voortbestaan van de vereffende vennootschap. — Doel. — Gevolg.

De vereffende vennootschap wordt enkel geacht voort te bestaan om zich te
verweren tegen vorderingen die tegen de vennootschap in vereffening tijdig
worden ingesteld, en kan geen rechtsvorderingen instellen noch de verderzetting ervan benaarstigen. (Artt. 183, 194, 195, 198, § 1, Wetboek van
Vennootschappen)

(V. t. T.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 24 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Peter Hoet 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 12, 14, 26, 821, 824 en 1068 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 183
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en 198 Wetboek van Vennootschappen : ingevolge de sluiting van de
vereffening van de b.v.b.a. Peter en de publicatie ervan op 25 mei 2005,
blijft de vennootschap enkel passief voortbestaan ; de verweerder kon
vanaf dat ogenblik niet meer actief als eiser optreden en de vennootschap in vereffening vertegenwoordigen ; het hangende geding kon niet
meer worden verder gezet en de verweerder heeft afstand gedaan van zijn
rechtsvordering.
2. Artikel 183 Wetboek Vennootschappen bepaalt dat een vennootschap
na haar ontbinding wordt geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De sluiting van de vereffening van een vennootschap overeenkomstig
de artikelen 194 en 195 Wetboek Vennootschappen, maakt in beginsel
een einde aan het bestaan en de rechtspersoonlijkheid van die vennootschap en aan het mandaat van de vereffenaar.
Artikel 198, § 1, derde streepje, Wetboek Vennootschappen bepaalt :
Door verloop van vijf jaren te rekenen van de bekendmaking voorgeschreven bij artikel 195 verjaren alle rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig, of bij ontstentenis van vereffenaars, tegen de personen
die krachtens artikel 185 als vereffenaars worden beschouwd,.
Hieruit volgt dat de vereffende vennootschap enkel geacht wordt
voort te bestaan om zich te verweren tegen vorderingen die tegen de
vennootschap in vereffening tijdig worden ingesteld. Hieruit volgt ook
dat de vennootschap in vereffening na de sluiting van de vereffening
geen rechtsvorderingen kan instellen noch de verderzetting ervan kan
benaarstigen.
3. Het arrest oordeelt dat de vennootschap in vereffening nog na de
sluiting van de vereffening de behandeling kan benaarstigen van het
hoger beroep dat de eiser instelde tegen het vonnis dat de door de
vennootschap in vereffening bij burgerlijke partijstelling ingestelde
rechtsvordering ontvankelijk en gegrond verklaart.
Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
4. Voor het overige behoeft het middel, dat niet tot een cassatie zonder
verwijzing kan leiden, geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
14 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Steenbrugge (bij de balie te Gent).
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N° 107
2o

— 15 februari 2012
(P.11.1832.F)

kamer

1o MILIEURECHT. — Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen. —
Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Procedure van de administratieve
sanctie — Beroep voor de correctionele rechtbank. — Gevolg. — Verval
van de strafvordering.
2o STRAFVORDERING. — Verval. — Milieurecht. — Waals Gewest. —
Achterlating van afvalstoffen. — Misdrijf. — Administratieve sanctie. —
Procedure van de administratieve sanctie. — Beroep voor de correctionele
rechtbank. — Gevolg. — Verval van de strafvordering.
3o MILIEURECHT. — Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen. —
Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Procedure van de administratieve
sanctie. — Beroep voor de correctionele rechtbank. — Relatieve werking.
— Bevoegdheid van de rechtbank.
4o HOGER BEROEP. — Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen). —
GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — Milieurecht. — Waals
Gewest. — Achterlating van afvalstoffen. — Misdrijf. — Administratieve
sanctie. — Procedure van de administratieve sanctie. — Beroep voor de
correctionele rechtbank. — Relatieve werking. — Bevoegdheid van de
rechtbank.
5o MILIEURECHT. — Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen.
— Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Beroep voor de correctionele
rechtbank. — Procureur des Konings. — Opdracht. — Mogelijke rechtsmiddelen.
6o OPENBAAR MINISTERIE. — Opdrachten. — Milieurecht. — Waals
Gewest. — Achterlating van afvalstoffen. — Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Beroep voor de correctionele rechtbank. — Procureur des
Konings. — Mogelijke rechtsmiddelen.
7o MILIEURECHT. — Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen.
— Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Beroep voor de correctionele
rechtbank. — Vonnis in beroep. — Cassatieberoep. — Cassatieberoep van de
procureur des Konings. — Ontvankelijkheid.
8o CASSATIEBEROEP. — Strafzaken. — Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende partij. — Milieu. — Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen. — Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Beroep
voor de correctionele rechtbank. — Vonnis in beroep. — Cassatieberoep. —
Cassatieberoep van de procureur des Konings. — Ontvankelijkheid.
9o OPENBAAR MINISTERIE. — Milieurecht. — Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen. — Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Vonnis in
beroep. — Cassatieberoep. — Cassatieberoep van de procureur des Konings.
— Ontvankelijkheid.
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1o en 2o Het beroep bij de correctionele rechtbank dat is ingesteld in het
kader van de procedure van de administratieve sanctie, als bepaald in artikel
D.164 van het Decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 betreffende
Boek I van het Milieuwetboek, heeft niet tot gevolg dat het de strafvordering
nieuw leven inblaast als die vervallen is door een beslissing van de procureur
des Konings om niet te vervolgen of als hij geen beslissing heeft genomen
binnen de voorgeschreven termijn  (1).
3oen 4o De relatieve werking van het bij artikel D.164 van het Decreet van
het Waalse Gewest van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek,
bepaalde beroep, belet dat de correctionele rechtbank die kennisneemt van
het hoger beroep tegen een administratieve boete, louter op het beroep van
de overtreder, het bedrag ervan verhoogt ; de rechtbank die met volle rechtsmacht het toezicht uitoefent op de boete die door de administratieve overheid
is opgelegd, kan die sanctie niet vervangen door een correctionele straf met
haar eventuele bijkomende veroordelingen (2).
5o en 6o Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 van het Gerechtelijk Wetboek,
alsook uit artikel 284 van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat de wijze
waarop de strafgerechten zijn samengesteld, onderstelt dat het openbaar
ministerie aanwezig is ; de procureur des Konings is belast met het toezicht op
de regelmatigheid en de wettigheid van de rechtspleging en is dus bevoegd om
daartoe alle passende rechtsmiddelen aan te wenden, ook in zaken waarin hij
niet als vervolgende partij optreedt (3).
7o, 8o tot 9o Het cassatieberoep van de procureur des Konings tegen de
beslissing van de correctionele rechtbank, op het beroep van de beklaagde, als
bepaald in artikel D.164 van het Decreet van het Waalse Gewest van 27 mei
2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek, is ontvankelijk (4).

(G. e.a. t. Waalse

openbare dienst ;
t.

Procureur
G. e.a.)

des konings te

Hoei

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis van 11 oktober 2011
van de correctionele rechtbank te Hoei, in eerste en laatste aanleg
gewezen op verzoek van de eerste eiser, tot betwisting van een administratieve boete die door de Waalse openbare dienst is opgelegd.
De eerste eiser voert in een memorie twee middelen aan.
De tweede eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 februari 2012 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 15 februari 2012 heeft raadsheer Françoise
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.

  (1), (2), (3), (4) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 107.
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van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van de beklaagde
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die de griffie per fax
is toegezonden.
Ambtshalve middel : schending van artikel D.164 van het Decreet van
het Waalse Gewest van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek
Krachtens artikel D.164 van het decreet kan de overtreder, wanneer
een administratieve boete wordt opgelegd, beroep instellen bij de correctionele rechtbank, waar de procedure geregeld wordt door de bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering ; de beslissing van de rechtbank is
niet vatbaar voor hoger beroep.
Het in dit artikel bepaalde beroep bij de correctionele rechtbank, dat
is ingesteld in het kader van de administratieve sanctieregeling, heeft
niet tot gevolg dat het de strafvordering nieuw leven inblaast als die
vervallen is door de beslissing van de procureur des Konings om niet
te vervolgen of als hij geen beslissing genomen heeft binnen de voorgeschreven termijn.
De relatieve werking van het rechtsmiddel verbiedt aan het rechtscollege dat kennisneemt van het hoger beroep tegen een administratieve
boete om, op het beroep van de overtreder alleen, het bedrag ervan te
verhogen.
De rechtbank die met volle rechtsmacht het toezicht uitoefent op de
boete die door de administratieve overheid is opgelegd, kan die sanctie
niet vervangen door een correctionele straf met de eventuele bijkomende veroordelingen die deze zou inhouden.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser een administratieve boete werd opgelegd van honderdvijftig euro wegens het achterlaten van afvalstoffen, niet-conform gebruik van de vuilnisbakken die
op het gewestelijk domein zijn geplaatst en weigering om gevolg te
geven aan de aanmaningen van de domeinpolitie.
De rechtbank veroordeelt de eiser tot een boete van tweehonderdvijftig euro, tot betaling van een geldsom als bijdrage aan het Bijzonder
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en tot
de forfaitaire vergoeding voor gerechtskosten.
Die beslissing schendt de in het middel bedoelde wetsbepaling.
Er is geen grond om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing
waarbij de correctionele rechtbank de feiten bewezen heeft verklaard,
vermits de vernietiging uitgesproken wordt om een reden die vreemd is
aan de motieven van de beslissing.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwettigheid die hierna moet worden ongedaan gemaakt, overeenkomstig de
wet gewezen.
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B. Cassatieberoep van de procureur des Konings
De door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid,
gesteund op de afwezigheid van de eiser
De administratieve boete die door de gewestelijke sanctionerende
ambtenaar wordt opgelegd, is voor beroep vatbaar zoals bepaald in
artikel D.164 van het Decreet van de Waalse Gewestraad van 27 mei 2004.
Krachtens het laatste lid van die bepaling wordt op de daar bepaalde
procedures en beslissingen het Wetboek van Strafvordering toegepast.
Uit de artikelen 138, eerste lid, en 140 Gerechtelijk Wetboek, alsook
uit artikel 284 Wetboek van Strafvordering volgt dat de samenstelling
van de strafgerechten de aanwezigheid veronderstelt van het openbaar
ministerie. De procureur des Konings die belast is met het toezicht op
de regelmatigheid en de wettigheid van de rechtspleging, is immers
bevoegd om daartoe alle passende rechtsmiddelen aan te wenden, ook
in zaken waarin hij niet in de hoedanigheid van vervolgende partij
optreedt.
Het cassatieberoep van de procureur des Konings tegen de beslissing
van de rechtbank die over het beroep van de beklaagde uitspraak doet,
is bijgevolg ontvankelijk.
Grondslag van het cassatieberoep
Ingevolge het cassatieberoep van de eerste eiser werd de vernietiging
reeds uitgesproken op het ambtshalve aangevoerde middel.
Het middel van de eiser dat niet tot een ruimere vernietiging kan
leiden, behoeft geen onderzoek.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de feiten
bewezen verklaart.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eerste eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de andere helft ten laste van de Staat, alsook de kosten
van het cassatieberoep van de tweede eiser.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Luik, die in laatste aanleg uitspraak zal doen.
15 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Jacques (bij de balie te Hoei) en de heer Foriers.
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N° 108
2o

— 15 februari 2012
(P.11.1944.F)

kamer

1o HOF VAN ASSISEN. — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET
HOF. — Wijziging in de samenstelling van het rechtscollege. — Andere
samenstelling voor de zitting waarop de jury wordt samengesteld en de
zitting over de grond van de zaak.

— Gevolg.

2  RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — Samenstelling
van het rechtscollege. — Hof van assisen. — Samenstelling van het hof. —
Wijziging in de samenstelling van het rechtscollege. — Andere samenstelo

ling voor de zitting waarop de jury wordt samengesteld en de zitting over
de grond van de zaak.

— Gevolg.

1o en 2o Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat het vonnis, op
straffe van nietigheid, enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven
aantal rechters die alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond,
vereist niet dat de rechters waaruit het hof van assisen is samengesteld voor
de zitting over de zaak zelf, tevens aanwezig waren op de zitting die, met
toepassing van artikel 285, § 1, 2°, van het Wetboek van Strafvordering,
gewijd is aan de samenstelling van de jury.

(T.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, met de nummers
17 en 18 van het repertorium, van het hof van assisen van de provincie
Namen van 22 september 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, op straffe van nietigheid,
het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal
rechters en dat die alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond.
Die bepaling vereist niet dat de rechters waaruit het hof van assisen is
samengesteld voor de zitting over de zaak zelf, ook aanwezig waren op
de zitting die gewijd is aan de samenstelling van de jury, met toepassing
van artikel 285, § 1, 2°, Wetboek van Strafvordering.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
.........................................................
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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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Geshquière (bij de balie te Namen) en mevr. Genin (bij de balie te Brussel).

N° 109
2o

— 15 februari 2012
(P.12.0225.F)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Bevel tot aanhouding. — Inzage van het
dossier. — Inzage van het dossier vooraleer het bevel tot aanhouding is
verleend. — Verplichting.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 5.
— Artikel 5.4. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Inzage
van het dossier. — Inzage van het dossier vooraleer het bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.1. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Inzage
van het dossier. — Inzage van het dossier vooraleer het bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.

1o tot 3o Noch de artikelen 18, §§ 1 en 2, en 21, § 3, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, noch de artikelen 5 en 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, leggen de verplichting op om de inverdenkinggestelde inzage te
geven van het dossier vóór de ondervraging door de onderzoeksrechter en
vooraleer het bevel tot aanhouding is verleend.

(B.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 februari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
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In een akte die op de griffie is neergelegd op 14 februari 2012, vordert
de eiser de wraking van raadsheer Benoît Dejemeppe.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
B. Cassatieberoep dat op 1 februari 2012 is ingesteld op de griffie van
het hof van beroep
Eerste middel
Het arrest wordt verweten dat het de voorlopige hechtenis van de eiser
handhaaft ofschoon de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, met
miskenning van het recht van verdediging en inzonderheid schending
van de artikelen 5 en 6 EVRM, het dossier niet hebben kunnen raadplegen vóór het verhoor door de onderzoeksrechter en vooraleer het
bevel tot aanhouding werd verleend.
Artikel 18, § 1 en § 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat, zodra het
bevel tot aanhouding betekend is, de verdachte onmiddellijk een volledig
afschrift van dat bevel wordt gegeven. Hierbij wordt een afschrift
gevoegd van de processen-verbaal van zijn verhoor door de politie en
door de onderzoeksrechter.
Krachtens artikel 21, § 3, van dezelfde wet, wordt het dossier gedurende de laatste werkdag vóór de verschijning voor het rechtscollege dat
belast is met het toezicht op de wettigheid van de inhechtenisneming,
ter beschikking gehouden van de verdachte en van zijn raadsman.
Wanneer de verdachte persoon aangehouden wordt, hebben hijzelf en zijn
advocaat dus toegang tot de stukken van het dossier aan de hand waarvan
kan worden nagegaan of het bevel tot aanhouding op regelmatige wijze
is verleend. Artikel 21, § 4, draagt dat onderzoek op aan de raadkamer
binnen vijf dagen na het verlenen van de titel van vrijheidsberoving.
Die bepalingen die de artikelen 5 en 6 EVRM niet schenden, leggen
de verplichting op om de inverdenkinggestelde inzage te geven van het
dossier vóór het eerste toezicht op het bevel en niet vooraleer de onderzoeksrechter beslist of weigert het bevel te verlenen.
De voorafgaande inzage waarop de eiser beweert recht te hebben, kan
geen voorwaarde zijn voor de geldigheid van de akten en beschikkingen
van het voorbereidend onderzoek, vermits de wet, behoudens de daarin
bepaalde uitzonderingen, het unilaterale en geheime karakter daarvan
verzekert.
Het middel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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15 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. —
Advocaat : de heer Dupont (bij de balie te Brussel).

N° 110
2o

— 15 februari 2012
(P.12.0247.F)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — ALLERLEI. — Verbod op vrij verkeer. —
Verbod van contact met andere inverdenkinggestelden. — Draagwijdte.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — ALLERLEI. — Verbod
Duur van de maatregel.

op vrij verkeer.

—

1o Artikel 20, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, dat het vrij verkeer met andere inverdenkinggestelden verbiedt om
het gevaar te verhelpen dat bewijzen zouden verdwijnen of iemand zich zou
verstaan met derden, heeft tot doel alle vrij verkeer met andere bij dezelfde
feiten betrokken inverdenkinggestelden te verbieden maar niet met alle gedetineerden van een strafinrichting  (1).
2o Krachtens artikel 20, § 4, van de wet van 20 juli 2990 betreffende de voorlopige hechtenis moet de onderzoeksrechter de strikt noodzakelijke duur
bepalen van het door hem bevolen verbod van vrij verkeer (2).

(M.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is in het Duits gesteld en is gericht tegen het in
die taal gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 februari 2012.
Bij beschikking van 9 februari 2012 heeft de eerste voorzitter van het
Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal
worden gevoerd.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het
verbod van vrij verkeer met alle gedetineerden
  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 110.
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Eerste middel
Het middel dat de schending aanvoert van artikel 20, § 3, Voorlopige
Hechteniswet, verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij heeft
beslist dat het in dat artikel bepaalde verbod van vrij verkeer voor alle
gedetineerden geldt.
Artikel 20, § 3, Voorlopige Hechteniswet, ingevoegd bij wet van 12 januari
2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, bepaalt met name dat, als er ernstige redenen bestaan om te
vrezen dat een onder aanhouding geplaatste verdachte zou pogen bewijzen
te laten verdwijnen of zich zou verstaan met derden, de onderzoeksrechter
kan bevelen om hem gescheiden te houden van andere verdachten.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wet, door vrij verkeer
met andere verdachten te verbieden om het gevaar te verhelpen dat
bewijzen zouden verdwijnen of iemand zich zou verstaan met derden,
tot doel had alle vrij verkeer met andere bij dezelfde feiten betrokken
verdachten te verbieden maar niet met alle gedetineerden van een strafinrichting.
Het arrest dat beslist om de door de onderzoeksrechter bevolen maatregel van totaal verbod van vrij verkeer tussen de eiseres en haar medegedetineerden te handhaven, voegt aan de wet een uitzondering toe aan
het recht op vrij verkeer, die daarin niet is bepaald.
Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op het
verbod van vrij verkeer met R., G. en J. S.
Ambtshalve middel : schending van artikel 20, § 4, Voorlopige Hechteniswet.
Krachtens dit artikel moet de onderzoeksrechter de strikt noodzakelijke duur bepalen van het door hem bevolen verbod van vrij verkeer.
De onderzoeksrechter heeft alleen vermeld dat de verboden zouden
gelden tot aan de beschikking tot mededeling.
Door die beslissingen te bevestigen schendt het arrest de in het middel
bedoelde wetsbepaling.
Het tweede en derde middel behoeven geen onderzoek daar ze niet tot
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
15 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
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conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Martin en mevr. Orban (bij de balie te Eupen), de heer Trésor (bij
de balie te Brussel.

N° 111
1o

— 16 februari 2012
C.10.0309.N

kamer

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — Gemeentebelastingen. — Retributies. — Parkeerretributies. — Voertuigen. —
Parkeerverbod. — Implicaties.

Indien het gemeentelijk parkeerreglement parkeerplaatsen voorbehoudt voor
een bepaalde categorie van voertuigen en een andere categorie voertuigen
uitsluit van het recht op die plaatsen te parkeren, kan de gemeente geen
aanspraak maken op een parkeerretributie voor de voertuigen die geparkeerd staan waar dit hen op grond van dit reglement verboden is, ook al
mogen andere voertuigen aldaar wel parkeren tegen retributie  (1). (Art. 1
Wet 22 februari 1965)

(A.G.B. Gemeentelijk

autonoom parkeerbedrijf

Antwerpen t. V.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
vrederechter van het negende kanton te Antwerpen van 19 november 2009.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 1 van de Wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten
wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, zoals
gewijzigd door artikel 37 van de Wet van 7 februari 2003 houdende
verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, bepaalt dat wanneer
de gemeenteraden, overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op
de politie van het wegverkeer, reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrekking hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het
  (1) Zie Cass. 5 nov. 2010, AR C.10.0028.N, AC 2010, nr. 659.
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betalend parkeren en het parkeren dat voorbehouden is aan de bewoners,
zij parkeerretributies of -belastingen kunnen instellen die van toepassing zijn op motorvoertuigen.
2. Uit deze bepaling blijkt dat de gemeenten alleen parkeerplaatsen
tegen retributie ter beschikking kunnen stellen overeenkomstig de
wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeer.
De gemeenten kunnen geen plaatsen ter beschikking stellen waar het
op grond van die wetgeving en reglementen verboden is te parkeren.
Indien het gemeentelijk parkeerreglement parkeerplaatsen voorbehoudt voor een bepaalde categorie van voertuigen en een andere categorie voertuigen uitsluit van het recht op die plaatsen te parkeren, kan
de gemeente geen aanspraak maken op een parkeerretributie voor de
voertuigen die geparkeerd staan waar dit hen op grond van dit reglement verboden is, ook al mogen andere voertuigen aldaar wel parkeren
tegen retributie.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Gryse.

N° 112
1o

— 16 februari 2012
(F.10.0115.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — Internationale verdragen. — Dubbelbelastingverdragen. — Inkomsten gedeeltelijk belast in de woon- en werkstaat. — Belastingverminderingen voor kinderopvang en dienstencheques.
— Aanrekening.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. — Internationale verdragen. — Dubbelbelastingverdragen. — In de werkstaat belaste inkomsten. — Aftrekken uit hoofde
van burgerlijke staat of samenstelling van het gezin. — Verrekening.

1o Uit de artikelen 18, eerste lid, 45 en 49 van het EU-werkingsverdrag volgt
niet dat, ingeval de inkomsten van een belastingplichtige op grond van een
dubbelbelastingverdrag gedeeltelijk worden belast in de woonstaat en gedeeltelijk in de werkstaat, de belastingplichtige steeds aanspraak kan maken op
integrale aanrekening op de belasting in de woonstaat van de belastingverminderingen voor kinderopvang en dienstencheques waarop de belastingplichtige recht zou hebben gehad indien de inkomsten integraal in de
woonstaat zouden zijn belast. (Artt. 18, eerste lid, 45 en 49 EU-werkingsverdrag)
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2o Voor de in de werkstaat belaste inkomsten waarop ingevolge een dubbelbelasting de volgens de wetgeving van die Staat geldende persoonlijke
aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van burgerlijke
staat of samenstelling van het gezin werden toegepast, dient de woonstaat
met betrekking tot de in de werkstaat belaste inkomsten, niet de persoonlijke
aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van burgerlijke
staat of samenstelling van het gezin te verlenen, waarin de belastingwet van
de woonstaat voorziet ; in geval een dubbelbelastingverdrag de woonstaat
geheel of ten dele vrijstelt van zijn verplichting om de persoonlijke aftrekken,
tegemoetkomingen en verminderingen te verlenen uit hoofde van burgerlijke
staat of samenstelling van het gezin waarin de nationale belastingwet voorziet, en het verdrag aan de werkstaat de verplichting oplegt om de door
zijn wetgeving bepaalde aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen te
verlenen bij de vestiging van de belasting, geldt die vrijstelling ten voordele van de woonstaat ongeacht of de werkstaat dezelfde of gelijkaardige
aftrekken, tegemoetkomingen of verminderingen verleent als de woonstaat.
(Art. 26, tweede lid Dubbelbelastingverdrag met Nederland 5 juni 2001)

(P. e.a. t. Belgische Staat, Minister

van financiën)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 2 februari 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 18, eerste lid, EU-werkingsverdrag (hierna : VWEU) bepaalt dat
binnen de werkingssfeer van de verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden is.
Artikel 45 VWEU bepaalt :
”1. Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij.
2. Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de
nationaliteit tussen de werknemers der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden.
3. Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om :
a) in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling ;
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b) zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der
Lid-Staten ;
c) in een der Lid-Staten te verblijven teneinde daar een beroep uit
te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden ;
d) op het grondgebied van een Lidstaat verblijf te houden, na er een
betrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen
worden opgenomen in de door de Commissie vast te stellen verordeningen.
4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in overheidsdienst.”
Artikel 49 VWEU bepaalt :
”In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van
de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een Lidstaat op het
grondgebied van een andere Lidstaat verboden. Dit verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een
Lidstaat die op het grondgebied van een Lidstaat zijn gevestigd.
De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het
hoofdstuk betreffende het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden
anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig
de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor
de eigen onderdanen zijn vastgesteld.”
2. Uit de voornoemde verdragsbepalingen volgt niet dat, ingeval de
inkomsten van een belastingplichtige op grond van een dubbelbelastingverdrag gedeeltelijk worden belast in de woonstaat en gedeeltelijk
in de werkstaat, de belastingplichtige steeds aanspraak kan maken op
integrale aanrekening op de belasting in de woonstaat van de belastingverminderingen voor kinderopvang en dienstencheques waarop de belastingplichtige recht zou hebben gehad indien de inkomsten integraal in
de woonstaat zouden zijn belast.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
3. Artikel 26, lid 2, van de overeenkomst van 5 juni 2001 tussen het
Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden
van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, bepaalt :
”Natuurlijke personen die inwoner zijn van een van de Verdragsluitende
Staten en die voordelen of inkomsten uit de andere Verdragsluitende
Staat verkrijgen die ingevolge de bepalingen van hoofdstuk III van dit
verdrag ter heffing aan die andere Staat zijn toegewezen, hebben bij de
belastingheffing in laatstbedoelde Staat, in de mate waarin de voordelen
en inkomsten deel uitmaken van het wereldinkomen, recht op dezelfde
persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde
van burgerlijke staat of samenstelling van het gezin als inwoners van
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die andere Staat, voor zover zij overigens in gelijke omstandigheden
verkeren als inwoners van die Staat.”
4. Voor de in de werkstaat belaste inkomsten waarop ingevolge een
dubbelbelastingverdrag de volgens de wetgeving van die Staat geldende
persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit
hoofde van burgerlijke staat of samenstelling van het gezin werden
toegepast, dient de woonstaat met betrekking tot de in de werkstaat
belaste inkomsten, niet de persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen
en verminderingen uit hoofde van burgerlijke staat of samenstelling van
het gezin te verlenen, waarin de belastingwet van de woonstaat voorziet.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
5. Ingeval een dubbelbelastingverdrag de woonstaat geheel of ten dele
vrijstelt van zijn verplichting om de persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen te verlenen uit hoofde van burgerlijke staat of
samenstelling van het gezin waarin de nationale belastingwet voorziet, en
het verdrag aan de werkstaat de verplichting oplegt om de door zijn wetgeving bepaalde aftrek, tegemoetkomingen en verminderingen te verlenen
bij de vestiging van de belasting, geldt die vrijstelling ten voordele van de
woonstaat ongeacht of de werkstaat dezelfde of gelijkaardige aftrekken,
tegemoetkomingen of verminderingen verleent als de woonstaat.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer De Bruyn.

N° 113

1°

— 16 februari 2012
(F.11.0026.N)

kamer

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — Gewestbelastingen. —
Vlaams Gewest. — Leegstandsheffing. — Vrijstelling van de heffing. —
Renovatiewerkzaamheden.

De houder van een zakelijk recht op een woning en/of gebouw dat, na beëindiging van de renovatiewerkzaamheden binnen de maximale schorsingsperiode, nog leegstaat kan genieten van een vrijstelling van de heffing gedurende twee jaar indien het gebouw en/of de woning alleen nog maar voorkomt
op de lijst van de leegstaande woningen  (1). (Artt. 25, 26, 28, § 1, eerste lid,
42, § 2, 4°, en 43 Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995)
  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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M. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerders voor het
heffingsjaar 1999 gevestigde leegstandsheffing op hun leegstaand pand te
Welle dat na de beëindiging van renovatiewerken op 29 maart 1999, werd
verhuurd op 30 juni 1999.
Zowel de eerste rechter als de appelrechters oordeelden dat verweerders terecht aanspraak maakten op de vrijstelling van artikel 42, § 2, 4o
van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van deze
bepaling, in de versie na de vervanging van voormeld artikel bij artikel 7
van het decreet van 8 juli 1997.
3. Artikel 42, § 2, 4o van het decreet van 22 december 1995 bepaalt het
volgende :
”De houder van het zakelijk recht, bedoeld in art. 27, op een van de
volgende gebouwen en/of woningen worden vrijgesteld van de heffing :
4o de gebouwen en/of woningen die na de beëindiging van de renovatiewerkzaamheden binnen de maximale schorsingsperiode, zoals bedoeld in
art. 43, enkel nog voorkomen op de lijst van leegstaande gebouwen en/of
woningen, gedurende een periode van 2 jaar volgend op het einde van de
periode van schorsing”.
4. De appelrechters motiveerden hun beslissing als volgt :
”Terzake beslist de eerste rechter evenwel met reden dat om voor de
vrijstelling van art. 42, § 2, 4° van het Decreet in aanmerking te komen,
het gebouw en/of de woning enkel nog mag voorkomen op de lijst leegstaande gebouwen en/of woningen en dat de termen ‘enkel’ nog uitsluitend duiden op het feit dat het pand op dat ogenblik nog steeds niet op
een andere lijst mag voorkomen, maar niet vereisen of impliceren dat
het pand voordien op verschillende lijsten voorkwam.
Terecht stelde de eerste rechter dat deze laatste zienswijze een voorwaarde zou toevoegen aan het decreet, voorwaarde die door de decreetgever zelf niet werd bepaald. Nu de tekst van het Decreet duidelijk is,
behoeft hij geen interpretatie en is het beroep op de voorbereidende
werken of op de vermoede wil van de decreetgever niet relevant en overbodig. Dit is zelfs zo indien uit de voorbereidende werken zou blijken dat
de decreetgever een andere bedoeling had dan deze die uit de — duidelijke — tekst zelf van het Decreet tot uiting komt”  (1).
5. Eiser verwijt de appelrechters te hebben geoordeeld dat artikel 42,
§ 2, 4o als enige vereiste stelt dat het goed na de renovatiewerken alleen
op de leegstandlijst voorkomt om op die grond de lastens verweerders
gevestigde heffing nietig te verklaren  (2).
Eiser voert inzonderheid aan dat ”het gecombineerde gebruik van
de woorden “enkel” en “nog” in het door het bestreden arrest weerge  (1) Bestreden arrest, p. 5.
  (2) Voorziening in cassatie, p. 4.
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geven artikel 42, § 2, 4o, klaar en duidelijk duidt op de vergelijking van
de toestand van de geviseerde gebouwen en/of woningen vóór en na de
beëindiging van de renovatiewerkzaamheden. Daar waar ze na de werkzaamheden “enkel nog” en niet “enkel” mogen voorkomen op de leegstandslijst, houdt de toevoeging van het woord “nog” in dat de vorige
toestand meer diende te omvatten dan “enkel” opname in de leegstandslijst of met andere woorden dat het goed meer dan alleen op die lijst
diende voor te komen”  (1).
In de Toelichting stelt eiser verder : ”voormelde duidelijke betekenis
vindt, voor zoveel als nodig, ook steun in hetgeen in de memorie van
toelichting werd gesteld, zijnde dat worden beoogd “de ”eigenaars” van
een woning en/of gebouw waaraan zodanige renovatiewerken werden
uitgevoerd dat zij kunnen worden geschrapt van de lijsten van verwaarlozingen en ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, wanneer de
leegstand na deze werken blijft voortduren. Deze “eigenaars” genieten
een aanvullende vrijstelling voor twee heffingen die volgen op de reeds
geschorste heffingen”  (2).
6. Zoals verweerders opwerpen in hun memorie van antwoord  (3) kan
de stelling van eiser niet worden gevolgd.
De aanvoering dat ”de toevoeging van het woord “nog” (in)houdt dat
de vorige toestand meer diende te omvatten dan “enkel” een opname in
de leegstandslijst of met andere woorden dat het goed meer dan alleen
op die lijst diende voor te komen,” voegt aan de litigieuze wetsbepaling
een voorwaarde toe die deze niet bevat.
In tegenstelling tot wat eiser aanvoert, vereist artikel 42, § 2, 4o van
voormeld decreet immers niet dat de vrijstelling enkel geldt wanneer
het goed initieel op meer dan alleen de leegstandslijst voorkwam.
De belastingwetten moeten strikt worden uitgelegd  (4). Wanneer de
tekstuele interpretatie toelaat om vast te stellen dat de tekst voldoende
helder is, men niet mag overgaan tot een tweede fase van interpretatie. Uw Hof heeft herhaaldelijk bevestigd dat ”wat klaar is, niet mag
geïnterpreteerd worden”  (5).
Indien de fiscale wet klaar en duidelijk is, dient men zich aan deze
tekst te houden  (6).
Uw Hof oordeelde in dit verband dat de parlementaire voorbereiding
niet kan worden aangevoerd tegen een klare en duidelijke tekst van de
wet  (7).
Uit de strikte en tekstuele interpretatie van de litigieuze vrijstellingsbepaling van artikel 42, § 2, 4o, blijkt dat het goed na de beëindiging
van de renovatiewerkzaamheden, enkel nog mag voorkomen op de leegstandslijst, zonder dat het decreet vereist dat het goed in de toestand
  (1) Voorziening in cassatie, p. 4.
  (2) Voorziening in cassatie, p. 5.
  (3) P. 3-5.
  (4) Cass. 10 november 1997, AC 1997, 1106.
  (5) Cass. 11 december 1962, Bull. Bel. 1963, 395 ; Cass. 15 januari 1963, Bull. Bel. 1963, 397.
  (6) Luik 24 december 1999, JDF 1999, 359 ; Brussel 6 januari 1997, Fisc. Koerier 1997, 257 ;
Gent 14 maart 1996, FJF 1996, afl. 5, 235 ; Antwerpen 3 april 1995, FJF 1995, 378.
  (7) Cass. 22 december 1994, AC 1994, 1149 ; Cass. 30 mei 1985, AC 1984-1985, 1352.
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voordien op meerdere lijsten, waaronder de leegstandslijst, moet voorkomen.
7. Zoals verweerders terecht stellen strookt deze interpretatie van de
vrijstellingsbepaling met de ratio legis van de decreetgever.
Uit het verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting daterend van na de Memorie
van Toelichting, blijkt uit de inleiding door de toenmalige minister dat
in verschillende vrijstellingen werd voorzien ; zo werd onder meer een
vrijstelling bepaald voor die gebouwen en/of woningen die na renovatie
nog leegstaan, waarbij expliciet gesteld werd dat die eigenaars nog een
extra vrijstelling van twee heffingen wordt verleend om een geschikte
huurder of koper te vinden. De heffing zou hiermee immers de renovatie
aanmoedigen  (1). In geen enkel opzicht is hier sprake van de voorwaarde
dat de woning aanvankelijk op meerdere lijsten moet gestaan hebben.
Eiser stelt dat de decreetgever enkel een vrijstelling zou hebben willen
inbouwen voor eigenaars van die panden die enkel nog voorkomen op
de leegstandslijst nadat zij, na uitvoering van de renovatiewerken,
geschrapt zijn uit de lijst van verwaarlozing of uit de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
De decreetgever heeft het in de Memorie van Toelichting evenwel over
die eigenaars van een woning en/of gebouw waaraan zodanige renovatiewerken werden uitgevoerd dat zij kunnen geschrapt worden van de
lijsten van verwaarlozing en ongeschikte en/of onbewoonbare woningen,
wanneer de leegstand na deze werken blijft voortduren  (2).
De decreetgever had kennelijk een vrijstelling op het oog voor iedere
woning die enkel nog voorkwam op de lijst van leegstand nadat er renovatiewerken werden uitgevoerd.
8. De appelrechters die oordelen ”dat de termen “enkel nog” uitsluitend duiden op het feit dat het pand op dat ogenblik niet nog steeds op
een andere lijst mag voorkomen, maar niet vereisen of impliceren dat
het pand voordien op verschillende lijsten voorkwam,” verantwoorden
hun beslissing dan ook naar recht.
Het middel faalt naar recht nu het uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting.
Besluit : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 13 mei 2009.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 oktober 2011 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
  (1) Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing & Huisvesting bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, Gedr. St., Vl. R. 1995-1996, nr. 147/12, 18.
  (2) Memorie van Toelichting bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1996, Gedr. St., Vl. R. 1995-1996, nr. 147/1, 30.
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens het toepasselijke artikel 25 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (hierna : Leegstandsdecreet) legt het Vlaams
Gewest een heffing op met betrekking tot leegstaande of verwaarloosde
gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare
woningen die opgenomen zijn in de inventaris, bedoeld in onderafdeling
3 van afdeling 2.
Krachtens artikel 26, eerste lid, Leegstandsdecreet is de heffing een
eerste maal verschuldigd op het ogenblik dat het gebouw of de woning
wordt opgenomen in de inventaris, bedoeld in onderafdeling 3.
Krachtens het tweede lid van dit artikel blijft de heffing verschuldigd
zolang het gebouw of de woning niet is geschrapt uit de inventaris op
het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf
maanden vanaf de datum van de eerste inschrijving.
2. Krachtens artikel 28, § 1, eerste lid, Leegstandsdecreet maakt de
administratie een inventaris met afzonderlijke lijsten van :
—— leegstaande gebouwen en/of woningen ;
—— ongeschikte en/of onbewoonbare woningen ;
—— verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
3. Krachtens artikel 43, eerste lid, Leegstandsdecreet wordt de heffing
geschorst van zodra de belastingplichtige een bouwvergunning voorlegt
waaruit blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren.
Krachtens het tweede lid van dit artikel eindigt de periode van schorsing op het moment dat de renovatiewerkzaamheden beëindigd zijn ; zij
kan niet langer duren dan 2 jaar, tenzij de renovatiewerkzaamheden
betrekking hebben op 3 of meer gebouwen en/of woningen, of dermate
omvangrijk zijn dat ze niet kunnen voltooid worden in 2 jaar, in welke
gevallen de maximale periode 3 jaar bedraagt.
4. Krachtens het toepasselijke artikel 42, § 2, 4o, Leegstandsdecreet
wordt de houder van een zakelijk recht vrijgesteld van de heffing
voor de gebouwen en/of woningen die na de beëindiging van de renovatiewerkzaamheden binnen de maximale schorsingsperiode bedoeld in
artikel 43, enkel nog voorkomen op de lijst van leegstaande gebouwen
en/of woningen gedurende een periode van twee jaar volgend op het einde
van de periode van schorsing.
Hieruit volgt dat de houder van een zakelijk recht op een woning en/of
gebouw dat, na beëindiging van de renovatiewerkzaamheden binnen de
maximale schorsingsperiode, nog leegstaat, kan genieten van een vrij-
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stelling van de heffing gedurende twee jaar indien het gebouw en/of de
woning enkel voorkomt op de lijst van de leegstaande woningen.
Het middel dat ervan uitgaat dat de vrijstelling van artikel 42, § 2, 4o,
Leegstandsdecreet enkel geldt als het gebouw en/of de woning aanvankelijk op meerdere lijsten voorkwam, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de
heer Maes.

N° 114
1o

— 16 februari 2012
(F.11.0028.N)

kamer

LASTGEVING. — Uitdrukkelijke

lastgeving.

— Begrip.

Een lastgeving is uitdrukkelijk zodra er geen twijfel bestaat over de wil van
de lastgever om de handelingen, zelfs van beschikking, aan de lastgever op
te dragen  (1). (Art. 1988, tweede lid, BW)

(C. e.a. t. Belgische Staat, Minister

van financiën)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 7 september 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 oktober 2011 ter griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

  (1) Zie Cass. 13 april 1984, AR F. 1100.N, AC 1983-84, nr. 471, en de rechtspraak geciteerd
in noot 1.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 149
Grondwet, de artikelen 1317 tot 1320, 1322 en 1984 Burgerlijk Wetboek
schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.
2. Artikel 1988 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, alleen de daden van beheer omvat. Om
goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige
andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.
Een lastgeving is uitdrukkelijk van zodra er geen twijfel bestaat over
de wil van de lastgever om de handelingen, zelfs van beschikking, aan de
lastgever op te dragen.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de houder van een volmacht
die in algemene bewoordingen is uitgedrukt geen daden van beschikking
kan stellen, faalt het naar recht.
3. In zoverre het middel aanvoert dat de volmacht G. niet toeliet de
akkoordverklaring van 11 april 2001 te ondertekenen, komt het op tegen
de feitelijke beoordeling van de appelrechters omtrent de omvang van
de volmacht en is het niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Poppe (bij de balie te
Anwerpen) en de heer De Bruyn.

N° 115
1o

— 16 februari 2012
(C.11.0157.N)

kamer

1o BESLAG. — Algemeen. — Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissing.
— Beslissing beslagrechter nopens de uitvoerbaarheid. — Vordering tot
uitlegging of verbetering. — Bevoegdheid van de rechter.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG — Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. —
Allerlei. — Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissing. — Beslissing
beslagrechter nopens de uitvoerbaarheid. — Vordering tot uitlegging of
verbetering. — Bevoegdheid van de rechter.
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3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Burgerlijke zaken. — Allerlei. —
Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissing. — Beslissing beslagrechter
nopens de uitvoerbaarheid. — Vordering tot uitlegging of verbetering. —
Bevoegdheid van de rechter.

1o, 2o en 3o De beslissingen van de beslagrechter nopens de uitvoerbaarheid
van een rechterlijke beslissing die wordt ten uitvoer gelegd, brengen geen
nadeel toe aan de zaak zelf ; zij laten de bevoegdheid van de rechter die
kennisneemt van een vordering tot uitlegging of verbetering van deze beslissing onverlet  (1). (Artt. 793 en 1489, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(A. e.a.,

Gebroeders Crul p.v.b.a.
AXA Belgium n.v.)

curatoren faillissement

t.

C.,

in aanwezigheid van

Arrest.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :
I. Situering
1. Het bestreden arrest (d.d. 4 nov. 2010) betreft de uitlegging, op vordering van verweerder, van een eerder arrest (d.d. 21 feb. 2002, waardoor
eisers veroordeeld werden tot betaling van een geldsom aan de rechtsvoorgangers van verweerder) m.b.t. de term gerechtelijke rente.
2. Tegen deze beslissing voeren eisers drie middelen tot cassatie aan.
II. Bespreking

van de middelen

1. Het eerste middel bevat twee onderdelen, en werpt de miskenning
op van het gezag van gewijsde (eerste onderdeel) en van de bewijskracht
(tweede onderdeel) van de beschikkingen (d.d. 30 maart 2010) van de
beslagrechter waarin volgens eisers expliciet werd beslist dat verweerder
niet beschikte over een titel m.b.t. de intresten waarop hij aanspraak
maakte.
1.1. Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich krachtens
artikel 23 (eerste zin) Ger. W. niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Overeenkomstig artikel 24 Ger.
W. heeft iedere eindbeslissing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak. Dat
gezag blijft krachtens artikel 26 van hetzelfde wetboek bestaan zolang
de beslissing niet ongedaan is gemaakt. Naar luid van artikel 20 Ger. W.
kunnen gerechtelijke beslissingen alleen ongedaan worden gemaakt als
gevolg van het succesvol aanwenden van een bij de wet bepaald rechtsmiddel.
1.2. Bij het uitleggen van een door hem gewezen onduidelijke of dubbelzinnige beslissing mag de rechter overeenkomstig artikel 793 Ger. W.
de reeds bevestigde rechten niet uitbreiden, beperken of wijzigingen.
Door een interpretatief vonnis of arrest mag aldus geen enkele wijziging
of toevoeging aan de geïnterpreteerde beslissing worden aangebracht,

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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maar wordt enkel de betekenis en de draagwijdte verduidelijkt die de
oorspronkelijke beslissing van meet af aan steeds heeft gehad  (1).
De vordering tot uitlegging mag aldus geen middel zijn om langs
omwegen afbreuk te doen aan het gezag van het rechterlijk gewijsde  (2)
noch om een nieuw oordeel uit te lokken  (3).
1.3. De bepalingen van artikel 793 Ger. W. maken de uitlegging door
de rechter mogelijk van een door hem zelf tevoren gewezen beslissing,
maar geenszins de uitlegging van een vroeger door een andere rechter
gevelde beslissing  (4).
1.4. De bevoegdheid van de beslagrechter wordt omschreven door
artikel 1395, eerste lid, Ger. W. Als dusdanig is hij bevoegd om kennis
te nemen van alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en deze
m.b.t. middelen tot tenuitvoerlegging. Volgens de formule van uw Hof
is de beslagrechter bevoegd om te oordelen over de rechtmatigheid
en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging, zonder dat hij echter
uitspraak mag doen over de zaak zelf  (5). De macht van de beslagrechter
is evenwel beperkt. Zijn beslissingen brengen geen nadeel toe aan de
zaak zelf (Art. 1489, tweede lid, Ger. W.). Dit verplicht hem de door
partijen aangevoerde rechten noodzakelijk aan een voorlopig en beperkt
onderzoek te onderwerpen en, op summiere wijze, kennis te nemen van
het bodemgeschil, zonder evenwel de bodemrechter te binden  (6).
De beslagrechter mag aldus niet ingrijpen in de materieelrechtelijke
verhouding tussen de procespartijen over welke positie enkel de bodemrechter bevoegd is  (7). A fortiori mag hij geen afbreuk doen aan hetgeen
hierover reeds door de bodemrechter zou zijn beslist  (8).
1.5. In voormelde context lijkt de beslagrechter dan ook niet bevoegd
om onduidelijke rechterlijke uitspraken te interpreteren. Die bevoegdheid komt enkel toe aan de rechter die de beslissing heeft geveld  (9). Het
is wel de taak van de beslagrechter om de draagwijdte van de uitvoerbare titel te onderzoeken. In die zin oordeelde uw Hof dat de beslagrechter niet in de plaats treedt van de rechter die de beslissing gewezen
heeft wanneer hij de draagwijdte bepaalt van de bewoordingen die noch
onduidelijk noch dubbelzinnig zijn wanneer die een uitleggingsprobeem
doen rijzen. In dat geval legt de beslagrechter de beslissing niet uit,
maar beslecht hij slechts het geschil tussen de partijen over de draagwijdte van de beslissing  (10).
Nu deze regel zo wordt opgevat dat de beslagrechter wel mag oordelen
dat de titel voldoende duidelijk is zodat de tenuitvoerlegging kan worden
  (1) Cass. 17 maart 1992, AR nr. 5665, AC 1991-1992, nr. 379.
  (2) Cass. 20 okt. 1999, AR P.92.0826.F, AC 1999, nr. 550.
  (3) Cass. 5 april 2005, AR P.05.0441.N, AC 2005, nr. 200.
  (4) Cass. 6 april 1973, AC 1973, 784.
  (5) E. Dirix en K. Broeckx, Beslag, APR, Kluwer, 2010, 40, nr. 54, en de aldaar vermelde
cassatierechtspraak.
  (6) Cass. 11 mei 1995, AR C.93.0315.C, AC 1995, nr. 233.
  (7) E. Dirix en K. Broeckx, ibid., 41, nr. 55, en de aldaar vermelde cassatierechtspraak.
  (8) Cass. 11 mei 1998, AR C.95.0106.N, AC 1998, nr. 233.
  (9) E. Dirix en K. Broeckx, ibid., 49, nr. 70.
  (10) Cass. 22 feb. 2007, RW 2009-2010, 427.
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verdergezet, volgt uit het voorgaande m.i. echter ook dat diens beslissing evenwel geen afbreuk mag doen aan de regel geen nadeel toe te
brengen aan de zaak zelf. De (bodem) rechter aan wie derhalve gevraagd
wordt zijn eerdere beslissing te interpreteren, lijkt mij als dusdanig
dan ook geenszins te kunnen worden gebonden door de eerdere vaststellingen van de beslagrechter in het raam van de uitvoerbaarheid van een
beslissing die ten uitvoer wordt gelegd.
1.6. Ook al zou in die omstandigheden de bodemrechter van de
beschikking(en) van de beslagrechter een interpretatie geven die met
de bewoordingen ervan onverenigbaar is, dan nog staat het mij voor dat
dit, om de hierboven aangegeven redenen, evenwel niet tot cassatie lijkt
te kunnen aanleiding geven, bij gebrek aan belang.
1.7. Ik ben dan ook de mening toegedaan dat het eerste onderdeel in
zoverre faalt naar recht, en dat het tweede onderdeel niet ontvankelijk
lijkt.
.........................................................
III Conclusie :
—— VERNIETIGING, in zoverre de bestreden beslissing uitspraak doet
over de kosten, en bindendverklaring van het arrest aan de in gemeenen bindendverklaring opgeroepen partijen.
—— VERWERPING voor het overige.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 4 november 2010.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
22 november 2011 een conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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,
drie middelen aan.
III. Beslissing van het hof
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De beslissingen van de beslagrechter nopens de uitvoerbaarheid van
een rechterlijke beslissing die wordt ten uitvoer gelegd, brengen geen
nadeel toe aan de zaak zelf. Zij laten de bevoegdheid van de rechter die
kennisneemt van een vordering tot uitlegging of verbetering van deze
beslissing onverlet.
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Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Derde middel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart het arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen
partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
16 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat generaal, met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger en de
heer Verbist.

N° 116
1°

— 17 februari 2012
(C.10.0323.F)

kamer

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Omvang.
2o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Toestemming. — Bedrog
de verkochte zaak. — Begrip.

omtrent

3o BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE ZAAK. — Begrip.
4o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Toestemming. — Verzwijging. —
Bedrog. — Voorwaarde.
5o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Toestemming. — Bedrog. — Begrip.

1o Het gezag van het rechterlijk gewijsde op de strafvordering is beperkt
tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, rekening
houdende zowel met het dictum als met de motieven die de noodzakelijke
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grondslag van de beslissing uitmaken  (1). (Algemeen rechtsbeginsel van
het gezag van gewijsde)
2o en 3o Er is sprake van bedrog omtrent de aard van de verkochte zaak
wanneer vast staat dat de verkoper, met de bedoeling zich ten nadele van een
ander te verrijken en door het gebruik van listen, arglistigheden of leugens
een zaak geleverd heeft die in schijn gelijk is aan die welke de koper heeft
gekocht of heeft gemeend te kopen, doch die ongeschikt is voor het gebruik
waartoe ze bestemd was, en wanneer de overeenkomst niet gesloten zou zijn
geweest, indien de koper die omstandigheid had gekend  (2). (Art. 498, derde
lid, Strafwetboek)
4o De verzwijging van een partij bij het sluiten van een overeenkomst kan in
bepaalde omstandigheden bedrog opleveren wanneer zij betrekking heeft op
een feit dat, indien de wederpartij ervan op de hoogte was geweest, ertoe zou
geleid hebben dat zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten of ze tegen
een goedkopere prijs zou hebben gesloten  (3). (Art. 1116 BW)
5o Bedrog impliceert dat een contractant opzettelijk arglistigheden aanwendt
teneinde de wederpartij aan te sporen de overeenkomst onder de bedongen
voorwaarden te sluiten (4). (Art. 1116 BW)

(Belgian

minerals and materials engineering company n.v. e.a.
t. v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 17 mei 2006.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Betreffende de door de verweerder tegen het cassatieberoep van de
eiseres opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid : de naamloze
vennootschap Belgian Minerals and Materials Engineering Company
toont niet aan dat zij in de rechten van de Wescam bvba is getreden :
De eiseres heeft, in bijlage bij haar memorie van wederantwoord,
een akte van fusie overgelegd, die op 30 november 2006 verleden is voor
notaris P.N. te Grez-Doiceau en op 10 januari 2007 neergelegd is op griffie
van de rechtbank van koophandel te Nijvel ; die akte bevestigt dat
  (1) Cass. 12 feb. 2004, AR C.01.0013.N, AC 2004, nr. 75.
  (2) Cass. 6 jan. 1969, AC 1969, nr. 431.
  (3), (4) Cass. 16 sept. 1999, AR C.97.0301.N, AC 1999, nr. 465.
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Wescam bvba werd opgeslorpt door de naamloze vennootschap Belgian
Minerals and Materials Engineering Company.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Eerste onderdeel
Het arrest van 14 maart 1997 van het hof van beroep te Brussel, rechtszitting houdende in correctionele zaken, vermeldt met betrekking tot
het misdrijf bedrog dat de eisers sub 2 en 3 de verweerder en zijn broer
M.V. ten laste leggen :
—— ”[de verweerder] voert, op geloofwaardige wijze, aan dat hij zijn
problemen met de administratie van stedenbouw en met de buren nooit
verborgen heeft gehouden voor de [eisers sub 2 en 3] ; het hele dorp zou
daarvan ook op de hoogte zijn geweest ; hij beroept zich op het getuigenis van notaris S. die vermeldt dat het stedenbouwkundig geschil
was opgeworpen bij de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst, wat de verschillen zou verklaren tussen de handgeschreven
vermeldingen van de onderhandse koopovereenkomst tussen M.V. en
[de eiser sub 2] en die welke voorkomen in de authentieke koopakte
van 29 september 1992 ; de onderhandse koopovereenkomst vermeldde
immers dat “de verkoper ten aanzien van stedenbouw persoonlijk
verantwoordelijk blijft voor de gebouwen die hij heeft opgetrokken en
dat de koper dienaangaande geen enkele verbintenis aangaat”, terwijl
in een handgeschreven renvooi bij de ondertekening van de authentieke akte het volgende werd gepreciseerd : “dienaangaande erkent de
koper dat het goed verkocht is zonder garantie van de stedenbouwkundige toestand en hij ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid op dat vlak” ; die fundamentele wijzigingen kunnen slechts worden
verklaard door de besprekingen tussen de partijen over de stedenbouwkundige toestand van de verkochte goederen, waarbij [de verweerder]
van zijn kant aanvaardt alle desbetreffende verantwoordelijkheden op
zich te nemen”.
—— ”in een brief van 24 september 1992 aan een firma Qualitinvest herinnerde [de eiser sub 2] eraan dat hij [de verweerder] al ettelijke jaren
kende zodat het onwaarschijnlijk is dat hij geen weet zou hebben gehad
van de onenigheid tussen laatstgenoemde en stedenbouw m.b.t. het
verkochte goed”.
Het arrest van 14 maart 1997 dat uit die overwegingen afleidt ”dat aldus
moet worden vastgesteld dat het niet bewezen is dat de stedenbouwkundige problemen van de verkopers V. verborgen zouden gebleven zijn voor
de [eisers], wier aandacht wel degelijk op die problemen werd gevestigd,
ook al werd de omvang ervan misschien geminimaliseerd” spreekt de
verweerder niet vrij van de tenlastelegging bedrog wegens het bestaan
van twijfel alleen.
Het onderdeel dat volledig berust op de tegenovergestelde bewering,
gaat uit van een onjuiste uitlegging van dat arrest en mist, bijgevolg,
feitelijke grondslag.
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Tweede onderdeel
Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde is beperkt tot hetgeen zeker
en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, rekening houdende zowel
met het dictum als met de motieven die de noodzakelijke grondslag van
de beslissing uitmaken.
In arrest van 14 maart 1997 heeft het hof van beroep te Brussel de
verweerder vrijgesproken van de tenlastelegging bedrog omtrent de aard
van de verkochte zaak, op grond ”dat het niet bewezen is dat de stedenbouwkundige problemen van de verkopers verborgen zouden gebleven
zijn voor de kopers [...], wier aandacht wel degelijk op die problemen
werd gevestigd, ook al werd de omvang ervan misschien geminimaliseerd”.
Er is sprake van bedrog omtrent de aard van de verkochte zaak, dat
strafbaar is krachtens 498, derde lid, Strafwetboek, wanneer vast staat
dat de verkoper, met de bedoeling zich ten nadele van een ander te
verrijken door het gebruik van listen, arglistigheden of leugens een zaak
geleverd heeft die in schijn gelijk is aan die welke de koper heeft gekocht
of heeft gemeend te kopen, doch die ongeschikt is voor het gebruik
waartoe ze bestemd was, en wanneer de overeenkomst niet gesloten zou
zijn geweest, indien de koper die omstandigheid had gekend.
Het voornoemde arrest van 14 maart 1997 dat de verweerder vrijspreekt
van die tenlastelegging beslist zeker en noodzakelijk dat de omstandigheid dat de omvang van verweerders stedenbouwkundige problemen mogelijks was geminimaliseerd niet voldoende is om het materiële bestanddeel
van het misdrijf op te leveren, en bijgevolg geen bedrog, arglistigheid of
leugen vormt om de koper te misleiden omtrent de aard van de zaak.
De verzwijging van een partij bij het sluiten van een overeenkomst
kan in bepaalde gevallen bedrog opleveren in de zin van artikel 1116
Burgerlijk Wetboek wanneer zij betrekking heeft op een feit dat, indien
de wederpartij ervan op de hoogte was geweest, ertoe zou geleid hebben
dat zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten of ze tegen een goedkopere prijs zou hebben gesloten.
Het in artikel 1116 Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrog impliceert
echter dat een contractant opzettelijk arglistigheden aanwendt teneinde
de wederpartij aan te sporen de overeenkomst onder de bedongen voorwaarden te sluiten.
Bijgevolg beslist het bestreden arrest naar recht dat ”het loutere bestaan
van de [in het arrest van 14 maart 1997] aangevoerde mogelijkheid dat het
stedenbouwkundig probleem zou zijn geminimaliseerd […], geen invloed
heeft op het volstrekte gezag van dat arrest en dat alle bestanddelen van
het [aan de verweerder] ten laste gelegde bedrog dekt” om daaruit af te
leiden dat ”het aan laatstgenoemde verweten bedrog niet bewezen is”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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17 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van
Ommeslaghe en de heer Kirkpatrick.

N° 117
1o

— 17 februari 2012
(C.10.0328.F)

kamer

1o BLOEDPROEF. — Procedure
termijnen. — Voorwerp.

voor

bloedanalyse.

— Verjaring

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bloedproef. — Procedure
analyse. — Verjaring van termijnen. — Voorwerp.

van

voor bloed-

3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Bloedproef. — Procedure voor bloedanalyse. — Verjaring van termijnen. — Voorwerp.
4o BLOEDPROEF. — Wettelijke

bewijswaarde.

— Voorwaarden.

5 ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bloedproef. — Wettelijke
waarde. — Voorwaarden.
o

bewijs-

6o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Bloedproef. — Wettelijke bewijswaarde. — Voorwaarden.

1o, 2o en 3o De termijnen m.b.t. bloedanalyses zijn voorgeschreven om te
beletten dat de bewijzen teloorgaan en om de analyse met wetenschappelijke
waarborgen te omkleden zodat de uitslagen ervan geloofwaardig blijven  (1).
(Artt. 6, 7, eerste en derde lid, 9, eerste en derde lid, en 10, eerste en
derde lid, KB 10 juni 1959)
4o, 5o en 6o De uitslagen van de analyse van het bloed dat van een persoon is
afgenomen, hebben slechts wettelijke bewijswaarde als alle bij het koninklijk besluit van 10 juni 1959 voorgeschreven vormvereisten in acht genomen
zijn vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden van de afneming, tijdens welke het staal in het laboratorium bewaard moet worden  (2).
(Artt. 6, 7, eerste en derde lid, 9, eerste en derde lid, en 10, eerste en
derde lid, KB 10 juni 1959)

(N. e.a. t. Dexia Insurance Belgium n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 22 december 2009.
  (1) Cass. 9 sept. 1963, in Bull. en Pas., 1964, I, 29 ; Cass. (volt. zitt.) 26 jan. 1994, AR
P.93.0988.F, AC 1994, nr. 51, met concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1994, I,
nr. 51.
  (2) Ibidem.
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Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Om de bewijswaarde van bloedonderzoek te beoordelen, maakt het
arrest toepassing van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende
de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 april
1958 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, dat de werking
van die bloedproef en de daaropvolgende analyses regelt.
Artikel 6 van dat koninklijk besluit bepaalt dat de opgevorderde
geneesheer het afgenomen bloedstaal overhandigt aan de opvorderende
overheid, die het onmiddellijk langs de vlugste weg naar het erkend
laboratorium zendt, dat de rechterlijke overheid zal hebben aangewezen
om voor de bewaring ervan te zorgen of, als zulke aanwijzing niet is
geschied, naar de griffie van het bevoegd gerecht.
Volgens artikel 7, eerste lid, vordert de rechterlijke overheid een in een
erkend laboratorium optredend deskundige op om het bloed te ontleden.
Luidens artikel 7, derde lid, verricht de deskundige de analyse zo
spoedig als de omstandigheden het mogelijk maken en legt hij zijn
verslag over binnen zeven dagen na het ontvangen van de vordering.
Wat van het staal overblijft, wordt in het laboratorium, waaraan de
deskundige verbonden is, bewaard gedurende ten minste drie maanden,
te rekenen vanaf de bloedafneming en wordt daarna overgebracht, tegen
ontvangstbewijs, aan de griffie van de bevoegde rechtbank.
Artikel 9, eerste lid, vermeldt dat de ambtenaar van het openbaar
ministerie of de onderzoeksrechter zo vlug mogelijk en uiterlijk binnen
dertig dagen, te rekenen van het verstrijken van de termijn van zeven
dagen, bepaald in artikel 7, derde lid, kennis geeft van de uitslagen van
de analyse aan de persoon van wie het bloed werd afgenomen.
Artikel 9, derde lid, voegt daaraan toe dat de betrokkene tezelfdertijd
wordt gewaarschuwd dat hij, indien hij een tweede analyse meent te
moeten laten verrichten, van dit recht moet gebruik maken binnen vijftien dagen, te rekenen van de dag der kennisgeving.
Krachtens artikel 10, eerste en derde lid, moet de betrokkene die een
tweede analyse wil laten verrichten, daartoe een aanvraag zenden aan
het door hem gekozen erkend laboratorium of aan een in zulk laboratorium optredend deskundige ; de uitslagen van de analyse worden aan
de betrokkene overhandigd vooraleer een termijn van vijftien dagen, te
rekenen van de ontvangst van de aanvraag, is verstreken.
Die termijnen zijn voorgeschreven om te beletten dat de bewijzen
teloorgaan en om de analyse met wetenschappelijke waarborgen te
omkleden zodat die uitslagen geloofwaardig blijven.
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De uitslagen van de analyse van het bloed dat van een persoon is afgenomen, hebben slechts wettelijke bewijswaarde als alle bij het koninklijk
besluit van 10 juni 1959 voorgeschreven vormvereisten in acht genomen
zijn vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden van de afneming, tijdens welke het staal in het laboratorium bewaard moet worden.
Het arrest stelt vast dat het slachtoffer ”op 30 juni 2006 in het ziekenhuis is overleden”, dat ”de bloedstaal die ten vroegste in de ochtend
van 30 juni 2006 werd afgenomen […] reeds op 4 juli 2006 is ingekomen
op de dienst Forensische Geneeskunde van de Université de Liège, dat
het verslag van de [geneesheer] die op 6 oktober 2006 werd opgevorderd
reeds op 17 oktober 2006 was opgemaakt en dat wel degelijk blijkt dat
hij het binnen de zeven dagen na ontvangst van de opvordering […], op
16 oktober 2006, heeft overgezonden”.
Het arrest, dat vaststelt dat de rechterlijke overheid de bloedanalyse
meer dan drie maand na de afneming heeft gevorderd, kon daaruit niet
naar recht afleiden dat ”uit geen enkel aan het hof van beroep voorgelegd gegeven, kan worden afgeleid dat […] de bloedanalyse niet volgens
de wettelijke voorschriften zou zijn verlopen” en dat, ”aangezien het
geenszins bewezen is dat het recht van verdediging miskend is, het
bloedonderzoek zijn volledige wettelijke bewijswaarde behoudt”.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoofdberoep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
17 februari 2012 —
— Verslaggever : de
dende conclusie : de
mevr. Geinger en de

1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluiheer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten :
heer Wouters.

N° 118
1o

— 17 februari 2012
(C.10.0574.N)

kamer

1o RECHTSMISBRUIK. — Voorwaarden.
2o OVEREENKOMST. — Rechten en verplichtingen van partijen. — Tussen
partijen. — Uitvoering te goeder trouw. — Rechtsmisbruik. — Voorwaarden.

1o en 2o Er kan misbruik van recht zijn onder meer wanneer het recht zonder
redelijk en voldoende belang wordt uitgeoefend ; dat is inzonderheid het
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geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het door
de houder van dat recht nagestreefde of verkregen voordeel ; bij de afweging
van de voorhanden zijnde belangen moet de rechter rekening houden met
alle omstandigheden van de zaak  (1). (Art. 1134, derde lid, BW)

(AXA Belgium n.v. t. M.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 22 januari 2010.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 25, 3o, b), van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vastgesteld bij koninklijk besluit
van 14 december 1992 ;
—— de artikelen 11, eerste lid, en 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst ;
—— artikel 1134, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
—— algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt ;
—— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Eerst geeft het bestreden vonnis de bewoordingen weer van artikel 25, 3o, b), van
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, die is vastgesteld bij koninklijk besluit van 14 december 1992,
vervolgens verwerpt het, met bevestiging van het beroepen vonnis, de regresvordering van de eiseres die ertoe strekte de verweerder te doen veroordelen om haar
de bedragen terug te betalen die zij had uitgekeerd na het ongeval van 1 april 2002
en veroordeelt haar in de kosten van het hoger beroep ; het baseert die beslissing
op de onderstaande redenen :
”De regresvordering, die onder meer wordt geregeld bij artikel 25 van
de modelpolis vindt haar grondslag in het uitgebreide stelsel van de niettegenwerpelijkheid van de excepties die verbonden zijn aan de rechtstreekse
vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar en op grond waarvan
laatstgenoemde vaak een prestatie zal moeten leveren die hij in zijn betrekkingen
met de verzekerde zou kunnen weigeren.
Aangezien de regresvordering de tegenhanger is van de niet-tegenwerpelijkheid
van de excepties aan de benadeelde derden, is zij van contractuele aard.
Bijgevolg is de regresvordering, aangezien zij het gevolg is van een verval van
de contractuele dekking, onderworpen aan artikel 11 van de wet van 25 juni 1992
dat het verval doet afhangen van de voorwaarde dat de tekortkoming in verband
moet staan met het ontstaan van de schade.
  (1) Cass. 30 jan. 1992, AR 9083, AC 1991-92, nr. 283.
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Het doet er niet toe dat de modelverzekeringsovereenkomst, die is vastgelegd
bij koninklijk besluit van 14 december 1992, onder de contractuele fouten, een
onderscheid maakt tussen die welke, omdat ze in oorzakelijk verband staan met
het ongeval, leiden tot het verval, en die welke automatisch een verval zouden
teweegbrengen.
Een lagere norm kan immers niet afwijken van een hogere norm.
De (eiseres) voert ten onrechte aan dat het niet om een grond van verval maar
om een uitsluitingsgrond gaat.
De dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
heeft immers betrekking op een welbepaald voertuig en niet op een persoon.
Wanneer een voertuig bij een ongeval betrokken is, zal de aansprakelijkheid van
de bestuurder dan ook in beginsel gedekt zijn. Pas als de bestuurder niet beantwoordt aan sommige van de hem opgelegde verplichtingen, zal de verzekerde, de
bestuurder, zijn recht op dekking verliezen.
(...) Uit de strafrechtelijke beslissing (van 21 juni 2004) volgt dat de onderstaande feiten bewezen zijn en voortvloeien uit de door de strafrechter onderzochte stukken :
—— (de verweerder) reed sneller dan toegelaten is ; terwijl er een snelheidsbeperking van 50 km/u gold, geeft hij toe dat hij tussen 70 tot 75 km/u reed,
—— de bestuurders konden elkaar vanop een afstand van 75 meter zien,
—— de bestuurder A., die voorrang moest verlenen, is het kruispunt opgereden toen het door (de verweerder) bestuurde voertuig zich op een afstand van
62,5 meter bevond,
—— op het ogenblik van het ongeval was (de verweerder) reeds geslaagd voor het
theoretisch en praktisch rijexamen, maar hij had niet tijdig de nodige stappen
ondernomen om in het bezit te komen van het rijbewijs waarop hij recht had.
Uit die gegevens volgt dat het ongeval te wijten is aan het feit dat bestuurder
A. weigerde voorrang te verlenen en dat laatstgenoemde (de verweerder), ondanks
diens overdreven snelheid, toch heeft moeten zien voordat die het kruispunt
overstak.
(De verweerder) heeft geen enkele rijfout begaan die het ongeval zou hebben
veroorzaakt ; het feit dat hij te snel reed, heeft enkel de gevolgen van het ongeval
verergerd.
Uit de toedracht van het ongeval blijkt dat het precies op dezelfde wijze zou
zijn gebeurd indien (de verweerder) op administratief vlak minder slordig was
geweest.
Bijgevolg staat het feit dat (de verweerder) geen rijbewijs bezat niet in oorzakelijk verband met het ongeval zoals het zich heeft voorgedaan en, bijgevolg,
moet de regresvordering van (de eiseres) worden afgewezen.
Ten overvloede, in de onderstelling, quod non, dat het op artikel 25, 3°, van
de modelovereenkomst gegronde regres automatisch zou zijn, zou het aanvoeren
van dat recht in het licht van de omstandigheden van de zaak rechtsmisbruik
opleveren.
De tekortkoming (van de verweerder) heeft immers louter betrekking op een
formaliteit, aangezien vast staat dat hij aan alle voorwaarden voldeed om, zonder
enige beperking, de afgifte van zijn rijbewijs te verkrijgen.
De (eiseres) die zich enkel beroept op het administratieve verzuim van haar
verzekerde om de nagenoeg volledige terugbetaling van haar uitgaven te krijgen,
wil hiermee een buitensporig profijt halen omdat haar dekking ten gunste van de
benadeelde derden beperkt is tot het risico zelf, dat niet verzwaard is door haar
wettelijke contractuele verplichting”.
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Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
De rechter mag niet beslissen dat het aanvoeren van een wettelijke of verordenende bepaling, of van een contractueel beding rechtsmisbruik oplevert wanneer
de beslissing tot gevolg heeft dat die bepaling of clausule haar uitwerking
verliest. Artikel 25, 3o, b), van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vastgesteld bij koninklijk besluit
van 14 december 1992, waarop de eiseres haar rechtsvordering baseerde, bepaalt
niet dat de verzekeraar het bewijs moet leveren van het bestaan van een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het niet naleven van de in de Belgische wet
en reglementen opgelegde voorwaarden om een voertuig te besturen, en evenmin
dat hij de ernst van die tekortkoming moet bewijzen.
Het bestreden vonnis oordeelt, ”ten overvloede”, dat ”het aanvoeren van dat
recht (op een regresvordering) in het licht van de omstandigheden van de zaak
rechtsmisbruik zou opleveren” daar ”de tekortkoming (van de verweerder) (…)
louter betrekking (heeft) op een formaliteit, aangezien vast staat dat hij aan alle
voorwaarden voldeed om, zonder enige beperking, de afgifte van zijn rijbewijs
te verkrijgen”, en verwijt de eiseres dat zij zich ”enkel beroept op het administratieve verzuim van haar verzekerde om de nagenoeg volledige terugbetaling
van haar uitgaven te krijgen”, en aldus uit die tekortkoming ”een buitensporig
profijt” haalt.
Het bestreden vonnis dat aldus beslist, in de feitelijke omstandigheden die het
vermeldt, dat het verzuim, zoals dat van de verweerder, niet volstaat opdat de
regresvordering gegrond zou zijn, voegt aan de clausule van de modelovereenkomst waarvan het toepassing maakt, een voorwaarde toe die zij niet bevat,
aangezien zij uitsluitend de vaststelling vereist van een overtreding die erin
bestaat, op het ogenblik van het schadegeval, een rijtuig te besturen zonder te
voldoen aan de voorwaarden van de Belgische wet en reglementen, onder meer
door niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Het doet er niet toe dat de bewuste
bestuurder ”aan alle voorwaarden voldeed om, zonder enige beperking, de afgifte
van (dat document) te verkrijgen”, wanneer wordt vastgesteld dat hij het op de
dag van het ongeval niet bezat en hij trouwens daarvoor strafrechtelijk werd
veroordeeld en het doet er evenmin toe of het voor hem, in dat geval, gaat om
”een louter formele tekortkoming” dan wel om ”een administratief verzuim”.
Het bestreden vonnis dat zijn beslissing niet naar recht verantwoordt in het
licht van de voornoemde clausule, heeft bijgevolg uit de gegevens die het vaststelt niet kunnen afleiden dat de eiseres misbruik heeft gemaakt van haar recht
om die clausule aan te voeren en het verantwoordt derhalve niet naar recht zijn
beslissing om de door haar ingestelde regresvordering te verwerpen (schending
van artikel 25, 3o, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vastgesteld bij het koninklijk
besluit van 14 december 1992, en, bijgevolg, van artikel 1134, eerste en derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat
misbruik van recht verbiedt).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Het bestreden vonnis overweegt ”dat, ondersteld […] dat het op
artikel 25, 3o, van de modelovereenkomst gegronde regres automatisch
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zou zijn, het aanvoeren van dat recht in het licht van de omstandigheden
van de zaak rechtsmisbruik zou opleveren. [Verweerders] tekortkoming
heeft immers louter betrekking op een formaliteit, aangezien vast staat
dat hij aan alle voorwaarden voldeed om zonder enige beperking de
afgifte van zijn rijbewijs te verkrijgen”.
Met die redenen voegt het bestreden vonnis aan artikel 25, 3o, b), geen
voorwaarde toe die het artikel niet bevat, maar overweegt het dat, gelet
op de toedracht van de zaak, de verzekeraar een misbruik van recht
begaat door het in die clausule van de modelovereenkomst bedoelde
verhaalsrecht uit te oefenen.
In zoverre het onderdeel staande houdt dat het bestreden vonnis aan
de clausule van de modelovereenkomst waarvan het toepassing maakt,
een voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt, mist het feitelijke
grondslag.
Bovendien kan er misbruik van recht zijn onder meer wanneer het recht
zonder redelijk en voldoende belang wordt uitgeoefend ; dat is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat
tot het door de houder van dat recht nagestreefde of verkregen voordeel ;
bij de afweging van de voorhanden zijnde belangen moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.
Eerst vermeldden de appelrechters dat de tekortkoming van de
verweerder bij het litigieuze ongeval louter betrekking op een formaliteit had, aangezien hij aan alle voorwaarden voldeed om de afgifte van
een rijbewijs te verkrijgen en vervolgens beslisten zij dat ”de [eiseres]
die zich enkel beroept op het administratieve verzuim van haar verzekerde om de nagenoeg volledige terugbetaling van haar uitgaven te
krijgen, […] hiermee een buitensporig profijt [wil] halen omdat haar
dekking ten gunste van de benadeelde derden beperkt is tot het risico
zelf, dat niet verzwaard is door haar wettelijke [en] contractuele
verplichting”.
Uit die vermeldingen hebben de appelrechters naar recht kunnen
afleiden dat de regresvordering die de eiseres op grond van artikel 25,
3o, b), van de modelovereenkomst tegen de verweerder heeft ingesteld,
rechtsmisbruik oplevert.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
17 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr.
Oosterbosch.
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N° 119
1o kamer — 17 februari 2012
(C.10.0742.F)
1o STRAFVORDERING. — Bemiddeling in strafzaken. — Verval van de
strafvordering. — Onweerlegbaar vermoeden van de fout van de dader. —
Slachtoffer betrokken bij de bemiddeling in strafzaken. — Gesubrogeerde
in de rechten van het slachtoffer.
2o INDEPLAATSSTELLING. — Strafvordering. — Bemiddeling in strafzaken. — Verval van de strafvordering. — Onweerlegbaar vermoeden van
de fout van de dader. — Slachtoffer betrokken bij de bemiddeling in strafzaken. — Gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer.

1o en 2o In het kader van de bemiddeling in strafzaken speelt het onweerlegbaar vermoeden van de fout van de dader in het voordeel van de gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer dat bij de bemiddeling in strafzaken werd betrokken. (Art. 216ter, § 4, eerste en tweede lid, Wetboek van
Strafvordering)

(P&V

gemeenschappelijke verzekeringskas
tegen arbeidsongevallen t.

B.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 23 november 2010.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Krachtens artikel 216ter, § 4, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,
vervalt de strafvordering wanneer de dader voldaan heeft aan alle door
hem aanvaarde voorwaarden.
In het kader van de bemiddeling in strafzaken bepaalt artikel 216ter,
§ 4, tweede lid, dat het verval van de strafvordering geen afbreuk doet
aan de rechten van de gesubrogeerden in de rechten van het slachtoffer
of van de slachtoffers die niet werden betrokken in de procedure bedoeld
in § 1 en dat tegenover hen de fout van de daders als onweerlegbaar
wordt vermoed.
Daaruit volgt dat het door die bepaling ingestelde vermoeden in het
voordeel speelt van de gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer
dat bij de bemiddeling in strafzaken werd betrokken.
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Het arrest stelt vast dat ”het geschil betrekking heeft op de regresvordering die [de eiseres] […] in de hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar instelt tegen [de verweerder] […] ten gevolge van het feit dat
deze door zijn fout schade zou hebben veroorzaakt door een ambulancier
te verwonden”.
Het arrest stelt, met overneming van de redenen van het beroepen
vonnis, vast dat ”[twee ambulanciers] op 29 mei 2000 klacht hebben
ingediend tegen [de verweerder] wegens opzettelijke slagen en verwondingen” dat er ”volgens [de eiseres], […] op 17 april 2001 een bemiddeling
in strafzaken is getroffen”, dat ”[de eiseres] van oordeel is dat de procedure van de bemiddeling in strafzaken en het verval van de strafvordering geen afbreuk aan zijn rechten had kunnen doen” en dat ”tegenover
haar de fout van de dader als onweerlegbaar moet worden vermoed”.
Het arrest dat de vordering van de eiseres niet-gegrond verklaart op
grond dat ”de procedure van de bemiddeling in strafzaken niet de mogelijkheid biedt als vaststaand aan te nemen dat [de verweerder] een fout
heeft begaan”, schendt artikel 216ter, § 4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 120
1o

— 17 februari 2012
(C.11.0451.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — Schade. —Beoordelingsvrijheid. Raming. Peildatum. — Vergoeding. — Voorwerp.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — Schade. —Beoordelingsvrijheid. Raming. Peildatum. — Ramingswijze. — Beginsel.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — Schade. —Beoordelingsvrijheid. Raming. Peildatum. — Raming naar billijkheid. — Voorwaarde.
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1o Degene die door zijn schuld een ander schade heeft berokkend, is verplicht
ze te vergoeden en de getroffene heeft, in de regel, recht op de integrale
vergoeding van de schade die hij heeft geleden  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)
2o De rechter raamt in concreto de schade die door een onrechtmatige daad
is veroorzaakt  (2). (Artt. 1382 en 1383 BW)
3o De rechter mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de reden aangeeft
waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden
bepaald  (3). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(B. t. D. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne van 17 februari 2011.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
—— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de vordering tot vergoeding van
de door de eiser geleden blijvende morele schade, verwerpt de kapitalisatiemethode die het vonnis had gebruikt om de schade te ramen, en het onderscheid
tussen de geleden schade vanaf de consolidatie tot de dag van het vonnis en de
toekomstige schade ; het kent aldus als herstel van die schade het vaste bedrag
van 27.480 euro toe en het baseert die beslissing op de onderstaande gronden :
”(De kapitalisatiemethode) is enkel [lees : niet] verantwoord wanneer, zoals
hier, de basis zelf ex æquo et bono geraamd is en wanneer zij in de tijd kan variëren, rekening houdend met de gewenning en met de noodzakelijke aanpassing
van de getroffene aan zijn lijden en aan de gevolgen ervan wanneer het zich
mettertijd stabiliseert. In deze zaak kan de toekomstige morele schade enkel
naar billijkheid worden geraamd.
Voor het overige geldt de verplichting voor de bodemrechter om een onderscheid te maken tussen de reeds geleden schade en de toekomstige schade enkel
wanneer de rechter de kapitalisatieberekening gebruikt voor de raming van de
schade ; dat onderscheid heeft geen zin in geval van een forfaitaire raming, die
gebaseerd is op de levensduur van [de getroffene] en op hetgeen voor hem in
verhouding met zijn leeftijd noodzakelijk is (zie Cass. 21 april 1999, Pas., I, 230 ;
Cass. 14 juni 1995, Pas., I, 627).
  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012 nr. 120.
  (2) Ibidem.
  (3) Ibidem.
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De regel volgens welke de rechter de schade moet ramen op het ogenblik dat
hij uitspraak doet, verbiedt hem niet het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op het tijdstip dat de schade reeds vaststond, in haar geheel kon worden
geraamd en derhalve kon worden vergoed, en zij verbiedt hem evenmin compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen (zie Cass. 13 september 2000, R.G.A.R.,
2001, nr. 13.343).
Hoewel die schade gespreid is over de tijd, kan zij worden vergoed, mits zij
vaststaat en in haar geheel kan worden geraamd, vanaf de datum van de datum
van de consolidatie (ibidem).
M.b.t. het bedrag dat per invaliditeitspercentage voor de morele schade moet
worden toegekend, gelet op de leeftijd van de getroffene op het tijdstip van de
consolidatie, bedraagt de som die enkel voor de morele schade wordt voorgesteld
in de indicatieve tabel 2008, en waarvan de rechtbank vindt dat ze, in deze zaak,
bijdraagt tot een billijke vergoeding van de schade, 687 euro.
Die schadepost bedraagt dus 27.480 euro (687x40), te vermeerderen met de
compensatoire interest tegen de rentevoet van 5 pct. vanaf 1 januari 2001 (datum
van de consolidatie)”.
Grieven
In zijn aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep heeft (de eiser) eraan
herinnerd dat ”de kapitalisatiemethode van toepassing is op alle posten van de
vordering zelfs als daarvoor een forfaitaire berekeningswijze mogelijk is, (…)
dat voornoemd beginsel door de grote meerderheid van de bodemrechters wordt
toegepast, dat hij de rechtspraak betreffende de morele schade en de economische
schade door huishoudongeschiktheid ontleedt, omdat het hier twee schadeposten
betreft waarvoor de rechtspraak eensgezind de kapitalisatiemethode gebruikt
om de schade te ramen”, en vervolgens vraagt hij dat zijn blijvende morele schade
wordt geraamd volgens de kapitalisatiemethode en voert daartoe het volgende
aan :
”1. Geleden schade van 1 januari 2001 tot 1 maart 2011
3.709 dagen x 25 euro x 43 pct. = 39.871,75 euro, te vermeerderen met de interest tegen de rentevoet van 5 pct. vanaf 1 januari 2006. Bijkomend, op grond van
het verslag van deskundige W. : 3.709 dagen x 25 euro x 40 pct. = 37.090 euro te
vermeerden met de interest tegen de rentevoet van 5 pct. vanaf 1 januari 2006.
2. Toekomstige schade na 1 maart 2011
Die schade zal worden gekapitaliseerd (zie hierboven aangehaalde rechtspraak
en rechtsleer).
Levensannuïteiten — mannen — maandelijkse rente — rentevoet 3 pct. — leeftijd 64 jaar (geboren op 19 mei 1946) : Tabellen van Levie 2007 (…) — Coëfficiënt :
13,53334 — Schade : (365 x 25 x 43 pct.) x 13,53334 = 44.396,69 euro”.
De rechter mag, bij de beoordeling van het bedrag dat een door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet vergoeden, die schade enkel naar billijkheid
ramen, als hij de redenen aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde
berekeningswijze, bijvoorbeeld de kapitalisatie, niet kan worden aangenomen
en tevens vaststelt dat het onmogelijk is om de schade, zoals hij die heeft
omschreven, anders te bepalen.
Die onmogelijkheid is niet relatief maar absoluut, zodat de rechter de schade
slechts op forfaitaire wijze mag ramen, wanneer de door de getroffene voorgestelde raming volstrekt onmogelijk is.
Bovendien moet de schade in concreto worden geraamd met inachtneming van
de concrete gegevens en feiten van de zaak.
Daaruit volgt dat de raming naar billijkheid niet kan worden verantwoord door
de overweging dat, aangezien de door de getroffene voorgestelde berekenings-
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wijze zelf forfaitair is, de kapitalisatie niet verantwoord zou zijn ; de rechter
kan immers zijn forfaitaire raming van de schade niet in de plaats stellen van
de raming door de getroffene op grond dat de basis van de kapitalisatieberekening zelf forfaitair is, aangezien de kapitalisatie van de schade op basis van een
forfaitaire raming, inzonderheid wat de blijvende morele schade betreft, toegepast moet worden wanneer de getroffene daarom vraagt, tenzij de rechter vaststelt dat die berekening op zich onmogelijk is ; kapitalisatie kan immers worden
toegepast op elke tijdelijke of blijvende schade en sluit helemaal niet uit dat het
te kapitaliseren dagelijks, maandelijks of jaarlijks basisbedrag aan de hand van
een forfaitaire raming wordt bepaald.
De rechter mag evenmin de door de getroffene voorgestelde kapitalisatie
vervangen door zijn eigen forfaitaire raming van de blijvende morele schade,
onder het voorwendsel dat de getroffene zich maar moet schikken in zijn leed
en dat zijn invaliditeit ten gevolge van dat leed zich mettertijd zou stabiliseren,
aangezien die abstracte overwegingen de wiskundige berekening van de schade
niet onmogelijk maken en niets te maken hebben met de raming in concreto van
de schade.
Het bestreden vonnis verwerpt de kapitalisatiemethode die de eiser voorstelt
om zijn morele schade te ramen en grondt die beslissing uitsluitend op de forfaitaire aard van de berekeningsbasis van de kapitalisatie en op de noodzaak voor
de eiser om te wennen aan zijn leed en aan zijn invaliditeit ten gevolge van het
ongeval die noch in gunstige noch in ongunstige zin zullen evolueren, maar het
vermeldt niet dat die wiskundige berekening onmogelijk zou zijn en het geeft
evenmin de redenen aan waarom dit wel zo zou zijn ; het bestreden vonnis schendt
bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek doordat het de
schade niet in concreto raamt en doordat het de blijvende morele schade van de
getroffene niet volledig vergoedt.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
—— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de vordering tot vergoeding van
de door de eiser geleden blijvende schade door huishoudongeschiktheid, verwerpt
de kapitalisatiemethode die het vonnis had gebruikt om de schade te ramen, en
het onderscheid tussen de geleden schade vanaf de consolidatie tot de dag van
het vonnis en de toekomstige schade ; het kent aldus als herstel van die schade
het bedrag van 10.000 euro toe en het baseert die beslissing op de onderstaande
gronden :
”Zoals hierboven werd verduidelijkt voor de blijvende morele schade, is de
rechtbank van oordeel dat de door [de eiser] voorgestelde kapitalisatiemethode
niet verantwoord is wanneer de basis zelf ex æquo et bono geraamd is en wanneer
zij in de tijd kan variëren, wat in het bijzonder het geval is met de huishoudelijke
activiteit, die neiging heeft af te nemen naarmate de getroffene ouder wordt. In
deze zaak kan de toekomstige schade door huishoudongeschiktheid enkel naar
billijkheid worden geraamd.
Voor het overige geldt de verplichting voor de bodemrechter om een onderscheid te maken tussen de reeds geleden schade en de toekomstige schade enkel
wanneer de rechter de kapitalisatieberekening gebruikt voor de raming van de
schade ; dat onderscheid heeft geen zin in geval van een forfaitaire raming, die
gebaseerd is op de overlevingstijd van [de getroffene] en op hetgeen voor hem in
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verhouding met zijn leeftijd noodzakelijk is (zie Cass. 21 april 1999, Pas., I, 230 ;
Cass. 14 juni 1995, Pas., I, 627).
In deze zaak zal de toekenning van een ex aequo et bono op 10.000 euro vastgesteld bedrag, gelet op aard van het leed dat [eisers] huishoudgeschiktheid
aantast, op zijn leeftijd op het tijdstip van de consolidatie, en op het in aanmerking genomen ongeschiktheidspercentage voor hem een passende schadevergoeding vormen”.
Grieven
In zijn aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep herinnert de eiser
eerst aan de beginselen die van toepassing zijn voor de raming van de blijvende
schade en vordert hij dat zijn blijvende schade door huishoudongeschiktheid
wordt geraamd volgens de kapitalisatiemethode. Hij voert daartoe het volgende
aan :
”1. In hoofdorde
Periode van 1 januari 2001 tot 1 maart 2011
3.709 dagen × 6,13 euro × 43 pct. = 9.776,55 euro.
Subsidiair
3.709 dagen × 6,13 euro × 40 pct. = 9.044 euro
+ interest tegen 5 pct. vanaf 1 januari 2006
Schade na 1 maart 2011
(365 × 6,13 × 43 pct.) × 13,53334 = 13.020,48 euro
Subsidiair
(365 × 6,13 × 40 pct.) × 13,53334 = 12.112 euro”.
De rechter mag, bij de beoordeling van het bedrag dat een door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet vergoeden, die schade enkel naar billijkheid
ramen als hij de redenen aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde
berekeningswijze, bijvoorbeeld de kapitalisatie, niet kan worden aangenomen
en tevens vaststelt dat het onmogelijk is om de schade, zoals hij die heeft
omschreven, anders te bepalen.
Die onmogelijkheid is niet relatief maar absoluut, zodat de rechter de schade
slechts op forfaitaire wijze mag ramen, wanneer de door de getroffene voorgestelde raming volstrekt onmogelijk is.
Bovendien moet de bodemrechter elke schadepost in concreto ramen met inachtneming van de concrete gegevens en feiten van de zaak die hem ter beoordeling
zijn voorgelegd.
Daaruit volgt dat de raming naar billijkheid niet kan worden verantwoord door
de overweging dat, aangezien de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze zelf forfaitair is, de kapitalisatie niet verantwoord zou zijn ; de rechter kan
immers zijn forfaitaire raming van de schade niet in de plaats stellen van de
raming door de getroffene op grond dat de basis van de kapitalisatieberekening
zelf forfaitair is, aangezien de kapitalisatie van de schade op basis van een forfaitaire raming, inzonderheid wat de blijvende schade door huishoudongeschiktheid
betreft, toegepast moet worden wanneer de getroffene daar om vraagt, tenzij de
rechter vaststelt dat die berekening op zich onmogelijk is ; kapitalisatie kan
immers worden toegepast op elke tijdelijke of blijvende schade en sluit helemaal
niet uit dat het te kapitaliseren dagelijks, maandelijks of jaarlijks basisbedrag
aan de hand van een forfaitaire raming wordt bepaald.
De rechter mag evenmin de door de getroffene voorgestelde kapitalisatie
vervangen door zijn eigen forfaitaire raming van de blijvende schade door huishoudongeschiktheid, onder het voorwendsel dat de getroffene zich maar moet
schikken in zijn leed en dat zijn invaliditeit ten gevolge van dat leed zich metter-
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tijd zou stabiliseren, aangezien die abstracte overwegingen de wiskundige berekening van de schade niet onmogelijk maken en niets te maken hebben met de
raming in concreto van de schade.
Het bestreden vonnis verwerpt de kapitalisatiemethode die de eiser voorstelt
om zijn blijvende schade door huishoudongeschiktheid te ramen en grondt die
beslissing uitsluitend op de forfaitaire aard van de berekeningsbasis van de kapitalisatie en op de noodzaak voor de eiser om te wennen aan zijn leed en aan zijn
invaliditeit ten gevolge van het ongeval die noch in gunstige noch in ongunstige zin zullen evolueren, maar het vermeldt niet dat die wiskundige berekening
onmogelijk zou zijn en het geeft evenmin de redenen aan waarom dit wel zo zou
zijn ; het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek doordat het de schade niet in concreto raamt en doordat het
de blijvende schade van de getroffene door huishoudongeschiktheid niet volledig
vergoedt.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Degene die door zijn schuld aan een ander schade heeft berokkend, is
verplicht ze te vergoeden en de getroffene heeft, in de regel, recht op de
integrale vergoeding van de schade die hij heeft geleden.
De rechter raamt in concreto de schade die door een onrechtmatige
daad is veroorzaakt.
Hij mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de reden aangeeft
waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet
kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan
worden bepaald.
Eerste middel
De eiser voerde in zijn appelconclusie m.b.t. de blijvende arbeidsongeschiktheid aan dat de raming naar billijkheid een subsidiair karakter
heeft en dat de kapitalisatiemethode moet worden gebruikt voor alle
punten van de vordering zelfs als daarvoor een forfaitaire berekeningswijze mogelijk is. Voor de reeds geleden morele schade van 1 januari
2001 tot 1 maart 2011, vorderde hij in hoofdzaak 3.709 dagen x 25 euro x
43 %, of een bedrag van 39.871,75 euro, en, voor de toekomstige morele
schade na 1 maart 2011, eiste hij dat de schade zou worden gekapitaliseerd volgens de door hem aangegeven formule.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser ”de vergoeding van zijn blijvende morele schade vordert volgens de forfaitaire berekeningswijze en
vervolgens voor de toekomstige schade de kapitalisatiemethode gebruikt”.
Het bestreden vonnis dat overweegt dat ”die methode niet kan worden
verantwoord wanneer […] de basis zelf [naar billijkheid] wordt geraamd”
en ”in de tijd kan variëren, rekening houdend met de gewenning en met
de noodzakelijke aanpassing van de getroffene aan zijn lijden en aan
de gevolgen ervan wanneer het zich mettertijd stabiliseert”, maar niet
de omstandigheden, eigen aan de zaak, vermeldt die de variatie van de
forfaitaire grondslag in de tijd verantwoorden, miskent de verplichting
om de schade in concreto te ramen.
Het middel is gegrond
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Tweede middel
De eiser voerde in zijn appelconclusie m.b.t. de economische schade
door huishoudongeschiktheid aan dat de raming naar billijkheid een
subsidiair karakter heeft en dat de kapitalisatiemethode moet worden
gebruikt voor alle punten van de vordering, zelfs als daarvoor een
forfaitaire berekeningswijze mogelijk is. Voor de reeds geleden economische schade door huishoudongeschiktheid van 1 januari 2001 tot 1 maart
2011, vorderde hij in hoofdorde 3.709 dagen x 6,13 euro x 43 %, of een bedrag
van 9.776,55 euro, en, voor de toekomstige economische schade door huishoudongeschiktheid na 1 maart 2011, eiste hij dat die schade zou worden
gekapitaliseerd volgens de door hem aangegeven formule.
Het bestreden arrest dat overweegt dat ”de kapitalisatiemethode […]
niet kan worden verantwoord wanneer […] de basis zelf [naar billijkheid]
wordt geraamd” en ”in de tijd kan variëren, wat in het bijzonder het
geval is met de huishoudelijke activiteit, die neiging heeft af te nemen
naarmate de getroffene ouder wordt”, maar niet de omstandigheden,
eigen aan de zaak, vermeldt die de variatie van de forfaitaire grondslag in de tijd verantwoorden, miskent de verplichting om de schade in
concreto te ramen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
vergoeding van de blijvende morele schade en van de schade door huishoudongeschiktheid, alsook over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Aarlen, rechtszitting houdende in hoger beroep.
17 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
T’Kint en de heer Mahieu.

N° 121
3o

— 20 februari 2012
(C.10.0687.F)

kamer

1o VERZEKERING. — W.A.M.-Verzekering. — Verkeersongeval. — Zwakke
weggebruiker. — Slachtoffer. — Betrokken motorrijtuigen. — Vordering
tot schadeloosstelling. — Verjaring. — Termijn.
2o VERZEKERING. — W.A.M.-Verzekering. — Verkeersongeval. — Verschillende voertuigen betrokken. — Zwakke weggebruiker. — Slachtoffer. —
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Verzekeraar van een betrokken voertuig. — Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire vordering. — Draagwijdte. — Grenzen.
3o INDEPLAATSSTELLING. — W.A.M.-verzekering. — Verkeersongeval. —
Verschillende voertuigen betrokken. — Zwakke weggebruiker. — Slachtoffer. —Verzekeraar van een betrokken voertuig. — Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire vordering. — Draagwijdte. — Grenzen.
4o VERJARING. — Burgerlijke zaken. — Allerlei. — W.A.M.-verzekering.
— Verkeersongeval. — Verschillende voertuigen betrokken. — Zwakke
weggebruiker. — Slachtoffer. — Verzekeraar van een betrokken voertuig. — Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire vordering. —
Termijn. — Aanvang.
5o INDEPLAATSSTELLING. — Burgerlijke zaken. — W.A.M.-verzekering.
— Verkeersongeval. — Verschillende voertuigen betrokken. — Zwakke
weggebruiker. — Slachtoffer. — Verzekeraar van een betrokken voertuig. — Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire vordering. —
Termijn. — Aanvang.

1o De rechtsvordering die wordt ingesteld op grond van artikel 29bis, § 1, van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, verjaart door verloop van vijf jaar  (1).
(Art. 29bis, WAM 1989 ; art. 34, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst).
2o en 3o Wanneer een van de verzekeraars het slachtoffer, een zwakke weggebruiker, vergoedt op grond van artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november
1989, beschikt hij krachtens artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek, over
een subrogatoire vordering tegen elke verzekeraar van de betrokken voertuigen, tot beloop van de bedragen die hij heeft betaald bovenop het door
hem verschuldigde bedrag en van het gelijke bedrag dat elk van hen, in de
regel, dient te betalen. (Art. 1251, 3o, BW ; art. 29bis, § 1, eerste lid, en § 2,
WAM 1989).
4o en 5o De verzekeraar die in de rechten van het slachtoffer treedt, kan de
rechtsvordering instellen die laatstgenoemde tegen de andere verzekeraars van
de bij het ongeval betrokken voertuigen kon instellen op grond van 29bis, § 1,
met inbegrip van alle kenmerken die deze rechtsvordering vertoonde op het
ogenblik van de indeplaatsstelling door het feit van de vergoeding ; die rechtsvordering gaat op de verzekeraar over met inbegrip van de verjaringstermijn
die op het ogenblik van de indeplaatsstelling reeds was verstreken t.a.v. het
slachtoffer. (Art. 1251, 3o, BW ; art. 29bis, § 1, eerste lid, en § 2, WAM 1989).

(Dexia

insurance belgium, n.v. t.

Allianz n.v. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dinant van 26 april 2010.
De zaak is bij beschikking van 6 januari 2012 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
  (1) Cass. 21 mei 1989, AR C.09.0295.F, AC 2010, nr. 361.
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Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo 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

Beoordeling
Middel
Derde onderdeel
4. Artikel 34, § 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van toepassing op de rechtsvordering die het slachtoffer van een wegverkeersongeval, met uitsluiting van de bestuurder, op
grond van artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
kan instellen tegen de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de bij
het ongeval betrokken voertuigen dekken.
Hieruit kan worden afgeleid dat de op grond van dat artikel 29bis, § 1,
ingestelde rechtsvordering in de regel verjaart door verloop van vijf jaar
te rekenen van het ongeval, d.i. het schadeverwekkend feit.
5. Voormeld artikel 29bis, § 1, zoals het op het geschil van toepassing
is, bepaalt dat, wanneer meerdere voertuigen bij een wegverkeersongeval betrokken zijn, alle verzekeraars van die voertuigen gehouden zijn
het geheel van de in die bepaling bedoelde schade van het slachtoffer,
met uitsluiting van de bestuurder, te vergoeden.
Wanneer een van de verzekeraars het slachtoffer, een zwakke weggebruiker, vergoedt op grond van dat artikel 29bis, § 1, beschikt hij krachtens artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek, over een subrogatoire vordering
tegen elke verzekeraar van de betrokken voertuigen, tot beloop van de
bedragen die hij heeft betaald bovenop het door hem verschuldigde bedrag
en van het gelijke bedrag dat elk van hen, in de regel, dient te betalen.
6. Krachtens het voormelde artikel 1251, 3o, kan de verzekeraar die in
de rechten van het slachtoffer treedt, de rechtsvordering instellen die
laatstgenoemde tegen de andere verzekeraars van de bij het ongeval
betrokken voertuigen kon instellen op grond van 29bis, § 1, met inbegrip
van alle kenmerken die deze rechtsvordering vertoonde op het ogenblik
dat de indeplaatsstelling, door het feit van de vergoeding, plaatsvond.
Hieruit volgt dat die rechtsvordering op de verzekeraar overgaat met
inbegrip van de verjaringstermijn die op het ogenblik van de indeplaatsstelling reeds was verstreken ten aanzien van het slachtoffer.
7. Het onderdeel dat hierop neerkomt dat de verjaringstermijn van de
subrogatoire vordering van de verzekeraar, die het slachtoffer vergoed
heeft op grond van het voormelde artikel 29bis, tegen de andere verzekeraars van de bij het ongeval betrokken voertuigen, begint te lopen de
dag na de vergoeding, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 februari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
De Bruyn en mevr. Oosterbosch.

N° 122
3o

— 20 februari 2012
(S.10.0048.F)

kamer

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. — Beschermde werknemers. — Cumulatie van de beschermingsvergoeding en de vergoeding voor
de vastheid van betrekking.
2o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. — Paritair comité voor het
verzekeringswezen. — Vastheid van betrekking. — Ontslag gegrond op een
individuele handelwijze. — Gevolgen. — Voorafgaande kennisgeving van
het ontslag aan de werknemers en de vakbondsafvaardiging of personeelsafvaardiging.

1o De vergoeding voor vastheid van betrekking en de beschermingsvergoeding
van de personeelsafgevaardigde en van de kandidaat-personeelsafgevaardigde kunnen worden gecumuleerd wanneer de voorwaarden voor de toekenning van elk van die vergoedingen vervuld zijn ; de cumulatie van die vergoedingen vormt geen verboden voordeel in de zin van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden
in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. (Artt. 14, 16 en 17, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden ; artt. 4 en 15, CAO 9 nov. 1987, verbindend verklaard bij,
KB 30 maart 1988)
2o De rechter die oordeelt dat het ontslag van de werknemer gegrond is op zijn
handelwijze, d.w.z. een positieve of negatieve houding die hem ten laste kan
worden gelegd, zonder dat die handelwijze als foutief moet kunnen worden
aangemerkt, beslist wettig dat de in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 bedoelde procedures en maatregelen van
toepassing zijn op die werknemer. (Art. 4, tweede lid, 3o, CAO 9 nov. 1987)

(Generali Belgium n.v. t. C.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 20 november 2009.
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Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Uit de bewoordingen van de artikelen 14, 16 en 17, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden volgt niet dat die bepalingen uitsluiten
dat de beschermingsvergoeding van de personeelsafgevaardigde en de
kandidaat-personeelsafgevaardigde gecumuleerd kan worden met elke
vergoeding die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd is. Uit de bewoordingen van de artikelen 4 en 15 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 betreffende de vastheid van
betrekking, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit
van 30 maart 1988, volgt evenmin dat die bepalingen verbieden dat de
daarin bedoelde vergoeding gecumuleerd wordt met andere vergoedingen
dan die welke bepaald zijn in de Arbeidsovereenkomstenwet.
De vergoeding voor vastheid van betrekking wordt toegekend wegens
niet-naleving van de procedures bepaald in de artikelen 4 en 5 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, die ertoe strekken
de vastheid van betrekking binnen de verzekeringsondernemingen te
waarborgen. Hiermee wordt de door het ontslag veroorzaakte schade
vergoed en worden aldus privébelangen beschermd.
De in artikel 16 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bedoelde
vergoeding sanctioneert de niet—naleving van de bijzondere procedure,
die ervoor moet zorgen dat het ontslag van een personeelsafgevaardigde of kandidaat—personeelsafgevaardigde gerechtvaardigd is en die
zodoende, in het algemeen belang, moet waarborgen dat die werknemers hun opdracht vrij kunnen vervullen of zich vrij kandidaat kunnen
stellen en dat, bijgevolg, de goede werking van de sociale overlegorganen
niet in het gedrang komt.
Beide vergoedingen kunnen worden gecumuleerd wanneer voldaan is
aan de voorwaarden voor de toekenning van elk van die vergoedingen en
hun cumulatie vormt geen bij artikel 2, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden verboden voordeel.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
2. In zoverre het middel schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet
aanvoert, is het volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending
van artikel 2, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden en is
het derhalve niet ontvankelijk.
3. Het onderzoek van de aangeklaagde tegenstrijdigheid tussen de
reden, enerzijds, dat de situatie van de afgevaardigde of van de kandidaat-afgevaardigde van de werknemers uit de verzekeringssector, vanuit
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het oogpunt van de vastheid van betrekking die beschermd wordt door
de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, dezelfde is als
die van de andere werknemers uit dezelfde sector en, anderzijds, dat
die situatie verschillend is vanuit het oogpunt van de wet van 19 maart
1991, veronderstelt het onderzoek van die bepalingen. Die grief houdt
derhalve geen verband met het in artikel 149 Grondwet voorgeschreven
vormvereiste.
In zoverre het middel schending van dat artikel aanvoert, is het niet
ontvankelijk.
4. Voor het overige beslist het arrest dat de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 niet uitdrukkelijk de cumulatie verbiedt van
de vergoeding voor vastheid van betrekking en de beschermingsvergoeding van de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde, dat ”de vergoeding voor [vastheid] van betrekking zijn oorsprong
niet vindt in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst […] maar in
de niet-naleving van de vormvereisten die nog vóór het nemen van de
beslissing tot beëindiging van de overeenkomst hadden moeten worden
nageleefd”, terwijl ”artikel 14 van de wet van 1991 niet alleen betrekking
heeft op de niet-naleving van de procedures, […] aangezien de wet een
algemeen verbod op het ontslaan van een afgevaardigde invoert”, en dat
de vergoeding voor vastheid van betrekking en de beschermingsvergoeding van de personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde ”niet dezelfde finaliteit hebben en verschillende soorten schade
vergoeden” ; eerstgenoemde vergoeding heeft ”tot doel […] te beletten
dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt”, heeft ”een louter vergoedend karakter” en beschermt ”privébelangen”, terwijl laatstgenoemde
vergoeding ”eigenlijk een burgerrechtelijke sanctie is die aan de werkgever wordt opgelegd omdat hij, door de werknemer te ontslaan in
strijd met de wettelijke bescherming die van openbare orde is, de goede
werking van de sociale overlegorganen in het gedrang breng”.
Die redenen volstaan als grondslag voor de beslissing dat de vergoedingen gecumuleerd mogen worden.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de overtollige redenen van
het arrest, volgens welke ”niet alleen de [bij de wet van 19 maart 1991
ingevoerde] bescherming van openbare orde is, maar dit ook geldt voor
de vergoedingen die deze bescherming waarborgen en bekrachtigen” en
dat ”de schade voortvloeiend uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vergoed wordt door de opzeggingsvergoeding”, kan het niet leiden
tot cassatie, en in het derhalve, bij gebrek aanbelang, niet ontvankelijk.
Tweede middel
5. Krachtens artikel 4, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, lichten de werkgevers de werknemers in
betreffende de feiten die hen ten laste kunnen worden gelegd als gevolg
van hun handelwijze, om te voorkomen dat deze feiten voor de eerste
maal zouden worden ingeroepen, gehergroepeerd, een te lange tijd nadat
ze zich hebben voorgedaan. Ze lichten in de regel ook de vakbondsafvaardiging of de personeelsafvaardiging in over het bestaan van dergelijke
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bezwarende feiten die later kunnen worden aangevoerd tot staving van
een ontslagprocedure.
In de gevallen van ontslag steunend op een individuele handelwijze,
vereist artikel 4, tweede lid, 3o, van die collectieve arbeidsovereenkomst
in de regel dat de werkgever de betrokkene en de vakbondsafvaardiging,
nog vóór het ontslag formeel betekend wordt, van de beslissing tot ontslag
op de hoogte brengt, binnen een termijn die lang genoeg is om die afvaardiging in de praktijk de mogelijkheid te bieden om tussen te komen.
Het arrest stelt vast dat ”tot het ontslag [van de verweerder,] commercieel verantwoordelijke van [de eiseres, een verzekeringsmaatschappij,]
besloten werd op grond van feiten die hem ten laste konden worden
gelegd : de gebrekkige kwaliteit van zijn productie […], die niet strookt
met de verkoopsstrategie van de vennootschap”. Het beslist dat ”van een
commerciële regioverantwoordelijke van een verzekeringsonderneming
mag worden verwacht dat hij zorgt voor een rendabele productie door
een passende keuze van de makelaars en de ontwikkeling van een strategie conform de hem opgelegde doelstellingen”.
Het arrest leidt hieruit af dat het ontslag van de verweerder ”gegrond
is op zijn handelwijze, verstaan in de betekenis van een positieve of
negatieve houding die hem ten laste kan worden gelegd, zonder dat die
handelwijze als foutief moet kunnen worden aangemerkt”.
Het arrest beslist met die redenen wettig dat ”de in artikel 4 van de
collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde procedures en maatregelen
van toepassing waren” op het ontslag van de verweerder.
Voor het overige is de aangevoerde schending van artikel 15 van de
collectieve arbeidsovereenkomst geheel afgeleid van de vergeefs aangevoerde schending van artikel 4.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 februari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
Maes en mevr. Oosterbosch.

N° 123
3o

— 20 februari 2012
(S.10.0103.F)

kamer

HOGER BEROEP. — Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken
inbegrepen). — Incidenteel beroep. — Incidenteel beroep van de hoofdappellant in de hoedanigheid van gedaagde in hoger beroep op het incidenteel beroep van de hoofdgedaagde. — Subincidenteel beroep. — Beroepen
vonnis. —Draagwijdte. — Grens.
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De hoofdappellant die de hoedanigheid van gedaagde in hoger beroep
verkrijgt zodra er tegen hem incidenteel beroep wordt ingesteld, kan op zijn
beurt slechts incidenteel beroep instellen tegen de beschikkingen van het
beroepen vonnis waartegen zijn hoofdberoep niet gericht was  (1). (Art. 1054
Gerechtelijk Wetboek).

(R.I.Z.I.V. t. Laboratoire

médical d’investigation

clinique b.v.b.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te
Luik van 30 juni 2009 en 15 juni 2010, op verwijzing gewezen ten gevolge
van het arrest van het Hof van 14 februari 2005.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan in het cassatieverzoekschrift,
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. Beslissing

van het hof

De door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid : de eiser voert geen enkel middel aan tegen
het bestreden arrest van 30 juni 2009.
De eiser voert geen enkele grief aan tegen dat arrest.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De rest van het cassatieberoep
Eerste middel
Eerste onderdeel
De hoofdappellant die de hoedanigheid van gedaagde in hoger beroep
verkrijgt zodra er tegen hem incidenteel beroep wordt ingesteld, kan op
zijn beurt slechts incidenteel beroep instellen tegen de beschikkingen
van het beroepen vonnis waartegen zijn hoofdberoep niet gericht was.
Het bestreden arrest van 19 juni 2010 dat, zonder te worden bekritiseerd,
vaststelt dat de eiser hoofdberoep heeft ingesteld tegen alle beschikkingen van het beroepen vonnis van 11 juni 2001, beslist naar recht dat
de eiser geen incidenteel beroep meer kan instellen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
  (1) Zie Cass. 20 feb. 2012, Pas., 2012, nr. 123.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 februari 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Verbist.

N° 124
2o

— 21 februari 2012
(P.11.1368.N)

kamer

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — Gezag van gewijsde. — Strafzaken. —
Vaststelling van de staat van faillissement. — Uitspraak van de rechtbank van koophandel. — Strafproces. — Gevolg.
2o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — Rechtbank
koophandel. — Vaststelling van de staat van faillissement. — Gezag
gewijsde in het strafproces. — Gevolg.

van
van

3o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — Begrip. Vereisten van het faillissement. — Rechtbank van
koophandel. — Vaststelling van de staat van faillissement. — Gezag van
gewijsde in het strafproces. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Met uitzondering van de vaststelling van de staat van faillissement
in de in artikel 489quater Strafwetboek vermelde omstandigheden heeft een
uitspraak van de rechtbank van koophandel geen gezag van gewijsde in het
strafproces ; de strafrechter vermag derhalve het tijdstip van het ophouden
van betalingen te bepalen op een vroegere datum dan de door de rechtbank
van koophandel bepaalde datum  (1).

(G. t. XL Video b.v.b.a. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 28 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser is voor het hem ten laste gelegde feit E ”wat betreft het
contract afgesloten met de bvba The King (dancing Boccacio), het
  (1) Cass. 8 feb. 1994, AR 7175, AC 1994, nr. 73.
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contract afgesloten met de bv Clubber Energy Nederland en het contract
afgesloten met de bv Horeca Exploitatie Nederland (Vizion in Kerkrade)”
vrijgesproken. Zijn casatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Wat de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 3 betreft, bevestigt het arrest het beroepen vonnis dat de eiser hoofdelijk met een medebeklaagde tot de betaling van een voorschot veroordeelt en de verdere
afhandeling van de zaak onbepaald uitstelt. Dit is geen eindbeslissing.
Het cassatieberoep, in zoverre tegen die beslissing gericht, is met
uitzondering van de beslissing over het beginsel van aansprakelijkheid,
niet ontvankelijk.
De appelrechters houden de beslissing over de aan de verweerders
toekomende rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep aan.
Die beslissing is geen eindbeslissing.
In zoverre is het cassatieberoep evenmin ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 159 (lees 149) Grondwet
en artikel 489quater Strafwetboek evenals miskenning van de motiveringsplicht en de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en het recht op tegenspraak : de appelrechters hebben de datum
van faillissement bepaald op 1 juli 2002 ; gelet op de beslissing van de
rechtbank van koophandel kon het arrest de staat van faillissement,
daarin begrepen de datum van staking van betaling, niet betwisten ; de
appelrechters hebben geen adequate gevolgen uit de feiten getrokken,
motiveren hun beslissing over de datum van staking van betaling niet
en antwoorden niet op eisers conclusie ; de appelrechters oordelen dat de
ten laste gelegde feiten E aanvangen op 1 juni 2002 en dat het ten laste
gelegde feit G zich voordeed op 31 augustus 2002, wat niet kan vermits
deze data zich situeren nog vóór de datum van staking van betaling.
3. In zoverre het middel opkomt tegen de beoordeling van de feiten
door de appelrechters is het niet ontvankelijk.
4. Met uitzondering van de vaststelling van de staat van faillissement
in de in artikel 489quater Strafwetboek vermelde omstandigheden heeft
een uitspraak van de rechtbank van koophandel geen gezag van gewijsde
in het strafproces. De strafrechter vermag derhalve het tijdstip van het
ophouden van betalingen te bepalen op een vroegere datum dan de door
de rechtbank van koophandel bepaalde datum.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Onder rubriek b.1 oordeelt het arrest (p. 20 en 21) dat :
—— de staat van faillissement deze is waarin de handelaar zich bevindt
wanneer hij op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en zijn
krediet geschokt is ;
—— uit de faillissementsmemorie van de curator blijkt dat Clubber
Energy bvba werd opgericht met een minimum kapitaal, waarvan
slechts één derde werd volstort ;
—— er ab initio sprake was van manifeste onderkapitalisatie ;
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—— de vooropgestelde maandelijkse stortingen ontoereikend waren
ter dekking van de exorbitante vaste kosten en van bij aanvang een
aanzienlijk passief werd opgebouwd ;
—— de aangegane commerciële engagementen en promotiecampagnes
neerkwamen op commerciële zelfmoord ;
—— vanaf de opstart de firma niet in staat was haar handelsrechtelijke
verplichtingen te voldoen ;
—— de betalingsmoeilijkheden zich voor het eerst voordeden vanaf
maart 2002 en vanaf juli 2002 blijvend en onomkeerbaar waren ;
—— de firma rekening houdend met het geheel der omstandigheden,
waaronder de omvang van de schulden en de te verwachten inkomsten,
zich op datum van 1 juli 2002 in staat van virtueel faillissement bevond.
Aldus is het arrest regelmatig met redenen omkleed en naar recht
verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. De appelrechters oordelen : ”Noch het gegeven dat de curator geen
beroep heeft ingesteld ten aanzien van het faillissementsvonnis (…)
noch het door de [eiser] bijgebracht verslag van de bedrijfsrevisor (…)
doet aan voormelde vaststelling enige afbreuk.”
Met deze redenen beantwoorden de appelrechters eisers verweer zonder
dat zij daarbij hoefden te antwoorden op elk argument dat enkel tot
staving van dit verweer werd aangevoerd zonder een afzonderlijk middel
te vormen.
7. Het arrest, dat de datum van staking van betaling vaststelt op
1 juli 2002, oordeelt dat het beroepen vonnis terecht de telastlegging E
(misdrijf bepaald in artikel 489, 1o, Strafwetboek) naar omschrijving van
datum heeft verbeterd. Het beroepen vonnis oordeelde dat deze verbetering zich opdrong daar de in de telastlegging vermelde contracten reeds
vóór de erin vermelde datum van 31 juli 2002 zijn gesloten.
Hieruit volgt dat de bepaling door het arrest, met bevestiging van het
beroepen vonnis, van de strafbare periode van de telastlegging E op de
periode vanaf 1 juni 2002, een verschrijving is en dat het arrest kennelijk bedoelt die periode te bepalen vanaf 1 juli 2002. Het Hof vermag die
verschrijving te verbeteren.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
8. In zoverre het middel aanvoert dat de telastlegging G (misdrijf
bepaald in artikel 489bis, 4o, Strafwetboek), aan de eiser niet kan worden
toegerekend daar het vertrekpunt van de aangifte van het faillissement
zich situeert op de datum van staking van betaling, is het afgeleid uit de
vergeefs aangevoerde onwettigheid met betrekking tot de bepaling van
de datum van staking van betaling door het arrest.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef,
eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Hofkens (Turnhout).

N° 125
2o

— 22 februari 2012
(P.11.1784.F)

kamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — Strafzaken. — Beklaagde. — Uitlatingen
t.a.v. de eerste rechter. — Appelrechter. — Uitsluiting.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel
6. — Artikel 6.2. — Vermoeden van onschuld. — Beklaagde. — Uitlatingen.
— Vaststelling.

1o De beklaagde heeft het recht om vrij te kiezen op welke wijze hij zijn
onschuld voor de appelrechter wil aantonen, toch kan die rechter een uitlating uitsluiten die strijdig is bevonden met de waardigheid van het debat of
onverenigbaar met de aan de eerste rechter verschuldigde eerbied, aangezien die uitsluiting geen sanctie oplegt voor de weigering van de eiser om
schuld te bekennen en noch de schuldigverklaring noch de keuze van de
straf grondt  (1). (Algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging)
2o De vaststelling dat de beklaagde zich ten aanzien van het slachtoffer
van de aan het vonnisgerecht voorgelegde feiten in gelijkaardige zin heeft
uitgelaten als ten aanzien van de persoon aan wiens klacht geen gevolg is
gegeven, miskent het vermoeden van onschuld niet  (2). (Art. 6.2, EVRM)

(B. t. D. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 24 november 2009,
en tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer,
van 10 oktober 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
  (1) Zie Cass. 11 juni 2008, AR P.08.0353.F, AC 2008, nr. 363.
  (2) Zie Cass. 14 okt. 2008, AR P.08.0693.N, AC 2008, nr. 544.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
B. Cassatieberoep tegen het veroordelend arrest
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen de eiser is ingesteld wegens aanrandingen van
de eerbaarheid met geweld of bedreiging, van een minderjarige beneden
de leeftijd van zestien jaar, met de omstandigheid dat de schuldige tot
degenen behoort die over het slachtoffer gezag hebben (telastlegging B.2).
Eerste middel
In het antwoord op de conclusie van de eiser vermeldt het arrest met
name dat het erg ongepast en schandalig is te beweren dat de eerste
rechter, om de telastlegging bewezen te verklaren, gepoogd zou hebben
daar allerlei redenen voor te zoeken of te bedenken.
De eiser voert aan dat het hof van beroep hem, door zoiets te zeggen,
het recht heeft ontzegd om zijn verdediging naar eigen inzicht voor te
bereiden.
De vermelding waarop het middel kritiek uitoefent, beperkt zich tot
de uitsluiting van een uitlating die strijdig is bevonden met de waardigheid van het debat of onverenigbaar met de aan de rechtbank verschuldigde eerbied. Die vermelding legt geen straf op voor de weigering van de
eiser om schuld te bekennen en grondt noch de schuldigverklaring noch
de keuze van de straf.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser voert de miskenning aan van het vermoeden van onschuld
en van het recht van verdediging. Het arrest wordt verweten dat het
de kwetsende woorden vermeldt die de eiser, volgens de appelrechters,
gericht heeft tot iemand wiens klacht alleen geleid heeft tot een buitenvervolgingstelling.
Het dossier van de voormelde klacht, waarover een gerechtelijk onderzoek is gevoerd in het kader van dezelfde rechtspleging, maakt deel uit
van de stukken waarover de partijen tegenspraak hebben gevoerd. Op
zich kan het onderzoek van de inhoud van die stukken bijgevolg het
recht van verdediging niet schenden.
De buitenvervolgingstelling voor een ten laste gelegd feit heeft niet
tot gevolg dat de bodemrechters het recht wordt ontzegd om kennis te
nemen van het volledige hen voorgelegde dossier en daar de gegevens
in verband met de feiten of de persoonlijkheid uit te halen die kunnen
dienen voor de uitspraak over de telastleggingen waarop de verwijzing
betrekking heeft.
De vaststelling dat de eiser zich ten aanzien van het slachtoffer van
de aan het vonnisgerecht voorgelegde feiten in gelijkaardige zin heeft
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uitgelaten als ten aanzien van de persoon aan wiens klacht geen gevolg
is gegeven, miskent het vermoeden van onschuld niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : de heer Berbuto (bij de balie te Luik)
en de heer Moreau (bij de balie te Brussel).

N° 126
2o

— 22 februari 2012
(P.11.1809.F)

kamer

1o JACHT. — Waals Gewest. — Grof

wild.

— Afgesloten

gebied.

— Begrip.

2 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — Wet.
— Uitlegging. — Grondwettelijk Hof. — Feitenrechter.
o

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — Uitlegging. —
Strafwet. — Zin die gunstig is voor de vervolgde persoon. — Voorwaarden.
4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — Uitlegging. —
Uitlegging gegrond op een ministeriële omzendbrief. — Feitenrechter. —
Bevoegdheid. — Gevolg.
5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beschikkingsbeginsel. — Autonomie van de procespartijen. — Strafzaken. — Strafvordering. — Verweer
van de partijen. — Beoordeling door de feitenrechter.

1o In het Waals Gewest kunnen niet alleen de afsluiting die een gebied volledig
omsluit, maar ook de afsluiting bestaande uit omheiningelementen die op
doorlopende of niet-doorlopende wijze opgesteld staan en die aldus de vrije
verplaatsing van grof wild belemmeren en het evenwicht tussen het dier en
zijn natuurlijk milieu verstoren, afsluitingen zijn waardoor de jacht op grof
wild verboden is  (1). (Artt. 1, § 1, 1° en 10°, en 2ter, Jachtwet)
2o Het feit dat een wet anders wordt uitgelegd dan door het Grondwettelijk
Hof, is geen gebrek aan reden in de zin van artikel 149 van de Grondwet (2).
(Art. 149, Grondwet)
3o De rechter moet de strafwet niet altijd uitleggen in een zin die gunstig is
voor de vervolgde persoon ; alleen wanneer de rechter niet erin slaagt de
geest van de wet te doorgronden, zodat die onzeker blijft, moet hij de wet
uitleggen in de voor de beklaagde meest gunstige zin (3).
  (1), (2), (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 126.
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4o De rechter is bij zijn interpretatie van de wet niet gebonden door een ministeriële omzendbrief die de zin ervan wil bepalen, en de geïnterpreteerde wetsbepaling houdt niet op voorzienbaar en toegankelijk te zijn, louter en alleen
omdat de interpretatie van de norm door de rechter afwijkt van de administratieve interpretatie ervan  (1).
5o Anders dan in burgerlijke zaken is de strafrechter, bij de beoordeling van
de strafvordering, niet gebonden door het verweer van de partijen ; de strafrechter dient de strafvordering immers alleen te beoordelen op grond van
de hem regelmatig overgelegde stukken waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren (2).

(D.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 4 oktober 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 8 februari 2012
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 22 februari 2012 heeft afdelingsvoorzitter ridder
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de procureur-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat de jacht op grof wild, door de artikelen 1, § 1, 10o,
en 2ter van de Jachtwet van 28 februari 1882, alleen verboden is binnen
een volledig afgesloten terrein en in zoverre, daarenboven, de omheinde
ruimte niet een dusdanig grote oppervlakte bestrijkt dat de betrokken
soorten zich vrij kunnen verplaatsen tussen de bijvoeder-, rust- en voortplantingsplaatsen.
De voormelde wetsbepalingen verbieden de jacht op elk grof wild binnen
een afgesloten terrein, met andere woorden elk jachtterrein of deel van
terrein dat blijvend of tijdelijk omringd wordt door één of meerdere
hindernissen die de vrije verplaatsing van elk soort grof wild beletten.
Niet alleen de afsluiting die een gebied volledig omsluit maar ook de
afsluiting, bestaande uit omheiningelementen die op doorlopende of
niet-doorlopende wijze opgesteld staan, de vrije verplaatsing van grof
wild belemmeren en aldus het evenwicht tussen het dier en zijn natuurlijk milieu verstoren, kunnen bijgevolg afsluitingen zijn waardoor de
jacht op grof wild verboden is.
  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 126.
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Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 149 Grondwet schendt
doordat het de interpretatie negeert die het Grondwettelijk Hof aan het
begrip ”afgesloten gebied” heeft gegeven, hoewel hij het arrest van dat
Hof heeft aangevoerd en overgelegd.
Het feit dat een wet anders wordt uitgelegd dan het Grondwettelijk
Hof doet, is geen gebrek aan reden, in de zin van artikel 149 Grondwet.
In zijn conclusie voert de eiser aan dat het hof van beroep de artikelen 1, § 1, 10o, en 2ter van de wet onvermijdelijk diende te lezen als een
jachtverbod dat enkel gold binnen de volledig afgesloten terreinen. Hij
heeft echter ook toegegeven dat het arrest van het Grondwettelijk Hof
waarop volgens hem die interpretatie gegrond is, niet bindend was voor
het hof van beroep, aangezien het een beslissing betreft die uitspraak
doet over een prejudiciële vraag van een ander rechtscollege.
Bijgevolg dienden de appelrechters in hun antwoord zélf aan de in het
geding zijnde wetsbepaling de zin en draagwijdte toe te kennen die zij
volgens hen heeft.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, moet de rechter de
strafwet niet altijd uitleggen in een zin die gunstig is voor de vervolgde
persoon. Alleen wanneer de rechter niet erin slaagt de geest van de wet
te doorgronden, zodat die onzeker blijft, moet hij de wet uitleggen in de
voor de beklaagde meest gunstige zin.
Ofschoon de analogische toepassing van de strafwetten verboden is,
volgt daaruit niet dat de rechter, bij de interpretatie ervan, de in de wet
gebruikte bewoordingen altijd in de meest enge betekenis dient op te
vatten. Hij dient aan die bewoordingen alleen de betekenis te geven die
de wetgever eraan heeft willen toekennen.
Wanneer de zin van de wet door interpretatie vaststaat, moet de rechter
de wetsbepaling toepassen op alle gevallen die in de bewoordingen van
de wet begrepen zijn, maar alléén op die gevallen.
Het arrest wijst de enge interpretatie af die de eiser aan het begrip
”afgesloten gebied” geeft. Het verantwoordt dit door te verwijzen naar
de tekst die het begrip afsluiting verruimt door het te definiëren als de
aanwezigheid van één of meer hindernissen die de vrije verplaatsing van
het grof wild beletten.
Dit is geen analogische toepassing van de strafwet, met andere woorden
de toepassing op gevallen die niet onder de bewoordingen van de wet
vallen. Het betreft hier alleen een interpretatie waarvan het middel niet
aanvoert dat zij in strijd zou zijn met de wil van de wetgever en die
niet tot gevolg heeft dat de geïnterpreteerde bepaling het voorzienbare
karakter verliest dat met name door artikel 7 EVRM wordt vereist.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Vierde onderdeel
De rechter is bij zijn interpretatie van de wet niet gebonden door een
ministeriële omzendbrief die de zin ervan wil bepalen.
De geïnterpreteerde wetsbepaling houdt niet op voorzienbaar en
toegankelijk te zijn, louter en alleen omdat de interpretatie van de norm
door de rechter afwijkt van de administratieve interpretatie ervan.
Het middel faalt naar recht.
Vijfde onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed omdat het niet nagaat of, niettegenstaande de conclusie die
dienaangaande neergelegd is, de ministeriële omzendbrief waarin het
begrip ”afgesloten terrein” uitgelegd wordt, rekening houdend met het
feit dat de omzendbrief werd gepubliceerd, het rechtmatig vertrouwen
van de burgers niet heeft kunnen beschamen.
Het arrest wijst niet alleen op de fouten in de door de eiser aangevoerde omzendbrief. Het preciseert ook dat uit de tekst zelf van de wet
blijkt dat de afsluiting niet noodzakelijk volledig dient te zijn opdat
binnen het betrokken gebied een jachtverbod zou gelden.
Die herinnering aan de wet en aan de voorrang van de wet op de
omzendbrief, beantwoordt het verweer volgens hetwelk een veroordeling
van de eiser zijn rechtmatig vertrouwen zou beschamen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Op de conclusie waarin de eiser aanvoert dat de betwiste afsluiting de
vrije verplaatsing van het wild niet belemmert, antwoordt het arrest
dat zij door de lengte ervan, namelijk zevenhonderd meter, een bijzonder
efficiënte hindernis vormt tijdens jachtpartijen, doordat zij de vlucht
van het opgejaagde dier verhindert of vertraagt om de vangst door de
jager te vergemakkelijken.
De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen.
Zij dienden voor het overige niet te antwoorden op de beweringen
betreffende de oppervlakte van de gebieden ten noorden en ten zuiden
van de afsluiting, aangezien die gegevens alleen maar argumenten zijn
en geen afzonderlijk middel uitmaken.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert een miskenning aan van het beschikkingsbeginsel en
van het recht van verdediging. Hij verwijt het arrest dat het steunt op
een feitelijk gegeven dat niet aan de tegenspraak van de partijen werd
onderworpen.
Het beschikkingsbeginsel is weliswaar toepasselijk op het gerechtelijk
privaatrecht, met inbegrip van de burgerlijke rechtsvordering voor de

ARREST-2012-02.indb 431

31/01/13 16:12

432

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.2.12 - N° 126

strafrechter en onder voorbehoud van de uitzonderingen van openbare
orde, maar niet op de strafrechtspleging.
Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
Op de rechtszitting van 6 september 2011 heeft de eiser een conclusie
neergelegd waarin hij preciseert dat op sommige stroken van zijn jachtgebied een afsluiting is geplaatst voor de bescherming van personen,
teelten of bosaanplantingen. Die conclusie vermeldt dat alleen strook
”A” in aanmerking komt voor vervolging en zij situeert het, met behulp
van het plan in bijlage, ten opzichte van de overige stroken afsluiting
die in het verlengde ervan liggen.
Door erop te wijzen dat de afsluiting die de vrije verplaatsing van het
wild belemmert een te efficiënte hindernis is vooral omdat zij doorloopt
in afsluitingen die wél vallen onder de in de wet bepaalde uitzonderingen, maakt het arrest bijgevolg alleen gewag van feitelijke gegevens
die de eiser zelf in het debat heeft gebracht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiser oefent kritiek uit op de overweging van het arrest volgens
welke de rust van het wild voor de wet geen maatstaf is. Hij voert aan
dat die overweging het doel miskent van de bepalingen die de jacht op
grof wild verbieden binnen een afgesloten terrein en die met name de
rust van het wild willen garanderen.
De bekritiseerde vermelding wijst het verweermiddel af volgens
hetwelk de betwiste afsluiting wandelaars en honden verhindert om
in een privé-eigendom binnen te dringen en van het gebied waar zij
geplaatst is een toevluchtsoord voor dieren maakt.
Het arrest wijst evenwel erop dat de doorslaggevende maatstaf voor
het jachtverbod binnen een afgesloten terrein, niet het feit is dat dit
terrein de hoedanigheid van een toevluchtsoord heeft, door de omheining, maar het feit dat de geplaatste hindernis de vrije verplaatsing van
het wild kan belemmeren.
Het arrest dat erop wijst dat de rust van de dieren het jachtverbod niet
opheft in het met dat doel afgesloten gebied, schendt de artikelen 1, § 1,
10o, en 2ter, van de wet van 28 februari 1882 niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het is niet tegenstrijdig om te oordelen dat, enerzijds, een afsluiting
die op blijvende wijze over een grote afstand is geplaatst geen ”tuig”
is om het vangen of doden van wild te vergemakkelijken, in de zin
van artikel 8 van de wet van 28 februari 1882 en dat zij, anderzijds, de
hindernis kan uitmaken die, doordat zij de doortocht van wild belemmert of de vangst ervan door de jager vergemakkelijkt, tot gevolg heeft
dat het jachtverbod bedoeld in artikel 2ter van de voormelde wet er van
toepassing wordt.
Het middel mist feitelijke grondslag.
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Derde middel
Eerste onderdeel
De conclusie die de eiser op de rechtszitting van 6 september 2011 heeft
neergelegd, vermeldt dat de afsluiting ”de dieren belet naar de zuidelijke vlakten te trekken. Als men de afsluiting doet ophouden aan de
hoek van het veld, trekken de hertachtigen en everzwijnen daar terstond
naartoe. Met de huidige concentraties aan everzwijnen en hertachtigen,
zou de schade zeer aanzienlijk zijn”.
Volgens het arrest voert de eiser aan dat ”de afsluiting dienst doet als
bescherming van teelten waar het wild anders zou binnendringen”.
De voormelde conclusie zegt eveneens dat ”In vak C (bijlage bij stuk
1), de afsluiting eveneens moet dienen om geplande aanplantingen te
beschermen”.
Volgens het arrest beweert de eiser ”dat een afsluiting hypothetisch
een jonge aanplanting zou kunnen beschermen”.
In geen van beide hierboven vermelde en door het middel bekritiseerde
overwegingen hebben de appelrechters van de conclusie waarnaar het
arrest verwijst een interpretatie gegeven die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Op grond van een feitelijke beoordeling waarop het Hof geen toezicht
vermag uit te oefenen, oordeelt het arrest dat er onvoldoende aanwijzing is dat de afsluiting noodzakelijk is voor de veiligheid van personen.
Het arrest voegt daaraan toe dat de bescherming van personen niet
toestaat afsluitingen te plaatsen langs de wegen, zoniet is het nergens
nog mogelijk een gemengd karakter en een aangroei van het wild te
garanderen.
De tweede reden is overtollig zodat het middel dat daarop kritiek
uitoefent niet ontvankelijk is.
Het arrest zegt niet dat de afsluiting zich langs een ”veel gebruikte
weg” bevindt. In zoverre het middel die vaststelling aan het arrest
toeschrijft, mist het feitelijke grondslag.
Het feit dat een afsluiting langs een berijdbare weg loopt ontneemt de
rechter de bevoegdheid niet om op onaantastbare wijze te oordelen of
het al dan niet om een afsluiting gaat die geplaatst is voor de veiligheid
van personen.
Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
Derde onderdeel
Zoals vermeld bij het onderzoek van het eerste onderdeel van het
tweede middel, antwoorden de appelrechters op de conclusie van de
eiser, waarin betwist wordt dat de afsluiting de vrije verplaatsing van
het wild zou kunnen hinderen, door tegenover dat verweer hun andersluidende feitelijke beoordeling te stellen.
Zij dienden niet te antwoorden op de beweringen betreffende de
concentratie van het wild aan deze of gene zijde van de afsluiting en
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op de aanwezigheid, zowel ten noorden als ten zuiden van de afsluiting,
van bijvoeder-, rust- en voortplantingsplaatsen, aangezien die gegevens
alleen maar argumenten zijn tot staving van de aangevoerde stelling, en
geen afzonderlijk middel uitmaken.
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.
22 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaat : mevr. Grégoire.

N° 127
1o

— 23 februari 2012
(C.10.0237.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — Sancties. — Bevel tot staking. — Vordering tot opheffing. — Opdracht van de rechter.
2o STEDENBOUW. — Sancties. — Stakingsbevel. — Gevolg. — Nadien
vergunde werken. — Andere werken.

1o Het komt aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend
in kort geding, toe het bevel tot staking van het werk, van de handelingen
of van het gebruik op zijn externe en interne wettigheid te toetsen, alsmede
te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust  (1). (Art. 154 Stedenbouwdecreet 1999)
2o Het stakingsbevel vormt geen juridisch beletsel voor de uitvoering van
werken waarvoor na het stakingsbevel een stedenbouwkundige vergunning
werd bekomen ; de enkele omstandigheid dat na het stakingsbevel een stedenbouwkundige vergunning werd gekregen voor andere werken dan deze geviseerd in het stakingsbevel, volstaat niet om het wederrechtelijk karakter van
de in artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde werken,
handelingen of gebruik weg te nemen en de toetsingsbevoegdheid aan de
kortgedingrechter te ontnemen  (2). (Art. 154 Stedenbouwdecreet 1999)

(Vlaams Gewest, Vlaamse Minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijk ordening en Sport t. Argentijnse Grill n.v.)
  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Id.
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Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :
Feiten

en procedurevoorgaanden

Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd op
31 januari 2008 met toepassing van artikel 154 van het Stedenbouwdecreet 1999 de stopzetting bevolen van verbouwingswerken aan het pand
gelegen te Antwerpen, …, eigendom van verweerster, o.m. wegens wijziging en renovatie van het terras dat een uitsprong vormt op de openbare
weg. Bij beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur van 12 februari
2008 wordt, gelet op het vergunningsplichtig karakter van de werken,
het stakingsbevel bekrachtigd.
Op 15 mei 2008 dagvaardde verweerster eiser in opheffing van het
bekrachtigd stakingsbevel.
Bij beschikking van 26 juni 2008 van de Voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen werd het stakingsbevel opgeheven, op
grond van de vaststellingen dat er een bestaande vergunning van 1988
is voor het terras, dat mits verplaatsing van de deur, de uitgevoerde
werken geen inbreuk vormen op de vergunning van 1988, en dat in de
concrete omstandigheden niet in alle redelijkheid kon besloten worden
tot staking van de werken, waardoor de verdere economische exploitatie van het pand onmogelijk werd. De opheffing van het stakingsbevel
van 31 januari 2008, bekrachtigd bij beslissing van 12 februari 2008, werd
bevolen binnen 48 uren na de betekening van de beschikking.
Op 27 juni 2008, zijnde de dag na deze beschikking, verleende het
College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen, ingevolge de
vergunningsaanvraag van verweerster daterend van 22 mei 2008, een
stedenbouwkundige vergunning aan verweerster voor het verbouwen
van restaurant en woning. Deze vergunning voorziet o.m. de afbraak
van het gesloten terras waardoor de gevel opnieuw aansluit bij deze van
de buren, het uitvoeren van de gevelpui als een groot glasvlak, voorzien
van een schuifraam en een dubbele inkomdeur, en de afwerking van de
gevelpui met een zwart gebeitste houten bekleding en idem schrijnwerk.
Op het hoger beroep van eiser oordeelde het hof van beroep te Antwerpen
bij arrest van 18 november 2009 dat, rekening houdende met de nieuwe
juridische situatie voortvloeiend uit de op 27 juni 2008 bekomen stedenbouwkundige vergunning, de opheffing van het stakingsbevel dient
bevestigd te worden.
Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van
huidige procedure.
Het

cassatiemiddel

In het enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van artikel 159
van de gecoördineerde Grondwet, van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 70 van het Strafwetboek, van
artikel 128, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna afgekort Stedenbouwdecreet 1999), zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 36 van het
decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimte-

ARREST-2012-02.indb 435

31/01/13 16:12

436

ARRESTEN VAN CASSATIE

23.2.12 - N° 127

lijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, van artikel 146
van het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing vóór de wijziging
bij artikel 50 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, van artikel 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing
vóór de wijziging bij artikel 53 van het decreet van 27 maart 2009 tot
aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningenen handhavingsbeleid, van artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet
1999, zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 57 van het decreet
van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, van de artikelen 154, zesde
lid, en 156, § 1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 en van de artikelen 4.6.2
§ 1, 6.1.1, 6.1.41 § 1, 6.1.47, eerste lid, 6.1.47, zesde lid en 6.1.49 § 1, eerste lid,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
Het cassatiemiddel verwijt het bestreden arrest op grond van de enkele
vaststellingen dat verweerster na het bekrachtigd stakingsbevel een
stedenbouwkundige vergunning bekwam voor afbraak van het terras,
en dat het stakingsbevel een juridische onmogelijkheid creëert om deze
vergunde werken uit te voeren, tot opheffing van het stakingsbevel te
hebben besloten.
Eiser voert aan dat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat er
een juridische onmogelijkheid is om onder het litigieuze stakingsbevel,
dat ”alle” werken verbiedt, de nadien vergunde werken uit te voeren.
De werken uitgevoerd conform een na het bekrachtigd stakingsbevel bekomen stedenbouwkundige vergunning, vormen immers geen
inbreuk, in de zin van de artikelen 146, eerste lid, 5° en 156, § 1, eerste
lid, Stedenbouwdecreet 1999, en de artikelen 6.1.1, 5o en 6.1.49 § 1, eerste
lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op het stakingsbevel, en
vinden alleszins een rechtvaardigingsgrond in de vergunning die het
wederrechtelijk karakter van de miskenning van het stakingsbevel
wegneemt. Bovendien sluiten de bewoordingen van de bekrachtigingsbeslissing van de stedenbouwkundig inspecteur van 12 februari 2008,
waarin de omvang van het stakingsbevel is bepaald, geenszins uit
dat werken, vergund na het bekrachtigd stakingsbevel, zouden uitgevoerd worden, zonder dat dit een miskenning van het stakingsbevel
zou opleveren, zodat het bestreden arrest, in zoverre de redengeving
ervan zou toelaten aan te nemen dat de appelrechters oordelen dat het
stakingsbevel zondermeer alle werken verbiedt, ook deze vergund na
de bekrachtigingsbeslissing, volgens eiser aan de bekrachtigingsbeslissing van het stakingsbevel een uitlegging geeft die niet verenigbaar is
met de bewoordingen ervan, en het derhalve de bewijskracht van dit
stuk miskent.
Nu het bestreden arrest niet vaststelt dat de ter verantwoording van het
stakingsbevel ingeroepen wederrechtelijke toestand heeft opgehouden
te bestaan, minstens niet uitsluit dat deze wederrechtelijke toestand
bestond ten tijde van het stakingsbevel en ook nog steeds bestaat, en
evenmin vaststelt dat verweerster uitvoering gaf aan de op 27 juni 2008
verleende vergunning, conform deze vergunning, kon het volgens eiser
niet wettig de opheffing van het stakingsbevel bevelen. Het kon alles-
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zins niet wettig oordelen dat de ”vroegere situatie”, voor de vergunning
van 27 juni 2008, niet nader diende onderzocht te worden.
In zoverre het bestreden arrest oordeelt ”(dat) het argument van (eiser)
dat het bouwmisdrijf onder de vroegere vergunning blijft bestaan, zolang
de nieuw gegunde werken niet effectief zijn uitgevoerd, enkel relevant
(is) voor de bodemrechter”, miskent het volgens eiser de omvang van de
bevoegdheid van de rechter die uitspraak dient te doen over de vordering
in opheffing van het stakingsbevel, en die ten gronde uitspraak doet
over deze opheffing, en hierbij de wederrechtelijkheid van de stilgelegde
werken dient te beoordelen.
Bespreking

van het cassatiemiddel

Overeenkomstig artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, en,
sinds 1 september 2009, het gelijkluidend voorschrift van artikel 6.1.47,
eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kunnen de bedoelde
ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie mondeling
ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen
of van het gebruik bevelen indien zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146
van het Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds 1 september 2009, zoals bedoeld
in artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Het bevel tot staking is een preventieve maatregel die niet alleen
ertoe strekt de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig
te stellen, maar ook bedoeld is om verdere inbreuken op de wettelijke
regels inzake ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds 1 september 2009, in artikel 6.1.1 Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, te voorkomen  (1).
Overeenkomstig artikel 154, zesde lid, Stedenbouwdecreet 1999, en,
sinds 1 september 2009, het gelijkluidend voorschrift van artikel 6.1.47,
zesde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kan de betrokkene in
kort geding, voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het
ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd, de
opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest.
Hierbij komt het aan de rechter toe om, overeenkomstig artikel 159
van de gecoördineerde Grondwet, het bevel tot staking op zijn externe
en interne wettigheid te toetsen, na te gaan of het strookt met de wet en
een preventieve aard heeft dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust. De rechter beslist ten gronde over de vordering tot
opheffing  (2).
De uitvoering van werken conform een na het bekrachtigd stakingsbevel bekomen stedenbouwkundige vergunning, vormt geen inbreuk
op het stakingsbevel, nu het geen ”voortzetten van handelingen,
werken of wijzigingen in strijd met het stakingsbevel” vormt in de
zin van voornoemde artikelen 146, eerste lid, 5o en 156, § 1, eerste lid,
Stedenbouwdecreet 1999, en voornoemde artikelen 6.1.1, 5o en 6.1.49.
  (1) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140
  (2) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140 ; Cass. 16 jan. 2009, AR C.06.0480.N,
AC 2009, nr. 38.
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§ 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ook al verbiedt
het stakingsbevel alle werken, zonder onderscheid, dan nog vormt het
derhalve geen juridisch beletsel voor de uitvoering van werken waarvoor
na het bekrachtigd stakingsbevel een stedenbouwkundige vergunning
werd bekomen.
Wat betreft de gevolgen van een sinds het bekrachtigd stakingsbevel
bekomen stedenbouwkundige vergunning, dient een onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds de vergunning die de werken zoals ze in uitvoering waren ten tijde van het stakingsbevel, onvoorwaardelijk regulariseert, en anderzijds de vergunning die regulariseert doch voorwaarden
stelt en bijkomende werken impliceert, of die de uitvoering van andere
werken toelaat, onderscheiden van deze die in uitvoering waren bij het
stakingsbevel.
Wanneer na het bekrachtigd stakingsbevel een vergunning wordt
bekomen voor het uitvoeren van andere werken dan deze die wederrechtelijk in uitvoering waren en door het stakingsbevel werden stilgelegd,
neemt het louter bestaan van deze vergunning niet de wederrechtelijkheid weg van de werken die in uitvoering waren en ontneemt het de
voormelde toetsingsbevoegdheid niet aan de kortgedingrechter.
Te dezen stelt de appelrechter vast dat ”het College van Burgemeester
en Schepenen van de stad Antwerpen in deze zaak, op 27.6.2008 (één dag
na de uitspraak van de [beroepen] beschikking) een stedenbouwkundige
vergunning heeft afgeleverd aan [verweerster]”, dat ”hieruit blijkt dat
[verweerster] de toelating heeft om o.m. het bestaande gesloten terras
af te breken waardoor de gevel opnieuw aansluit bij deze van de buren”
en dat verweerster ”tevens de toelating (heeft) bekomen om de gevelpui
uit te voeren als een groot glasvlak, voorzien van een schuifraam en een
dubbele inkomdeur, en de gevelpui verder af te werken met een zwart
gebeitste houten bekleding en idem schrijnwerk”.
Daardoor neemt de appelrechter aan dat het ter zake niet gaat om een
regularisatievergunning voor de wederrechtelijk uitgevoerde werken,
maar om een vergunning voor andere werken dan die wederrechtelijke.
Het bestreden arrest stelt niet vast dat de ter verantwoording van het
stakingsbevel ingeroepen wederrechtelijke toestand heeft opgehouden
te bestaan, sluit minstens niet uit dat deze wederrechtelijke toestand
bestond ten tijde van het stakingsbevel en ook nog steeds bestaat.
Daarenboven stelt het bestreden arrest evenmin vast dat verweerster uitvoering gaf aan deze stedenbouwkundige vergunning van 27 juni
2008, en a fortiori niet dat hieraan uitvoering werd gegeven conform alle
voorwaarden die deze vergunning bevat.
Niettemin oordelen de appelrechters dat gelet op de ”nieuwe juridische situatie”, met name de stedenbouwkundige vergunning van 27 juni
2008, er geen reden bestaat om ”de opheffing van het stakingsbevel ongedaan te maken”, nu verweerster ”in de juridische mogelijkheid moet
zijn” om de werken waarvoor zij op 27 juni 2008 toelating heeft bekomen,
”ook daadwerkelijk uit te voeren”, en dit ”onmogelijk (is) onder een
stakingsbevel dat de stopzetting van alle werken verbiedt, zonder onderscheid, en waarvan de verderzetting strafrechtelijk beteugeld is”, dat de
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opheffing door de eerste rechter werd bevolen ”op grond van feitelijke en
juridische elementen, zoals deze bestonden vóór de stedenbouwkundige
vergunning van 27.6.2008”, dat het hof ”deze vroegere situatie niet nader
(hoeft) te onderzoeken” en dat ”het argument dat het bouwmisdrijf onder
de vroegere vergunning blijft bestaan, zolang de nieuw gegunde werken
niet effectief zijn uitgevoerd, enkel relevant (is) voor de bodemrechter”.
De appelrechter heeft naar mijn mening zijn beslissing niet naar recht
verantwoord zodat het middel mij in zoverre gegrond lijkt te zijn.
Conclusie : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 18 november 2009.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 30 december 2011 een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 kunnen de
in artikel 148 bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen
of van het gebruik bevelen indien zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146
of wanneer niet voldaan is aan de verplichting van artikel 114, § 2.
2. Krachtens artikel 154, laatste lid, van voormeld decreet, kan de
betrokkene in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen
het Vlaams Gewest. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en
de handelingen werden uitgevoerd.
Het komt aan deze rechter toe het bevel tot staking op zijn externe
en interne wettigheid te toetsen, alsmede te onderzoeken of het strookt
met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust.
3. Het stakingsbevel vormt geen juridisch beletsel voor de uitvoering
van werken waarvoor na het stakingsbevel een stedenbouwkundige
vergunning wordt verkregen.
4. De enkele omstandigheid dat na het stakingsbevel een stedenbouwkundige vergunning werd gekregen voor andere werken dan deze
geviseerd in het stakingsbevel, volstaat niet om het wederrechtelijk
karakter van de in voormeld artikel 154, eerste lid, bedoelde werken,
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handelingen of gebruik weg te nemen en voormelde toetsingsbevoegdheid aan de kortgedingrechter te ontnemen.
5. Het arrest dat de opheffing beveelt van het stakingsbevel van
1 februari 2008 om reden dat op 27 juni 2008 aan de verweerster een bouwvergunning werd afgeleverd, zonder vast te stellen of de werken die door
het stakingsbevel waren getroffen, volledig overeenkwamen met de
werken waarvoor de bouwvergunning was afgeleverd, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
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.
23 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 128
1o

— 23 februari 2012
(C.10.0333.N)

kamer

STEDENBOUW. — Sancties. — Bevel tot staking. — Maatregelen. —
Rechtsgrond. — Opheffing van het stakingsbevel. — Gevolg.

De maatregelen, met inbegrip van verzegeling, inbeslagname van materiaal en
materieel, om het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschikking in kort geding onmiddellijk te kunnen toepassen,
ontlenen hun rechtsgrond aan het stakingsbevel, zodat door de opheffing
van het stakingsbevel ook de bijkomende maatregelen van rechtswege een
einde nemen  (1). (Art. 154, eerste lid, en 155 Stedenbouwdecreet 1999)

(C. e.a. t. Vlaams Gewest, Vlaamse Minister

van financiën,

begroting en ruimtelijke ordening)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :
Feiten

en procedurevoorgaanden

Deze zaak heeft betrekking op een executiegeschil gerezen naar aanleiding van een betwisting inzake het verbeuren van dwangsommen.
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan gaf de stedenbouwkundig inspecteur eisers op 27 september 2005 mondeling bevel tot
staking van bepaalde bouwwerken zonder de vereiste vergunning. Deze
beslissing werd op 3 oktober 2005 bekrachtigd.
Nieuwe werken gaven aanleiding tot een nieuw bevel tot stillegging
der werken op 31 januari 2006 en tot verzegeling van het gebouw en het
terrein. De beslissing tot staking en verzegeling van de gewestelijke
stedenbouwkundige inspecteur werd bekrachtigd bij beslissing van
7 februari 2006.
Naar aanleiding hiervan dagvaardden eisers verweerder in kort geding
in opheffing van de stakingsbevelen en verzegeling.
Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te Kortrijk werd verweerder veroordeeld ”over te gaan tot opheffing van
het bevel tot stillegging van de werken, vastgesteld bij proces-verbaal
van 27 september 2005 en bekrachtigd bij beslissing dd. 3 oktober 2005 ;
tot opheffing van het bevel tot stillegging der werken, vastgesteld
bij proces-verbaal van doorbraak dd. 6 januari 2006 en ondertekend op
3 februari 2006 ; en tot opheffing van het bevel tot verzegeling vastgesteld bij proces-verbaal dd. 31 januari 2006 en ondertekend op 7 februari
2006 en bekrachtigd bij beslissing dd. 7 februari 2006, dit alles onder
verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per dag na de betekening van
de huidige beschikking zo [verweerder] nalaat hieraan gevolg te geven”.
Deze beschikking werd aan verweerder betekend op 28 december 2006.
Op het hoger beroep van verweerder bevestigde het hof van beroep te
Gent bij arrest van 21 december 2007 de beschikking van de kortgedingrechter van 20 december 2006, met dien verstande dat verweerder niet
werd bevolen om over te gaan tot opheffing van de bevelen tot stillegging en/of verzegeling, maar dat de appelrechters deze opheffing zelf
bevalen. Vervolgens werd dit arrest van 21 december 2007 door het Hof
van Cassatie vernietigd bij arrest van 3 september 2009. De zaak werd
verwezen naar het hof van beroep te Antwerpen.
Op 12 april 2007 lieten eisers een bevel betekenen tot betaling van de
kosten en dwangsommen ten bedrage van 104.000 euro voor de periode
van 28 december 2006 tot 11 april 2007.
Op 4 mei 2007 lieten eisers uitvoerend derdenbeslag leggen lastens
verweerder in handen van de NV Dexia Bank België voor een totaalbedrag van 131.597,05 euro.
Verweerder tekende verzet aan tegen het bevel en het derdenbeslag
respectievelijk op 17 april 2007 en op 15 mei 2007.
Bij vonnis van 28 september 2007 verklaarde de beslagrechter het bevel
van 12 april 2007 onrechtmatig in zoverre het betekend werd voor een
hoger bedrag ten titel van verbeurde dwangsommen dan 6.000 euro. De
opheffing van het uitvoerend derdenbeslag werd bevolen in zoverre dit
beslag gelegd werd voor een hoger bedrag ten titel van verbeurde dwangsommen dan 6.000 euro.
Verweerder stelde hoger beroep in tegen deze beschikking.
In het voor Uw Hof bestreden arrest van 1 maart 2010 wordt het hoger
beroep ontvankelijk en gegrond verklaard. Het bestreden arrest beveelt
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de opheffing van het exploot van bevel van 12 april 2007 en van het
exploot beslag van 4 mei 2007.
Tegen dit arrest komen eisers op in cassatie.
Het

cassatiemiddel

De aan uw Hof voorliggende zaak heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van de voormelde beschikking van 20 december 2006 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
De appelrechters beslissen in het bestreden arrest dat de bij voorraad
uitvoerbare beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Kortrijk van 20 december 2006 geldt als de met gezag van
gewijsde beklede uitvoerbare beslissing van de dwangsomrechter, die tot
op heden rechtsgeldig is ongeacht het lot van de navolgende uitspraak
in graad van beroep. De appelrechters beslissen evenwel dat verweerder
de hoofdveroordeling is nagekomen zodat het verzet van verweerder
tegen de exploten van bevel en beslag gegrond is. Het bestreden arrest
verklaart het verzet van verweerder tegen het door eisers betekende
bevel tot betaling van dwangsommen en het uitvoerend derdenbeslag
gegrond, na te hebben geoordeeld dat verweerder tijdig uitvoering had
gegeven aan het bevel tot opheffing van de stakingsbevelen en van de
verzegeling zoals vervat in voormelde beschikking van de kortgedingrechter van 20 december 2006, en dit ondanks de afwezigheid van een
proces-verbaal van ontzegeling.
Het enig middel tot cassatie komt op tegen de beslissing van de appelrechters dat verweerder de hoofdveroordeling is nagekomen zodat zijn
verzet tegen voornoemde bevelen gegrond is.
Eisers voeren in hun enig middel schending aan van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 19, 23 t.e.m. 26, 1158
en 1173 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 283 t.e.m. 288 van
het Strafwetboek, de artikelen 35 t.e.m. 39, 89 en 154 van het Wetboek
van Strafvordering, artikel 40 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, de artikelen 148, 154 en 155 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna te noemen
het ”Stedenbouwdecreet 1999”) en voor zoveel als nodig de artikelen 6.1.47,
6.1.48 en 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.
Eisers voeren aan dat de opheffing van de verzegeling in stedenbouwzaken gepaard moet gaan met het opstellen van een proces-verbaal van
ontzegeling door de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar of officier van de gerechtelijke politie. Eisers verwijzen hiertoe naar de artikelen 35 tot en met 39, 89 en 154 van het Wetboek van Strafvordering met
betrekking tot de opheffing van een inbeslagname of verzegeling door
de procureur des Konings of door de onderzoeksrechters, naar artikel 40
van de wet op het politieambt en naar artikel 1173 van het Gerechtelijk
Wetboek krachtens hetwelk er bij ontzegeling door de Vrederechter een
proces-verbaal van ontzegeling moet worden opgesteld.
De verzegeling kan volgens eisers dan ook slechts geacht worden definitief te zijn opgeheven na het opstellen van een proces-verbaal van
ontzegeling.
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Bespreking
Aangezien de verbeurte van een dwangsom in bepaalde gevallen een
ernstige vermogensaantasting voor de veroordeelde tot gevolg kan
hebben, moet het door de rechter opgelegde verbod of gebod strikt
worden geïnterpreteerd. De veroordeelde moet precies weten waaraan
hij zich moet aan houden, zonder dat er ruimte kan zijn voor uitbreidende of analogische interpretatie van het rechterlijk gebod of verbod.
Vereist is dat het rechterlijk gebod voldoende duidelijk geformuleerd is.
Terzake beval de kortgedingrechter verweerder over te gaan tot opheffing van de bevelen tot stillegging van de werken en van het bevel tot
verzegeling. Enig gebod tot opstellen van een proces-verbaal van opheffing
werd niet aan verweerder opgelegd.
Verder is het de partij die de veroordeling bekwam, die dient aan te
tonen dat de veroordeelde zijn verplichting niet nakomt  (1). De partij
die beweert dat de dwangsom verbeurd is, moet dan ook zelf bewijzen
dat aan de voorwaarden voor de verbeurte van de dwangsom voldaan is.
Geen enkele wettelijke bepaling legt deze bewijslast bij verweerder.
De wetsbepalingen waarnaar eisers verwijzen zijn, met uitzondering
van de bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1999, niet van toepassing
op de opheffing van de verzegeling in stedenbouwzaken maar betreffen
enkel de in deze wettelijke bepalingen genoemde gevallen.
De bevoegdheid tot verzegeling van de stedenbouwkundige inspecteur
wordt specifiek geregeld door artikel 155 van het Stedenbouwdecreet
1999 (thans artikel 6.1.48 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
Nu de bijkomende maatregelen zoals de verzegeling, voorzien in
artikel 155 van het Stedenbouwdecreet 1999, juist bedoeld zijn als
dwangmaatregelen om het stakingsbevel voorzien in artikel 154 van dit
decreet (thans artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) te doen naleven, en artikel 154, laatste lid, van dit decreet, voorziet dat de betrokkene in kort geding de opheffing van het stakingsbevel kan vorderen tegen het Vlaams Gewest, komt het mij voor dat uit
de onderlinge samenhang van die decretale bepalingen volgt dat het de
kortgedingrechter toekomt niet alleen de stakingsbevelen, maar ook
de bijkomende maatregelen te toetsen ; immers, deze maatregelen zijn
juist bedoeld als dwangmaatregel om het stakingsbevel te doen naleven.
Het decreet ruimtelijke ordening kent geen specifieke procedure tot
ontzegeling. Krachtens artikel 154 van het decreet ruimtelijke ordening
wordt de opheffing dan ook door de rechter bevolen. Het decreet vereist
geenszins dat de stedenbouwkundig inspecteur een proces-verbaal van
ontzegeling zou opstellen. De ontzegeling kan dan ook blijken uit andere
stukken of gedragingen dan dergelijk proces-verbaal.
Het bestreden arrest stelt ten deze onaantastbaar vast dat bij officieel
schrijven van de raadsman van verweerder van 29 december 2006 gericht
aan de raadslieden van eisers onder meer wordt meegedeeld dat
—— de opheffing van de drie bevelen (…) reeds is gebeurd door de uitvoer  (1) K. Wagner, ”Dwangsom”, in Gerechtelijk Recht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, afl. 44 (sept. 1999), 72.
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bare beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te Kortrijk van 20 december 2006 ;
—— het de voorzitter (van de rechtbank) is die een bevel opheft ;
—— [verweerder] niet meent actief stappen (tot opheffing) te moeten
ondernemen ;
—— de bevelen als opgeheven mogen worden beschouwd.
Het middel, dat er geheel van uitgaat dat de verzegeling pas geacht
kan worden definitief te zijn opgeheven na het opstellen van een procesverbaal van ontzegeling, lijkt mij dan ook naar recht te falen.
Conclusie : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 1 maart 2010.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 30 december 2011 een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, kunnen de
in artikel 148 bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen
of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146
of wanneer niet voldaan is aan de verplichting van artikel 114, § 2.
Krachtens artikel 155 van dit decreet zijn de in artikel 148 bedoelde
ambtenaren en agenten of officieren van gerechtelijke politie gerechtigd tot het nemen van alle maatregelen, met inbegrip van verzegeling,
inbeslagname van materiaal en materieel, om het bevel tot staking,
de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschikking in
kort geding onmiddellijk te kunnen toepassen.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de in artikel 155 genoemde maatregelen hun rechtsgrond ontlenen aan het in artikel 154 bedoelde stakingsbevel, zodat door de opheffing van het stakingsbevel ook de bijkomende
maatregelen van rechtswege een einde nemen.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat de zegellegging in het raam van
het stakingsbevel eerst een einde neemt wanneer het bestuur een procesverbaal van ontzegeling heeft opgesteld, berust op een verkeerde rechtsopvatting.
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Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
23 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de
heer Verbist.

N° 129
1o

— 23 februari 2012
(C.10.0574.N)

kamer

1o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — Archeologiedecreet. — Artikel 7. — Vlaamse regering. — Verkavelings- Of bouwvergunning. — Opschorting. — Voorwaarde. — Geen tot algemeen nut verklaarde
opgraving. — Gevolg. — Verplichting van de eigenaar. — Omvang.
2o STEDENBOUW. — ALLERLEI — Monumenten En Landschappen (Behoud
van). — Archeologiedecreet. — Artikel 7. — Vlaamse regering. — Verkavelings- Of bouwvergunning. — Opschorting. — Voorwaarde. — Geen tot
Algemeen nut verklaarde opgraving. — Gevolg. — Verplichting van de
eigenaar. — Omvang.
3o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — Archeologiedecreet. — Artikel 4, § 2. — Verplichting van de eigenaar of gebruiker. —
Aard. — Omvang. — Vlaamse regering. — Geen tot algemeen nut verklaarde
opgraving. — Gevolg. — Stedenbouw. — Uitvoering van vergunde werken.
4o STEDENBOUW. — ALLERLEI. — Monumenten en landschappen (Behoud
van). — Archeologiedecreet. — Artikel 4, § 2. — Verplichting Van De Eigenaar Of Gebruiker. — Aard. — Omvang. — Vlaamse regering. — Geen tot
algemeen nut verklaarde opgraving. — Gevolg. — Uitvoering van vergunde
werken.

1o en 2o De Vlaamse regering kan een verkavelings- of bouwvergunning
opschorten indien zij op grond van artikel 7 van het Archeologiedecreet het
uitvoeren van een opgraving tot algemeen nut verklaart en daartoe de tijdelijke bezetting van de gronden beveelt ; indien de Vlaamse regering nalaat
om een opgraving tot algemeen nut te verklaren, is de eigenaar die tijdens
het uitvoeren van werken of door middel van een toevalsvondst een goed
vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, slechts verplicht om het gevonden archeologische monument en de vindplaats in onveranderde toestand te laten, het te
beschermen tegen beschadiging of vernieling en het toegankelijk te stellen
voor onderzoek, tot de tiende dag na de door hem gedane melding, tenzij
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deze termijn op grond van artikel 8, derde lid, Archeologiedecreet door het
Instituut wordt verlengd of ingekort  (1). (Art. 7 Archeologiedecreet)
3o en 4o Artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet legt een algemene zorgplicht
op en perkt de rechten van de houder van een bouwvergunning slechts in
door het bepaalde in artikel 7 en 8 van dit decreet ; uit dit artikel 4, § 2, van
het Archeologiedecreet kan niet afgeleid worden dat de zorgplicht van de
eigenaar of de gebruiker van een grond zo ver strekt dat hij op eigen kosten
archeologische opgravingen moet uitvoeren alvorens hij stedenbouwkundig
vergunde werken kan aanvatten indien de Vlaamse regering geen gebruik
maakt van haar recht om een opgraving tot algemeen nut te verklaren  (2).
(Art. 4, § 2, Archeologiedecreet)

(Vlaams Gewest, Vlaamse Minister van financiën,
begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport
t. Woningbureau Paul Huyzentruyt n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :
Feiten

en procedurevoorgaanden

Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan kocht
verweerster in 2007 een reeks aaneengesloten percelen, gelegen te Harelbeke, die niet voorkomen op een lijst of een ontwerp van lijst van de
voor bescherming vatbare archeologische monumenten en zones.
Op 11 maart 2008 verleende het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke een verkavelingsvergunning voor 41 loten, en een
stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van riolerings- en
wegeniswerken op de verkaveling.
Bij schrijven van 4 april 2008 wees het Agentschap R-O Vlaanderen
(thans Ruimte en Erfgoed) verweerster op de aannemelijkheid van
archeologische sporen op de site (Romeinse nederzetting), en op de algemene zorgplicht t.a.v. het archeologisch patrimonium, zoals bepaald in
artikel 4, § 2, van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van
het archeologisch patrimonium (hierna te noemen ”het Archeologiedecreet”) : ”De eigenaar en de gebruiker zijn ertoe gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden”.
In mei 2008 liet verweerster een proefsleuvenonderzoek uitvoeren door
de N.V. Monument Vandekerckhove, om het bestaan van archeologische
sporen na te gaan. Het verslag besloot tot de aanwezigheid van deze
sporen, en achtte de site rechtstreeks bedreigd door de verkavelingsplannen, zodat een uitgebreid archeologisch onderzoek noodzakelijk zou
zijn.
Op 9 juni 2008 meldde de raadsman van verweerster aan het Agentschap
R-O Vlaanderen de riolerings- en wegeniswerken te willen aanvatten,
en verzocht hij het bestuur mede te delen of de werken konden worden
  (1) Zie de concl. van het OM.
  (2) Id.
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aangevat, dan wel dat, overeenkomstig artikel 7 van het Archeologiedecreet, het uitvoeren van een opgraving tot algemeen nut zou worden
verklaard.
Op 25 juni 2008 antwoordde de administrateur-generaal van het Agentschap R-O Vlaanderen dat er te dezen geen reden is tot toepassing van
artikel 7 van het Archeologiedecreet ”dat (wegens) zijn verstrekkende
gevolgen op stedenbouwkundig vlak, slechts op basis van zeer uitzonderlijke omstandigheden kan en mag ingeroepen worden”. De administrateur-generaal wees ook op de strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplicht
van artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet, die zou betekenen dat de
sporen in de ondergrond moeten behouden blijven (zgn. bewaring in situ),
dan wel dat een wetenschappelijke archeologische opgraving zou moeten
worden uitgevoerd om de archeologische informatie te registreren (zgn.
bewaring ex situ). Tenslotte werd onderstreept dat niet zal geaarzeld
worden om eventuele werkzaamheden onverwijld te laten stilleggen op
grond van een overtreding van artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet,
indien zou blijken dat de rioleringswerken of andere werkzaamheden in
weerwil van dit schrijven werden aangevat.
De raadsman van verweerster verzette zich in zijn schrijven van
2 juli 2008 tegen de voorgehouden interpretatie van artikel 4, § 2, van het
Archeologiedecreet.
In zijn schrijven van 14 augustus 2008 handhaafde de administrateurgeneraal van het Agentschap R-O Vlaanderen zijn standpunt. Ook de
raadsman van verweerster handhaafde in zijn schrijven van 26 augustus
2008 zijn standpunt, en deelde op 28 augustus 2008 mee dat de werken op
3 september 2008 zullen aangevat worden. De administrateur-generaal
van het Agentschap R-O Vlaanderen antwoordde op 1 september 2008
dat zich in de ondergrond van de terreinen archeologische monumenten
bevinden die door deze werken zouden kunnen worden beschadigd of
vernield, dat een inbreuk op de zorgplicht zoals vervat in artikel 4, § 2,
van het Archeologiedecreet wordt gesanctioneerd met correctionele
straffen en aanleiding kan geven tot het opleggen van een herstelmaatregel, en dat een bevoegd verbalisant van het Agentschap Inspectie op
3 september 2008 op de terreinen aanwezig zal zijn, en bij vaststelling
van inbreuken onmiddellijk proces-verbaal zal opstellen.
Op 3 september 2008 noteerde de door verweerster aangestelde gerechtsdeurwaarder de verklaring van de op de site aanwezige gewestelijke
stedenbouwkundige inspecteur die stelde dat hem ‘s morgens telefonisch
werd medegedeeld dat de administrateur-generaal van het Agentschap
R-O Vlaanderen de avond voordien de beslissing tot verklaring van algemeen nut had genomen (art. 7 Archeologiedecreet), en dat de beslissing
eerstdaags formeel zou worden. Verweerster besliste op grond hiervan
het aanvatten van de werken uit te stellen.
Bij schrijven van 8 september 2008 deelde de administrateur-generaal
van het Agentschap R-O Vlaanderen mee dat op 3 september de intentie
werd medegedeeld de opgraving van algemeen nut te verklaren, maar dat
na grondige evaluatie onvoldoende nieuwe elementen werden gevonden
om dergelijke verklaring te verantwoorden.
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Op 8 september 2008 dagvaardde de administrateur-generaal van het
Agentschap Inspectie RWO, namens eiser, verweerster, en de heren S.
en P. H. in kort geding voor de Voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk, teneinde verbod te horen opleggen de grondwerken
aan te vangen voor de realisatie van de verkaveling, vooraleer een
archeologische opgraving is uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen
van het Archeologiedecreet, onder verbeurte van een dwangsom van
500.000 EUR per vastgestelde overtreding.
Bij beschikking van 6 november 2008 verklaarde de voorzitter de vordering ontvankelijk doch ongegrond.
Op het hoger beroep van de administrateur-generaal van het Agentschap Inspectie RWO bevestigde het Hof van Beroep te Gent, bij arrest
van 28 mei 2010 de beschikking a quo, oordelend dat bij het sluiten van de
debatten geen hoogdringendheid meer voorhanden was o.m. op grond van
de vaststelling ”(dat) er geen enkel objectief gegeven voorligt waaruit
blijkt dat (verweerster) in de zeer nabije toekomst de uitvoering van die
kwestieuze werken zal aanvangen”.
Inmiddels dagvaardde verweerster eiser op 12 september 2008 voor de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk teneinde eiser te horen veroordelen tot betaling, op grond van artikel 10 van het Archeologiedecreet,
minstens op grond van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, van een provisionele schadevergoeding van 1.000 EUR
per kalenderdag met ingang van 26 juli 2008 tot en met de zestigste
dag nadat gedaagde schriftelijk en onvoorwaardelijk zal hebben bevestigd dat de bevolen stillegging van de werken wordt opgeheven en dat
deze ongehinderd en zonder beperkingen kunnen worden uitgevoerd, en
een provisionele schadevergoeding van 1 EUR voor alle andere schadeposten.
Bij vonnis van 22 december 2009 verklaarde de rechtbank de vordering ongegrond in zoverre zij ertoe strekte voor recht te horen zeggen
dat eiser de uitvoering van de op 11 maart 2008 vergunde werken niet
langer kan opschorten of verhinderen. De vordering in schadevergoeding
gesteund op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek werd principieel
gegrond verklaard, en eiser werd veroordeeld tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 225.000 EUR. Alvorens te beslissen over de
definitieve schadevergoeding werd een deskundige aangesteld met als
opdracht advies te verlenen over de omvang van de door verweerster
geleden schade ingevolge de nalatigheid van het Agentschap R-O Vlaanderen om over te gaan tot het effectief uitvoeren van een archeologische
opgraving op de gronden van verweerster, en dit vanaf 2 september 2008
tot, hetzij de dag waarop de door eiser te nemen tijdelijke maatregelen
zoals bepaald in artikel 7 van het Archeologiedecreet zullen worden
beëindigd, indien eiser binnen de maand na betekening van het vonnis
laat weten dat het deze maatregelen beveelt, hetzij de dag waarop eiser
aan verweerster, binnen dezelfde termijn, laat weten dat hij geen maatregelen in de zin van artikel 7 van het Archeologiedecreet beveelt, hetzij
tot het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de datum van
betekening van het vonnis, indien eiser noch de ene, noch de andere
beslissing neemt.
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Op het hoger beroep van eiser bevestigde het hof van beroep te Gent,
bij arrest van 28 mei 2010 (AR 2010/AR/312), de beslissing a quo.
Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
Het

cassatiemiddel

Het enig cassatiemiddel verwijt het bestreden arrest eiser aansprakelijk te hebben gesteld voor de door verweerster geleden schade, die
betrekking heeft op de vertraging in de voorgenomen verkavelingswerken sinds 2 september 2008. Het komt op tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan
verweerster op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek. Het voert schending aan van de artikelen 149 en 159 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 4o, van het
Gerechtelijk Wetboek, 99, § 1, en 101, § 1, van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna te noemen
”het Stedenbouwdecreet 1999”), zoals van toepassing voor de vervanging bij artikel 36 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, 2, 4, § 2, 7 en 35, 1o, van het decreet van 30 juni 1993, houdende
de bescherming van het archeologisch patrimonium (hierna te noemen
”het Archeologiedecreet”), het beginsel der scheiding der machten, zoals
vervat in de artikelen 36, 37 en 40 van de gecoördineerde Grondwet, en
het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, inzonderheid het
recht op rechtszekerheid en op het gewettigd vertrouwen.
Bespreking

van het eerste onderdeel

In het eerste onderdeel van het enige middel tot cassatie voert eiser
aan dat de appelrechters niet zonder schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 4 van het Archeologiedecreet konden
beslissen dat eiser een fout heeft begaan door de realisatie van de verkaveling te verhinderen.
Eiser voert aan dat de zorgplicht van de eigenaar of gebruiker, voorzien in artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet, een algemene draagwijdte heeft en de eigenaar en de gebruiker verplicht de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden, ongeacht of het bestuur op grond van artikel 7 van het Archeologiedecreet al
dan niet het uitvoeren van een archeologische opgraving tot algemeen
nut verklaart, ongeacht of de archeologische monumenten voorkomen
op een ontwerplijst of een lijst van beschermde archeologische monumenten of zones en ongeacht of de eigenaar van de grond al dan niet
over een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning
beschikt.
Op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat kon
het bestreden arrest volgens eiser niet wettig oordelen dat eiser foutief
handelde door te trachten de uitvoering van de beoogde verkavelingswerken zonder voorafgaande archeologische opzoeking, te verhinderen,
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en tezelfdertijd geen toepassing te maken van artikel 7 van het Archeologiedecreet.
Eiser is van oordeel dat bij voorgenomen al dan niet vergunde bouwwerken op een plaats waar zich archeologische monumenten in de ondergrond bevinden, het geenszins uitgesloten is dat de eerbiediging van de
bewarings- en beschermingsplicht van artikel 4, § 2 van het Archeologiedecreet vereist dat door de eigenaar voor de aanvang van de grondwerken op eigen kosten wordt overgegaan tot een archeologische opgraving in de zin van artikel 3, 2o van het Archeologiedecreet, na hiertoe,
met toepassing van artikel 6 van hetzelfde decreet, de noodzakelijke
vergunning te hebben bekomen.
Het bestreden arrest kon volgens eiser niet wettig de door eiser steeds
voorgehouden ”extensieve interpretatie” van artikel 4, § 2, van het
Archeologiedecreet in voornoemde zin, waarbij de zorgplicht mogelijk
vereist dat archeologische opgravingen worden uitgevoerd op initiatief
van de eigenaar of gebruiker van de grond alvorens stedenbouwkundig
vergunde werken aan te vatten, ook al meent het bevoegde bestuur geen
toepassing te moeten maken van artikel 7 van het Archeologiedecreet
en ook al beschikt de eigenaar over een stedenbouwvergunning en een
verkavelingsvergunning, verwerpen en kon dienvolgens ook niet wettig
deze houding van eiser, waarbij werd getracht het aanvatten van de
verkavelingswerken zonder voorafgaande archeologische opgraving te
beletten, als een element in aanmerking nemen om te besluiten tot een
fout van eiser, m.n. een onzorgvuldig handelen van de overheid in deze
zaak.
Naar luid van artikel 2 van het Archeologiedecreet regelt het decreet
”de bescherming, het behoud, de instandhouding, het herstel en het
beheer van het archeologisch patrimonium, alsmede de organisatie en
de reglementering van de archeologische opgravingen”.
Artikel 3 van het Archeologiedecreet omschrijft de door het decreet
gehanteerde begrippen :
—— het ”archeologisch patrimonium” betreft ”alle vormen van archeologische monumenten en zones” (art. 3, 1o, Archeologiedecreet) ;
—— ”archeologische monumenten” zijn ”alle overblijfselen en voorwerpen of enig ander spoor van menselijk bestaan die getuigenis afleggen
van tijdperken en beschavingen waarvoor opgravingen of vondsten een
betekenisvolle bron van informatie zijn” (art. 3, 2o, Archeologiedecreet) ;
—— onder ”archeologische zone” wordt verstaan ”alle gronden die van
wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang zijn wegens de mogelijk
aanwezige archeologische monumenten, met inbegrip van een bufferzone” (art. 3, 3o, Archeologiedecreet) ;
—— ”archeologische opgravingen” worden omschreven als ”de aanwending van wetenschappelijke technieken waaronder men doelbewust de
ondergrondse of aan de oppervlakte of onder water aanwezige archeologische monumenten opspoort, blootlegt en onderzoekt”, terwijl onder
”archeologische prospecties” wordt verstaan ”de aanwending van technieken waardoor men doelbewust de aanwezigheid van archeologische
monumenten opspoort” (art. 3, 5o en 6o, Archeologiedecreet).
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Krachtens artikel 4, § 1, van het Archeologiedecreet zijn de ontdekking, de bescherming en het behoud van het archeologisch patrimonium
en het uitvoeren van archeologische opgravingen van openbaar nut.
Krachtens artikel 4, § 2, van hetzelfde decreet zijn de eigenaar en de
gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die zich op hun
gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging
en vernieling te behoeden.
Krachtens artikel 7 van het Archeologiedecreet kan de Vlaamse Regering het uitvoeren van een opgraving van algemeen nut verklaren en
daartoe de tijdelijke bezetting van de gronden bevelen. Zij bepaalt de
grenzen en de duur van de bezetting. Zij kan de voorwaarden bepalen
waaronder intussen andere werken en handelingen op deze gronden
mogen worden uitgevoerd, alsook kan zij het stilleggen van die werken
en handelingen of een opschorting of intrekking van verleende verkavelings-, bouw- en exploitatievergunningen bevelen.
Krachtens artikel 8, eerste lid, van het Archeologiedecreet is éénieder
die, anders dan bij het uitvoeren van vergunde archeologische opgravingen een goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden
dat het een archeologisch monument betreft, verplicht hiervan binnen
drie dagen aangifte te doen bij [het agentschap]. Het agentschap stelt de
eigenaar en de gebruiker, in geval zij niet de vinder zijn, en de betrokken
gemeente(n) hiervan in kennis.
Artikel 8, tweede lid, van het Archeologiedecreet bepaalt dat de
gevonden archeologische monumenten en hun vindplaats tot de tiende
dag na de melding in onveranderde toestand door de eigenaar, gebruiker
en vinder bewaard moeten blijven, beschermd moeten worden tegen
beschadiging of vernieling en toegankelijk moeten gesteld worden voor
onderzoek door [het instituut], zonder dat dit aanleiding kan geven tot
het vorderen van enige schadevergoeding.
Artikel 8, derde lid, van het Archeologiedecreet bepaalt dat de termijn
van tien dagen door het instituut kan ingekort worden na onderzoek of
indien deze verplichting tot onverantwoord hoge kosten aanleiding zou
geven, of verlengd kan worden.
Artikel 10, eerste lid, 1o, van het Archeologiedecreet voorziet schadevergoeding bij toepassing van artikel 7 ”voor zover de stillegging van
werken en handelingen of de opschorting van verleende verkavelings-,
bouw- en exploitatievergunningen dertig dagen overschrijdt”. Artikel
10, eerste lid, 2o voorziet dezelfde schadevergoeding voortvloeiend uit
”de intrekking van verleende verkavelings-, bouw- en exploitatievergunningen zoals vermeld in artikel 7.”
De schade voortvloeiend uit de toepassing van artikel 7 van het
Archeologiedecreet kan evenwel, naar luid van artikel 10 van hetzelfde
decreet, niet gevorderd worden ”wanneer de eigenaar en de uitvoerder
van de werken tijdens dewelke de toevalsvondst gebeurde, zich niet van
hun meldingsplicht hebben gekweten”.
Het voornoemde artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet voert voor
de eigenaar en de gebruiker een ”zorgplicht” in. De vraag die in deze aan de
orde is betreft de omvang van die zorgplicht, en met name of de overheid
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de eigenaar en/of gebruiker kan verplichten om zelf een archeologisch
onderzoek te (laten) doen en hiervoor de kosten te dragen.
Volgens eiser vloeit uit deze bepaling voort dat de eigenaar en/of
gebruiker de plicht zou hebben om zelf de opgravingen te realiseren voor
een behoud in situ, zijnde het bewaren van de aangetroffen archeologische monumenten ter plaats, hetzij ex situ, zijnde het ontsluiten en
documenteren van de aangetroffen archeologische monumenten, zodat
hun informatiewaarde behouden blijft, en dit op eigen kosten.
Blijkens de voorbereidende werken, en met name de Memorie van
Toelichting, omschrijft artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet de
algemene bescherming van het archeologisch patrimonium :
”Paragraaf 1 erkent het algemeen belang van het archeologisch patrimonium - als een essentieel onderdeel van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed van de gehele gemeenschap en de algemene verantwoordelijkheid van de overheid, in naam van deze gemeenschap, om de zorg van
dit patrimonium op zich te nemen, het conform aan de internationaal
erkende geldende normen te beschermen en het opgraven ervan te reglementeren.
Paragraaf 2 omschrijft de algemene verplichtingen t.o.v. elk archeologisch monument dat redelijkerwijze als dusdanig kan herkend worden
en is dus niet beperkt tot die terreinen die in toepassing van dit decreet
onder wettelijke bescherming geplaatst worden. Het moet een minimale
waarborg bieden als instrument tot bescherming en behoud van nog
onbekende archeologische monumenten die nog in de bodem bedolven
liggen”  (1).
Dezelfde Memorie van Toelichting vermeldt omtrent het huidige
artikel 7 (artikel 6 van het ontwerp van decreet) :
”Dit laat de Executieve toe de terreinen waar het uitvoeren van
belangrijke archeologische opgravingen om dwingende redenen noodzakelijk is, tijdelijk te bezetten. Deze maatregel is noodzakelijk voor het
geval geen overeenkomst kan bereikt worden met de eigenaar van het
betrokken terrein en dit de redding van het aldaar aanwezige archeologische patrimonium in het gedrang brengt. Deze maatregel moet de
uitvoering van de opgravingen mogelijk maken, maar sluit niet uit dat
terzelfdertijd nog andere werken of handelingen voortgezet worden,
voor zover deze de uitvoering van de opgravingen niet belemmeren en
geen vernieling van de aanwezige monumenten veroorzaken vooraleer
deze kunnen onderzocht worden.
In uitzonderlijke gevallen moet kunnen overwogen worden de verleende
verkavelings-, bouw- en exploitatievergunningen op te schorten of wanneer de ontdekte archeologische monumenten een zeer bijzondere
waarde hebben die hun bewaring ter plaatse rechtvaardigt - eventueel
zelfs gedeeltelijk of geheel in te trekken.”  (2)
De bevoegdheid om een opgraving al dan niet tot algemeen nut te
verklaren, verleend in artikel 7 van het Archeologiedecreet, is ongetwij  (1) Parl.St. Vl. Raad, 1992-93, nr. 258/1, 7.
  (2) Id., 9.
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feld een discretionaire bevoegdheid die aan het bevoegde bestuur een
beoordelings- of beleidsvrijheid laat.
De decreetgever heft geoordeeld een dergelijk artikel te moeten
inlassen voor de gevallen waar een eigenaar de opgravingen en eventuele instandhouding van archeologische monumenten zou trachten
te verhinderen. ”Met artikel 7 van het archeologiedecreet beschikt de
bevoegde overheid over een bijzonder krachtig middel om, wanneer zij
geconfronteerd wordt met onwillige eigenaars van gronden, vooralsnog
opgravingen door te voeren op hun terrein”  (1).
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de opschorting of intrekking van de verleende vergunningen een uitzondering moet blijven.
Uit de samenhang van de voormelde decretale bepalingen lijkt mij te
volgen dat de Vlaamse Regering de verleende verkavelings-, bouw- en
exploitatievergunningen slechts kan opschorten indien zij op grond van
artikel 7 van het Archeologiedecreet het uitvoeren van een opgraving
tot algemeen nut verklaart en daartoe de tijdelijke bezetting van de
gronden beveelt.
Alleen indien de Vlaamse Regering het uitvoeren van een opgraving
tot openbaar nut verklaart, kan de eigenaar immers vergoeding vorderen
voor eventuele schade, onder de voorwaarden bepaald in artikel 10 van
het Archeologiedecreet.
Uit de samenhang van de decretale bepalingen volgt naar mijn
mening eveneens dat artikel 4, § 2, van het Archeologiedecreet slechts
een zeer algemene zorgplicht oplegt aan de eigenaar of gebruiker en
dat de rechten van de houder van een bouwvergunning slechts kunnen
ingeperkt worden in de voorwaarden bepaald in artikelen 7 en 8 van dit
decreet.
Het behoud van het archeologisch patrimonium strekt tot het algemene nut. De eigenaar en de gebruiker zijn er in die zin toe gehouden dit
archeologisch patrimonium te respecteren. De concrete verplichtingen
die aan de eigenaar of de gebruiker worden opgelegd, worden nader
bepaald in de daarop volgende bepalingen.
Vanuit het respect voor het eigendomsrecht mag de eigenaar, op
voorwaarde dat hij over de nodige vergunningen beschikt, vrij werken
uitvoeren op zijn terreinen. Gezien evenwel het behoud van het archeologisch patrimonium strekt tot het algemeen nut, heeft de eigenaar een
zekere verplichting tot behoud van dit patrimonium. Concreet heeft de
eigenaar die een archeologische vondst doet, de verplichting om dit te
melden aan het instituut en de vondst te bewaren, te beschermen en
toegankelijk te stellen tot de tiende dag na de melding. Deze termijn
kan verlengd worden. Overschrijdt de termijn evenwel dertig dagen, dan
heeft de eigenaar recht op schadevergoeding.
In geen geval legt het decreet aan de eigenaar de onbeperkte verplichting op om op definitieve wijze, en op eigen kosten, het archeologische
patrimonium in stand te houden. Een dergelijke verplichting strookt
niet alleen niet met de premisse dat het behoud van het archeologische
  (1) M.A. Draye, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed, Brussel, Larcier,
2007, 169.
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patrimonium strekt tot het algemeen nut, maar zij strookt bovendien
niet met het in artikel 10 van het Archeologiedecreet omschreven recht
op schadevergoeding dat ontstaat van zodra het eigendomsrecht van
de eigenaar meer dan 30 dagen wordt beperkt, noch met de in hoofdstuk IV van dit decreet omschreven waarborgen voor de eigenaar van
een beschermd monument.
Indien de Vlaamse Regering nalaat een opgraving tot algemeen nut
te verklaren, is de eigenaar of gebruiker die tijdens het uitvoeren van
vergunde werken een goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijze moet
vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, verplicht om
het gevonden archeologisch monument en de vindplaats in onveranderde
toestand te laten, het te beschermen tegen beschadiging of vernieling en
het toegankelijk te stellen voor onderzoek, tot de tiende dag na de door
hem gedane melding, tenzij deze termijn in toepassing van artikel 8,
derde lid, van het Archeologiedecreet, wordt ingekort of verlengd.
Anders dan het onderdeel aanvoert, kan naar mijn mening uit artikel 4,
§ 2, van het Archeologiedecreet niet afgeleid worden dat de zorgplicht
van de eigenaar of gebruiker van een grond zo ver zou strekken dat hij op
eigen kosten archeologische opgravingen zou moeten (doen) uitvoeren
alvorens hij stedenbouwkundig vergunde werken kan aanvatten, indien
de Vlaamse Regering geen gebruik maakt van haar recht om een opgraving
tot algemeen nut te verklaren.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, lijkt mij te berusten op
een onjuiste rechtsopvatting en derhalve naar recht te falen.
.........................................................
Conclusie : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 28 mei 2010.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 30 december 2011 een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 3, 2o, Decreet van de Vlaamse Raad van 30 juni
1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, hierna
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Archeologiedecreet, wordt voor de toepassing van dit decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten onder archeologische monumenten verstaan : alle
overblijfselen en voorwerpen of enig ander spoor van menselijk bestaan
die getuigenis afleggen van tijdperken en beschavingen waarvoor opgravingen of vondsten een betekenisvolle bron van informatie zijn, onderverdeeld in :
—— onroerende archeologische monumenten : alle niet verplaatsbare
archeologische monumenten die ondergronds of aan de oppervlakte of
onder water aanwezig zijn, alsook de roerende archeologische monumenten die onroerend zijn door bestemming ;
—— oerende archeologische monumenten : alle andere archeologische
monumenten.
Krachtens artikel 4, § 1, Archeologiedecreet zijn de ontdekking, de
bescherming en het behoud van het archeologisch patrimonium en het
uitvoeren van archeologische opgravingen van algemeen nut.
Krachtens artikel 4, § 2, Archeologiedecreet zijn de eigenaar en de
gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die zich op
hun grondgebied bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor
beschadiging of vernieling te behoeden.
Krachtens artikel 7 Archeologiedecreet kan de Vlaamse regering het
uitvoeren van een opgraving van algemeen nut verklaren en daartoe
de tijdelijke bezetting van de gronden bevelen. Zij bepaalt de grenzen
van deze gronden en de duur van de bezetting. Zij kan de voorwaarden
bepalen waaronder intussen andere werken en handelingen op deze
gronden mogen worden uitgevoerd, alsook kan zij het stilleggen van die
werken en handelingen of een opschorting of intrekking van verleende
verkavelings, bouw- en exploitatievergunningen bevelen.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een dergelijke verklaring van openbaar nut noodzakelijk is indien geen overeenkomst kan
bereikt worden met de eigenaar van het betrokken terrein en dit de
redding of het behoud van het aldaar aanwezige archeologische patrimonium in het gedrang brengt en dat in uitzonderlijke gevallen moet
kunnen overwogen worden de verleende verkavelings-, bouw- en exploitatievergunningen op te schorten.
2. Krachtens artikel 8, eerste lid, Archeologiedecreet is éénieder die,
anders dan bij het uitvoeren van vergunde archeologische opgravingen
een goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
het een archeologisch monument betreft, verplicht hiervan binnen drie
dagen aangifte te doen bij het agentschap. Het agentschap stelt de eigenaar en de gebruiker, in geval zij niet de vinder zijn, en de betrokken
gemeente hiervan in kennis.
Krachtens artikel 8, tweede lid, van dit decreet moeten de gevonden
archeologische monumenten en hun vindplaats tot de tiende dag na
de melding in onveranderde toestand door de eigenaar, gebruiker
en vinder bewaard blijven, beschermd worden tegen beschadiging of
vernieling en toegankelijk gesteld worden voor onderzoek door het
Instituut, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het vorderen van
enige schadevergoeding.
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Het derde lid van voormelde bepaling bepaalt dat de termijn van tien
dagen door het Instituut kan worden ingekort na onderzoek of indien
deze verplichting tot onverantwoord hoge kosten aanleiding zou geven,
of verlengd worden.
3. Krachtens artikel 10, eerste lid, Archeologiedecreet kan een vergoeding worden gevorderd voor eventuele schade, voor zover schade wordt
bewezen voortvloeiend uit :
—— de toepassing van artikel 7 voor zover de stillegging van werken en
handelingen of de opschorting van verleende verkavelings-, bouw- en
exploitatievergunningen dertig dagen overschrijdt ;
—— de intrekking van verleende verkavelings-, bouw- en exploitatievergunningen zoals vermeld in artikel 7 ;
—— de verlenging van de termijn van tien dagen zoals vermeld in
artikel 8, voor zover de totale termijn dertig dagen overschrijdt.
Ingevolge het tweede lid van voormeld artikel stelt de regering die
vergoeding onverwijld vast en keert ze dadelijk uit. Bij betwisting stelt
de rechter de vergoeding vast.
Krachtens artikel 10, derde lid, Archeologiedecreet kan schade voortvloeiend uit de toepassing van artikel 7 evenwel niet gevorderd worden
wanneer de eigenaar of de uitvoerder van de werken tijdens welke de
toevalsvondst gebeurde, zich niet van hun meldingsplicht hebben gekweten.
4. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat de Vlaamse regering een
verkavelings- of bouwvergunning kan opschorten indien zij op grond van
artikel 7 Archeologiedecreet het uitvoeren van een opgraving tot algemeen
nut verklaart en daartoe de tijdelijke bezetting van de gronden beveelt.
Indien de Vlaamse regering nalaat om een opgraving tot algemeen
nut te verklaren, is de eigenaar die tijdens het uitvoeren van werken
of door middel van een toevalsvondst een goed vindt waarvan hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologisch monument
betreft, slechts verplicht om het gevonden archeologische monument
en de vindplaats in onveranderde toestand te laten, het te beschermen
tegen beschadiging of vernieling en het toegankelijk te stellen voor
onderzoek, tot de tiende dag na de door hem gedane melding, tenzij deze
termijn op grond van artikel 8, derde lid, Archeologiedecreet door het
Instituut wordt verlengd of ingekort.
5. Uit de samenhang van die bepalingen volgt tevens dat artikel 4, § 2,
Archeologiedecreet een algemene zorgplicht oplegt en dat de rechten
van de houder van een bouwvergunning slechts worden ingeperkt door
het bepaalde in artikel 7 en 8 Archeologiedecreet.
Uit artikel 4, § 2, Archeologiedecreet kan niet afgeleid worden dat de
zorgplicht van de eigenaar of de gebruiker van een grond zo ver strekt
dat hij op eigen kosten archeologische opgravingen moet uitvoeren
alvorens hij stedenbouwkundig vergunde werken kan aanvatten indien
de Vlaamse regering geen gebruik maakt van haar recht om een opgraving tot algemeen nut te verklaren.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de
heer Verbist.

N° 130
1o

— 23 februari 2012
(C.11.0259.N)

kamer

VORDERING IN RECHTE. — Burgerlijke zaken. — Ontvankelijkheid. —
Hoedanigheid en belang. — Procespartij. — Subjectief recht. — Onderzoek. — Aard.

De procespartij die beweert houdster te zijn van een subjectief recht, heeft,
ook al wordt dit recht betwist, het vereiste belang opdat haar vordering
ontvankelijk kan worden verklaard ; het onderzoek van het bestaan en de
omvang van het subjectief recht dat die partij aanvoert, houdt geen verband
met de ontvankelijkheid maar met de gegrondheid van de vordering  (1).
(Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. C. e.a.)
Conclusie van de heer advocaat-generaal Christian Vandewal :
De betwisting in deze zaak betreft de geldigheid van een overdracht van
aandelen in vijfde verweerster door de heer P. C. aan eiser. Deze aandelenoverdracht werd door eerste tot en met vierde verweerders betwist,
die daarbij voorhielden dat de heer P. C. de hem eertijds geschonken
aandelen niet kon verkopen aan eiser, nu zij zelf reeds eigenaar zouden
zijn geworden van een deel van deze aandelen.
De vordering van eiser strekte ertoe te horen zeggen voor recht dat hij
middels de overeenkomst van overdracht van aandelen tussen hemzelf
en de heer P. C. van 16 december 1998 op rechtsgeldige wijze de eigendom
heeft verworven van 8665 aandelen in vijfde verweerster, alsmede
verweerders te horen zeggen voor recht dat deze aandelenoverdracht aan
hen tegenstelbaar is.
Anders dan de eerste rechter verklaarde het hof van beroep te
Antwerpen in het bestreden arrest van 9 maart 2004 de vordering van
eiser ontoelaatbaar.
In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Luidens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet
worden aangenomen indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang
heeft om ze in te dienen.
De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht,
heeft, ook al wordt dat recht betwist, het vereiste belang opdat haar
vordering ontvankelijk kan worden verklaard.
Volgens de vast rechtspraak van Uw Hof houdt het onderzoek van het
bestaan en de omvang van het subjectief recht dat die partij aanvoert,
geen verband met de ontvankelijkheid maar met de gegrondheid van de
vordering  (1).
Uit de redenen van het arrest die door het middel zijn weergegeven
blijkt dat het hof van beroep het subjectief recht waarop eiser zijn
vordering steunt, als onbestaande beschouwt, omdat ”het kwestieuze
bezit van (eiser) niet deugdelijk is in de zin van de wet, en derhalve geen
titel vermag op te leveren”, oordeelt ”dat dienvolgens vaststaat dat het
eigendomsrecht van (eiser) niet vaststaat, zodat hij dan ook niet over
een werkelijk bestaand recht beschikt, en derhalve geen rechtsvordering ter verklaring van een “onbestaand” recht vermag in te stellen” en
oordeelt dat ”(…) het thans overbodig is de grieven met betrekking tot
de grond van de zaak te onderzoeken”.
Door op die redenen te steunen om de rechtsvordering van eiser wegens
gebrek aan belang niet-toelaatbaar te verklaren, schendt het arrest naar
mijn mening artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
Conclusie : Vernietiging

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 9 maart 2004.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 30 december 2011 een
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Luidens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
  (1) Zie Cass. 4 feb. 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103 ; Cass. 16 nov. 2007, AR
C.06.0144.F, AC 2007, nr. 558 ; Cass. 28 sept., 2007, AR C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441 ; Cass.
26 feb. 2004, AR C.01.0402.N, AC 2004, nr. 106.
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niet worden aangenomen indien de eiser geen hoedanigheid en geen
belang heeft om ze in te dienen.
De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht,
heeft, ook al wordt dat recht betwist, het vereiste belang opdat zijn
vordering ontvankelijk kan worden verklaard.
Het onderzoek van het bestaan en de omvang van het subjectief recht
dat die partij aanvoert, houdt geen verband met de ontvankelijkheid
maar met de gegrondheid van de vordering.
2. Uit de redenen van het arrest die in het middel zijn weergegeven,
blijkt dat het hof van beroep het subjectief recht waarop de eiser zijn
vordering steunt, als ”onbestaande” beschouwt.
3. Door op die grond de rechtsvordering van de eiser wegens gebrek
aan belang niet-toelaatbaar te verklaren, schendt het arrest artikel 17
Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
23 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 131
1o

— 23 februari 2012
(C.11.0459.N)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN. — Gemeenschappelijke regels.
— Fout van een derde. — Aantasting van het vennootschapsvermogen. —
Vordering tot schadevergoeding. — Vorderingsrecht. — Aandeelhouders.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Allerlei. — Vennootschappen. — Fout van een derde. — Aantasting van
het vennootschapsvermogen. — Vordering tot schadevergoeding. — Vorderingsrecht. — Aandeelhouders.

1o en 2o De vennootschap is gerechtigd om schadevergoeding te vorderen van
een derde door wiens fout het vennootschapsvermogen werd aangetast ; voor
deze schade aan het vennootschapsvermogen komt aan de aandeelhouders
geen zelfstandig vorderingsrecht toe  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(L. e.a. t. KBC Bank n.v.)
  (1) Zie Cass. 4 feb. 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 20 juli 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
.........................................................
Tweede middel
Vierde en zesde onderdeel
3. De vennootschap is gerechtigd om schadevergoeding te vorderen van
een derde door wiens fout het vennootschapsvermogen werd aangetast.
Voor deze schade aan het vennootschapsvermogen komt aan de aandeelhouders geen zelfstandig vorderingsrecht toe.
De onderdelen die van een andere rechtsopvatting uitgaan, falen naar
recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
23 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer Verbist.

N° 132
1o

— 24 februari 2012
(C.11.0032.F)

kamer

1o KOOP. — Modelovereenkomst

van alleenverkoop.

binnen de gemeenschappelijke markt.
karakter.

— Handelsverkeer
— Weerslag. — Merkbaar ongunstig

— Voorwaarden.

2 EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — Allerlei. — Koop.
— Modelovereenkomst van alleenverkoop. — Handelsverkeer binnen de
o
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ongunstig karakter.

— Voorwaarden.

1o en 2o Het arrest dat beslist dat een modelovereenkomst van alleenverkoop
onder de toepassing valt van artikel 85, § 1, van het EEG Verdrag is naar
recht verantwoord aangezien de overeenkomst van die aard is dat zij de
handel tussen Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt kan vervalsen ; het stelt de merkbare
ongunstige invloed vast van die overeenkomst op het handelsverkeer binnen
de gemeenschappelijke markt  (1). (Art. 85, § 1, EEG Verdrag)

(Fiat Group Automobiles Belgium n.v. t. Fortis Bank n.v. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2010 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 31 januari 2012 een conclusie
neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 85, inzonderheid lid 1 en 2, van het Verdrag van 27 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de
wet van 2 december 1957, zoals het van kracht was na de wijziging ervan door
het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de wet van
26 november 1992, en voor de wijziging ervan door het Verdrag van Amsterdam
van 10 november 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 ;
—— voor zoveel als nodig, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een
internationale verdragrechtelijke norm met rechtstreekse werking in de nationale
rechtsorde voorrang heeft op het intern recht ;
—— de artikelen 1, 3, 4, 5 en 6 van de (EEG)-Verordening nr. 123/85 van de
Commissie van 12 december 1984 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3,
van het EEG-Verdrag, op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake
motorvoertuigen, zoals van kracht voor de vervanging ervan door de (EG)-Verordening nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft wezenlijk het volgende vastgesteld : 1. eiseres en tweede
verweerster hebben op 15 september 1993 een concessieovereenkomst van alleenverkoop gesloten voor motorvoertuigen van het merk Fiat voor de zone Wemmel,
Zellik, Relegem et Laken ; 2. de bank die hier eerste verweerster is heeft een
onherroepelijke garantie op het eerste verzoek toegekend krachtens welke zij
zich ertoe verbond om tot een zeker bedrag elk door de tweede verweerster
  (1) Zie de conclusie van het O.M. in Pas. nr. 132.

ARREST-2012-02.indb 461

31/01/13 16:12

462

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.2.12 - N° 132

verschuldigd bedrag aan eiseres te betalen ; 3. eiseres heeft de concessieovereenkomst van 15 september 1993 beëindigd omdat zij de tweede verweerster tekortkomingen ten laste legt en heeft een beroep gedaan op de bankgarantie ; 4. de
oorspronkelijke vordering van de eiseres voor de eerste rechter strekte tot
de veroordeling van de eerste verweerster tot betaling van een hoofdsom van
2.028.266 frank tot uitvoering van de garantie en tot gemeenverklaring van het
vonnis aan de tweede verweerster ; 5. de verweersters hebben voor de bodemrechters gesteld dat de garantie nietig is omdat de onderliggende concessieovereenkomst van alleenverkoop nietig is wegens schending van artikel 85, § 1, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Het arrest bevestigt het in eerste aanleg gewezen vonnis en ”stelt de nietigheid
vast van de verkoopsconcessieovereenkomst van 15 september 1993”.
Die beslissing stoelt op volgende gronden :
”(Eiseres) geeft zelf toe dat de concessieovereenkomst van 15 september 1993 kan
omschreven worden als een verboden mededingingsregeling in de zin van artikel 85
EEG-Verdrag doordat zij verschillende bedingen bevat ondermeer qua contractgebied, verkoopverbod aan wederverkopers, concurrentieverbod en merkexclusiviteit (...). De litigieuze overeenkomst kan overigens de handel tussen Lid-Staten
ongunstig beïnvloeden. Er dient immers rekening te worden gehouden met het
netwerkeffect in die zin dat hoewel een concessieovereenkomst als dusdanig de
handel tussen Lid-staten niet ongunstig blijkt te kunnen beïnvloeden, dat niet
noodzakelijk ook het geval is wanneer dezelfde concessiegever op dezelfde wijze
verbonden is met een volledig, zelfs louter nationaal netwerk van concessiehouders. De automobielfabrikanten bestrijken de gehele gemeenschappelijke markt
of wezenlijke delen daarvan door een bundeling van overeenkomsten met soortgelijke concurrentiebeperkingen en beïnvloeden daardoor niet alleen ongunstig de
afzet en klantenservice binnen de Lid-Staten maar ook de handel tussen de LidStaten. Het is in casu zeker dat de litigieuze overeenkomst een modelovereenkomst is die (de eiseres) aan heel haar dealersnetwerk oplegt. Het kan dus de mededinging in de handel tussen Lid-Staten vervalsen. De litigieuze overeenkomst valt
onder het toepassingsveld van artikel 85, § 1, van het EEG-Verdrag”.
Grieven
Artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
verbiedt alle overeenkomsten welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig
kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
Lid 2 bepaalt dat de krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten
van rechtswege nietig zijn.
Lid 3 zoals het op feiten van de zaak toepasselijk is, bepaalt :
”De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing
worden verklaard
—— voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen,
—— voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen, en
—— voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragingen
die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten
of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk
aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en
zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen
a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen
niet onmisbaar zijn,
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b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten
de mededinging uit te schakelen.”.
Met toepassing van voornoemd lid 3 heeft de Commissie de EEG-Verordening
nr. 123/85 van 12 december 1984 uitgevaardigd betreffende de toepassing van
artikel 85, lid 3, van het EEG-Verdrag, op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen. Die verordening bepaalt de voorwaarden
waaronder groepen afzetovereenkomsten met toepassing van artikel 85, lid 1,
worden vrijgesteld van het in lid 2 uitgevaardigd verbod.
Wanneer een overeenkomst niet voldoet aan alle voorwaarden die zijn bepaald
in een vrijstellingsverordening zoals de voornoemde verordening nr. 123/85, dan
valt zij slechts dan onder het verbod van artikel 85, lid 1, als zij ertoe strekt of
ten gevolge heeft dat zij de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
aanmerkelijk beperkt of van die aard is dat zij de handel tussen de Lid-Staten
aanmerkelijk ongunstig beïnvloedt.
Het verbod treft daarentegen niet de overeenkomsten die de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt en de handel tussen Lid-Staten slechts in
geringe mate beïnvloeden.
Hoewel het arrest hier vaststelt dat ”de litigieuze overeenkomst de handel
tussen Lid-Staten ongunstig kan (…) beïnvloeden”, zegt het niet dat het gevolg
daarvan op de handel en op de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
”aanmerkelijk” zou zijn.
Die aanmerkelijke invloed op de handel tussen Lid-Staten en op de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt kan niet worden afgeleid uit de overwegingen van het arrest volgens welke rekening dient te worden gehouden ”met
het netwerkeffect, in die zin dat hoewel een concessieovereenkomst als dusdanig
de handel tussen Lid-staten niet ongunstig blijkt te kunnen beïnvloeden, dat niet
noodzakelijk ook het geval is wanneer dezelfde concessiegever op dezelfde wijze
verbonden is met een volledig, zelfs louter nationaal netwerk van concessiehouders [...] ; het is in casu zeker dat de litigieuze overeenkomst een modelovereenkomst is die (eiseres) aan heel haar dealersnetwerk oplegt. Het kan dus de
mededinging in de handel tussen Lid-Staten vervalsen”. Die feitelijke elementen
bevestigen immers de reeds geciteerde vaststelling dat de litigieuze overeenkomst de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden maar het arrest
leidt daaruit niet af dat het de handel aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden.
Hieruit volgt dat de vaststellingen van het arrest niet kunnen volstaan om de
beslissing naar recht te verantwoorden dat ”de litigieuze overeenkomst onder
toepassing valt van artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag” en bijgevolg nietig
is aangezien zij niet voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarde van de EEG-Verordening nr. 123/85 van de Commissie van 12 december 1984 (schending van de bepalingen en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel die in de aanzet van het
middel zijn vermeld).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag bepaalt : Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling
afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen Lid-Staten
ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben
dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in : a) het
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rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van
andere contractuelevoorwaarden, b) het beperken of controleren van de
productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen, c) het
verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van
24 september 2009 (Erste Group Bank, gevoegde zaken C-125/07 P, C-133/07
P, C-135/07 P et C-137/07 P) nogmaals erop gewezen dat, om de handel
tussen Lid-Staten ongunstig te kunnen beïnvloeden, een beslissing, een
overeenkomst of een gedraging, op grond van een geheel van objectieve
bestanddelen, feitelijk en rechtens, met een voldoende mate van waarschijnlijkheid moet doen verwachten, dat zij al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel op de handelsstromen tussen Lid-Staten een
zodanige invloed kan uitoefenen, dat de verwezenlijking van de doelstellingen van een gemeenschappelijke markt tussen de Lid-Staten wordt
geschaad. Volgens dat hof (arrest van 25 november 1971, B., 22/71), moet
de overeenkomst bovendien de handel tussen Lid-Staten merkbaar
ongunstig beïnvloeden.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (arresten van 23 november
2006, A.-E. en Administración del Estado, C-238/05 en van 25 november 1971,
B., 22/71) blijkt dat een weerslag op de handelsstromen tussen Lid-Staten
uit de samenloop van meerdere factoren kan volgen. De beoordeling
van het merkbaar ongunstig karakter ervan hangt af van de feitelijke
omstandigheden en moet rekening houden met verscheidene elementen
zoals de economische en juridische context van de mededingingsregeling,
de aard ervan, de kenmerken van de betrokken produkten en, ten slotte,
de positie en het belang van de betrokkenen op de markt in kwestie.
In casu oordeelt het bestreden arrest dat de eiseres zelf toegeeft
”dat de concessieovereenkomst van 15 september 1993 kan omschreven
worden als een verboden mededingingsregeling in de zin van artikel 85
E.E.G. Verdrag doordat het verschillende bepalingen bevat ondermeer
qua contractgebied, verkoopverbod aan wederverkopers, concurrentieverbod en merkexclusiviteit”. Het arrest haalt drie bepalingen aan uit
de concessieovereenkomst om zijn standpunt verduidelijken.
Het stelt vast dat de litigieuze overeenkomst een modelovereenkomst
van alleenverkoop van Fiat-voertuigen is die eiseres aan heel haar
dealersnetwerk oplegt.
In zijn beoordeling van de voorwaarde van het ongunstig beïnvloeden
van de handel tussen Lid-Staten stelt het arrest dat er ”rekening moet
gehouden worden met het netwerkeffect in die zin dat hoewel een concessieovereenkomst als dusdanig de handel tussen Lid-staten niet ongunstig blijkt te kunnen beïnvloeden dat niet noodzakelijk ook het geval is
wanneer dezelfde concessiegever op dezelfde wijze verbonden is met een
volledig, zelfs louter nationaal netwerk van concessiehouders”.
Het arrest oordeelt dat ”de automobielfabrikanten de gehele gemeenschappelijke markt of wezenlijke delen daarvan bestrijken door een
bundeling van overeenkomsten met soortgelijke concurrentiebeperkingen en daardoor niet alleen de afzet en klantenservice binnen de LidStaten maar ook de handel tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloeden”.
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Het verwijst hier uitdrukkelijk naar de derde overweging van de
Verordening 123/85 van 12 december 1984 betreffende de toepassing van
artikel 85, lid 3, EEG-Verdrag, op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen die bepaalt dat de toepasselijkheid
van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag op deze overeenkomsten met name
voortvloeit uit het feit dat de concurrentiebeperkingen en verplichtingen binnen het raam van het distributiestelsel van een fabrikant in
het algemeen overal binnen de gemeenschappelijke markt in dezelfde of
in een vergelijkbare vorm plegen te worden toegepast.
Door op die gronden te oordelen het arrest dat de litigieuze overeenkomst ”de handel binnen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden” en ”de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt kan vervalsen” stelt
het arrest te dezen het merkbaar karakter vast van de weerslag van de
overeenkomst op het handelsverkeer binnen de gemeenschappelijke markt
en verantwoordt het zijn beslissing naar recht dat de litigieuze overeenkomst valt onder de toepassing van het artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt de voorziening ;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick, mevr. Nudelholc
en mevr. Heenen.

N° 133
1o

— 24 februari 2012
(C.11.0058.F)

kamer.

WEGVERKEER. — Wegverkeersreglemnt van 01-12-1975. — Reglementsbepalingen. — Artikel 16. — Artikel 16.3. — Inhalen. — Begrip.

Er is slechts sprake van inhalen in de zin van artikel 16 van het Wegverkeersreglement wanneer een voertuig een andere inhaalt op hetzelfde
gedeelte van de openbare wet ; een motorfiets die op een fietspad voertuigen voorbijrijdt die op de rijbaan in dezelfde richting rijden, voert
bijgevolg geen inhaalmanoeuvre uit in de zin van artikel 16.3 van het
Wegverkeersreglement. (Art. 16.3 Wegverkeersreglement).

(Corona n.v. t. L. e.a.)
24 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes
en mevr. Geinger.
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N° 134
1o

— 24 februari 2012
(C.11.0394.F)

kamer

UITVOERBAARVERKLARING. — Buitenlandse
— Overeenstemming met de Belgische openbare
recht van verdediging in de lidstaat van

Belgische

beslissing.

— Erkenning.
— Naleving van het
herkomst. — Beoordeling door de
orde.

rechter.

Het vonnis verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de beslissing van de
High Court niet strijdig is met de Belgische openbare orde en omkleedt deze
regelmatig met redenen, wanneer het de naleving van het recht van verdediging van een partij in haar geheel en in het licht van alle omstandigheden
van de zaak beoordeelt  (1). (Art. 34.1 EG-verordening nr. 44/2001).

(S. t. W.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, in laatste aanleg van
de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 20 april 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 31 januari 2012 conclusies
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes werd gehoord in zijn conclusies.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 149 van de Grondwet ;
—— artikel 34, punten 1 en 2, van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ;
—— artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt in substantie het volgende vast : 1. de eiser is bij
vonnis van de Londense High Court van 19 april 2007 veroordeeld om, ten laatste
op 19 juni 2007, aan de verweerster enerzijds een op het hoofd van hun gemeenschappelijk kind gekapitaliseerd onderhoudsgeld van 84.000 pond sterling (of
113.484 euro) en anderzijds een bedrag van 225.000 pond sterling (of 304.119 euro)
te betalen teneinde haar in staat te stellen een woning te kopen om hierin zichzelf en hun gemeenschappelijk kind te huisvesten ; 2. de verweerster heeft bij
  (1) Zie HvJ, 2 april 2009, Gambazi, C-394/07.
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eenzijdig verzoekschrift, dat zij op 17 januari 2008 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel heeft neergelegd, gevraagd om het vonnis van
19 april 2007 uitvoerbaar te verklaren ; 3. de rechtbank heeft het verzoekschrift bij
beschikking van 25 maart 2008 ontvankelijk verklaard en het vonnis van 19 april
2007 in België uitvoerbaar verklaard ; 4. de eiser heeft, bij exploot van 1 juli 2008,
tegen die beschikking derdenverzet aangetekend ; 5. om zich te verzetten tegen
de erkenning en de tenuitvoerlegging in België van het vonnis van 19 april 2007,
voert de eiser de miskenning aan van de Belgische internationale openbare orde
inzake de procedure, meer bepaald het gebrek aan redengeving, en 6. de eiser
voert in substantie aan dat de beslissing van de High Court niet antwoordt op de
middelen die hij heeft aangevoerd in zijn brief van 16 maart 2007 aan de rechter,
terwijl de High Court een specifiek antwoord op elk van die middelen had moeten
geven, en dat die beslissing zodoende artikel 6 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt,
beslist vervolgens dat ”de verordening Brussel I te dezen van toepassing is” en
dat ”artikel 34, 1, van die verordening bepaalt dat een buitenlandse beslissing
niet wordt erkend indien de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde
van de aangezochte lidstaat”,
en verwerpt het middel waarin de eiser aanvoert dat de motiveringsplicht niet
is nageleefd, verklaart het derdenverzet van de eiser tegen de beschikking van 25
maart 2008 ongegrond, bevestigt voor zover nodig die beschikking en veroordeelt
de eiser in de kosten.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen :
”Volgens de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens,
moet de rechterlijke beslissing op afdoende wijze de redenen preciseren waarop
ze gebaseerd is, maar de omvang van die verplichting kan verschillen naargelang
van de aard van de beslissing en moet beoordeeld worden in het licht van de
omstandigheden van elk geval (...). Die verplichting houdt niet in dat er op elk
argument een gedetailleerd antwoord moet worden gegeven (…). De beslissing
van de Londense High Court preciseert in dit geval uitdrukkelijk dat ze kennisgenomen heeft van de door [de eiser] schriftelijk aangevoerde gegevens (…). [De
eiser] heeft bewust ervoor gekozen om niet op de zitting te verschijnen en bewijst
niet dat hij het nodige heeft gedaan om vertegenwoordigd te worden tijdens
de procedure voor de High Court. Hij heeft zich dus uit eigen beweging tot één
aanleg beperkt door geen enkel rechtsmiddel aan te wenden. De rechtbank kan
niet gissen welke motivering zou zijn gegeven in het antwoord op de rechtsmiddelen die hij had kunnen aanwenden”.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
Volgens artikel 34, punt 1, van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, wordt een
buitenlandse beslissing niet erkend indien de erkenning kennelijk strijdig is met
de openbare orde van de aangezochte lidstaat.
De openbare orde, waarvan de miskenning krachtens artikel 34, punt 1, van
de verordening nr. 44/2001, de tenuitvoerlegging van de in de andere lidstaten
gewezen vonnissen in de weg staat, omvat de basisregels van de rechtspleging en,
met name, het recht op een eerlijk proces.
De niet-naleving, in de staat van herkomst, van de regels inzake het recht op een
eerlijk proces, die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming
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van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, staat bijgevolg de
erkenning en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing in de weg.
Artikel 34, punt 1, van de (EG) verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000
vereist in dat verband niet dat de miskenning van de procedurele openbare
orde werd aangevoerd voor de gerechten van de staat waar de beslissing werd
gewezen of nog dat de partij die zich op die miskenning beroept, in de lidstaat van
herkomst alle beschikbare rechtsmiddelen heeft aangewend.
Een dergelijke vereiste ligt alleen vervat in artikel 34, punt 2, van de (EG)
verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000, en dan nog uitsluitend wanneer de
bij verstek veroordeelde verweerder aanvoert dat hij de gedinginleidende akte
niet tijdig genoeg heeft ontvangen om zijn verdediging voor te bereiden.
De partij die, om zich te verzetten tegen de erkenning en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing in de aangezochte lidstaat, aanvoert dat die
beslissing werd gewezen met miskenning van de regels van het eerlijk proces,
hoeft bijgevolg niet alle beschikbare rechtsmiddelen te hebben aangewend in de
lidstaat van herkomst.
Dit geldt inzonderheid wanneer de partij die zich verzet tegen de erkenning en
de tenuitvoerlegging, zoals te dezen juist aanvoert dat hij om financiële redenen
geen beroep heeft kunnen doen op een raadsman om hem te verdedigen voor de
gerechten van de lidstaat van oorsprong.
Het bestreden vonnis verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing
om het middel te verwerpen waarin de eiser aanvoerde dat het vonnis van de
Londense High Court van 19 april 2007, die de verweerster in België wou doen
erkennen en ten uitvoer doen leggen, niet met redenen was omkleed en zodoende
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden schond, op grond dat de eiser ”zich dus uit eigen beweging tot één aanleg heeft beperkt door geen enkel rechtsmiddel aan te wenden en
de rechtbank niet kan gissen welke motivering zou zijn gegeven in het antwoord
op de rechtsmiddelen die hij had kunnen aanwenden” (schending van alle in de
aanhef van het middel bedoelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van
de Grondwet).
Het bestreden vonnis antwoordt, noch door de voormelde reden noch door de
andere redenen, op het precieze middel uit de aanvullende en samenvattende
conclusie waarin de eiser aanvoerde dat het standpunt van de verweerster, volgens
hetwelk ”de [eiser], indien hij van mening was dat het Engelse vonnis niet met
redenen omkleed was, de hem door het Engelse recht ter beschikking gestelde
interne rechtsmiddelen had moeten aanwenden om dat vonnis te doen wijzigen
(...), niet gegrond is, noch naar recht noch in feite : haar standpunt is ten eerste
niet gegrond naar recht, omdat het in een andere lidstaat gewezen vonnis dat
strijdig is met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, niet kan worden erkend en uitgevoerd in de
andere lidstaten, nog afgezien van alle andere overwegingen over het al dan niet
bestaan van rechtsmiddelen ; het is ten tweede niet gegrond in feite, omdat de
[eiser] geen reële toegang heeft gehad tot de Engelse rechtbanken”. Het bestreden
vonnis is dus daarenboven niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
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Tweede onderdeel
Met de redenen die weergegeven worden in antwoord op het eerste
onderdeel en deze die vergeefs bekritiseerd worden in het eerste middel,
antwoordt het bestreden vonnis op de conclusie waarin de eiser aanvoerde
dat hem niet kon worden verweten dat hij de interne rechtsmiddelen
niet had aangewend.
Artikel 34, 1, van de EG-verordening nr. 44/2001 van de Raad van
22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, bepaalt daarenboven dat een beslissing niet wordt erkend indien
de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 2 april
2009 (C-394/07, G.) herhaald dat er op de openbare-ordeclausule enkel een
beroep kan worden gedaan indien de erkenning of tenuitvoerlegging van
de in een andere verdragsluitende staat gegeven beslissing op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van de aangezochte staat
doordat inbreuk op een fundamenteel beginsel zou worden gemaakt. De
inbreuk zou moeten bestaan in een kennelijke schending van een rechtsregel die in de rechtsorde van de aangezochte staat van essentieel belang
wordt geacht, of van een in die rechtsorde als fundamenteel erkend recht
(punt 27). Een beperking van het recht van verdediging moet evenwel
voldoen aan zeer strenge vereisten om niet te worden beschouwd als
een kennelijke en buitensporige inbreuk op deze rechten en het staat
aan de verwijzende rechter om in het licht van de concrete omstandigheden van het geval te beoordelen of dit het geval is (punten 33 en 34).
De verenigbaarheid van de door de rechter van de staat van herkomst
bevolen maatregel met de openbare orde van de aangezochte staat dient
te worden beoordeeld in het licht van de procedure, beschouwd in haar
geheel, en van alle omstandigheden (punt 40). De verwijzende rechter
moet met name onderzoeken over welke rechtsmiddelen de betrokkene,
na de uitspraak van de litigieuze beslissing, beschikte om de wijziging
of de intrekking ervan te vorderen (punten 42 en 45).
Het bestreden vonnis beslist dat ”de eerlijkheid van het proces, krachtens de vaststaande rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten
van de Mens, in haar geheel moet worden beoordeeld”, dat ”[de eiser]
te dezen geen enkel rechtsmiddel heeft aangewend en [dat] uit de enige
jurisprudentiële beslissing […] die hij aanvoert […] geenszins kan worden
afgeleid dat alle beschikbare rechtsmiddelen (hoger beroep of in voorkomend geval cassatieberoep), gelet op de concrete omstandigheden van
de zaak, gedoemd waren te mislukken, ongeacht of die rechtsmiddelen
zouden zijn aangewend in het kader van een verzoek om rechtsbijstand
dan wel betrekking hadden gehad op de grond van de zaak”.
Om die redenen en om de redenen die zijn weergegeven in antwoord op
het eerste onderdeel, waaruit blijkt dat het bestreden vonnis de naleving van eisers recht van verdediging in haar geheel en in het licht van
alle omstandigheden van de zaak beoordeelt, verantwoordt het voormelde vonnis naar recht zijn beslissing dat de beslissing van de High
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Court niet strijdig is met de Belgische openbare orde en omkleedt deze
regelmatig met redenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc en mevr. Grégoire.

N° 135
1°

— 24 februari 2012
(C.11.0463.F)

kamer

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — Gefailleerde. — Verschoonbaarheid. — Beletsel voor
vervolging door de schuldeisers. — Werking van de wet in de tijd.

Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het, krachtens artikel 82
van de Faillissementswet, zoals het van toepassing was op het ogenblik dat de
gefailleerde verschoonbaar werd verklaard, aan de gefailleerde het voordeel
toekent dat erin bestaat dat deze niet meer door zijn schuldeisers kan worden
vervolgd, terwijl het de rechten van vervolging aantast die laatstgenoemden,
onder vigeur van de oude wet, door de afsluiting van het faillissement onherroepelijk hadden teruggekregen. (Art. 2 BW ; Art. 82 Faillissementswet)

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

G. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 25 november 2010.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als
volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
—— artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek ;
—— de artikelen 534 en 536 van het Wetboek van Koophandel, zoals zij van kracht
waren voor de opheffing ervan bij de Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;
—— de artikelen 73, 80 en 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

ARREST-2012-02.indb 470

31/01/13 16:12

N° 135 - 24.2.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

471

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de verweerder failliet is verklaard bij vonnis van
17 april 1984 van de rechtbank van koophandel te Namen, dat het faillissement,
na vereffening, werd afgesloten op 1 juni 1989, zonder dat uitspraak werd gedaan
over de verschoonbaarheid van de gefailleerde, dat de verweerder op 29 december
2008 het voordeel van de verschoonbaarheid heeft gevraagd, wat hem werd toegekend bij vonnis van 15 januari 2009 van de rechtbank van koophandel te Namen,
dat het beroepen vonnis van 12 januari 2010, op het derdenverzet van de eiser
tegen dat vonnis, ”de beslissing van 15 januari 2009, waarbij aan de (verweerder)
het voordeel van de verschoonbaarheid werd toegekend, ten aanzien van de eiser
op derdenverzet” nietig heeft verklaard. Het arrest vernietigt vervolgens, op het
hoger beroep van de verweerder, het beroepen vonnis, verklaart het derdenverzet
van de eiser tegen het vonnis van 15 januari 2009 ontvankelijk maar ongegrond
en verwerpt bijgevolg het derdenverzet van de eiser, die door het arrest wordt
veroordeeld in de kosten, om alle redenen die hier als volledig weergegeven en
bekritiseerd worden beschouwd, en meer bepaald om de volgende redenen :
”Aangezien de vraag van de verschoonbaarheid niet is beslecht, heeft (de
verweerder) het recht te vragen dat hierover uitspraak wordt gedaan, maar
“aan die maatregel kunnen geen juridische gevolgen worden verbonden die
voortvloeien uit een opgeheven wet” (…) ;
Bijgevolg ‘moet de rechter, zonder aan de nieuwe wet enige terugwerkende
kracht te verlenen, onderzoeken of het voordeel van de verschoonbaarheid
kan worden toegekend aan de gefailleerde, te wiens aanzien daarover nog geen
uitspraak is gedaan’ (…), met de gevolgen die door de nieuwe wet voortaan aan dat
begrip verbonden worden. De nieuwe wet dient onmiddellijk te worden toegepast
op niet definitief beslechte situaties”.
Grieven
De eiser voerde het volgende aan in zijn aanvullende conclusie in hoger beroep :
”Zodra het faillissement was afgesloten, konden de schuldeisers, onder vigeur
van de oude wet, een rechtsvordering instellen op de goederen van de gefailleerde ;
Door de nieuwe wet op de verschoonbaarheid met terugwerkende kracht toe te
passen, worden de verkregen rechten van de schuldeisers aangetast”.
In de conclusie waarin hij antwoordt op het advies van de procureur-generaal,
beklemtoonde hij bovendien het volgende :
”In haar vonnis van 1 juni 1989, met nummer 208/89 op de algemene rol, heeft de
rechtbank van koophandel te Namen de verrichtingen van het faillissement (van de
verweerder) door vereffening afgesloten verklaard op verzoek van de curator, die de
afsluiting van het faillissement vorderde wegens ontoereikendheid van het actief ;
De (eiser) is van mening dat de bewijskracht van het in kracht gewijsde gegane
vonnis miskend wordt wanneer beweerd wordt dat het faillissement eigenlijk
niet is afgesloten ;
Elk bedrag dat na afsluiting van het faillissement rechtmatig is verkregen
onder [vigeur van de] oude wet, zou moeten worden teruggegeven indien er aan de
nieuwe wet terugwerkende kracht werd verleend ;
De rechten van de schuldeisers zouden ten onrechte worden aangetast”.
De in artikel 535 van het Wetboek van Koophandel bepaalde verklaring van
verschoonbaarheid had alleen tot doel de gefailleerde te beschermen tegen lijfsdwang. Aangezien die maatregel was opgeheven bij de wet van 27 juli 1871, had de
verklaring van verschoonbaarheid voor de gefailleerde en voor zijn schuldeisers
geen enkele juridische draagwijdte meer en diende zij enkel als een getuigschrift
van eerbaarheid.
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De Faillissementswet van 8 augustus 1997 (gewijzigd bij de wet van 4 september
2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen) heeft een andere en nieuwe
draagwijdte gegeven aan de verklaring van verschoonbaarheid.
Luidens de artikelen 80 en 82 van die wet impliceert verschoonbaarheid de
bevrijding van de gefailleerde, die niet langer door zijn schuldeisers vervolgd kan
worden.
De wet van 8 augustus 1997 die de ”nieuwe verschoonbaarheid” invoert, is
van toepassing op alle faillissementen die nog niet zijn afgesloten op de datum
van inwerkingtreding ervan. Die bepaling is dus niet van toepassing op de
faillissementen die zijn afgesloten vóór de inwerkingtreding van de wet van
8 augustus 1997.
Het arrest, dat het tegendeel beslist, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht (schending van alle aangewezen bepalingen).
De nieuwe wet legt daarenboven een intrinsiek verband tussen de afsluiting
van het faillissement en het vonnis over de verschoonbaarheid, zodat de rechter
geen vonnis over de verschoonbaarheid kan uitspreken na het vonnis tot afsluiting van het faillissement (zie de artikelen 73 en 80 van de Faillissementswet : ”de
beslissing over de verschoonbaarheid is vatbaar voor derdenverzet bij wijze van
een dagvaarding die de individuele schuldeisers binnen een maand te rekenen van
de bekendmaking van het vonnis tot sluiting van het faillissement ervan aan de
curator en aan de gefailleerde kunnen doen)”.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik heeft zich ertoe
beperkt een advies te geven over de zaak, waarin hij geen partij is.
Het cassatieverzoekschrift diende niet aan hem betekend te worden.
Tweede middel
Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op de situaties die ontstaan zijn sinds de inwerkingtreding ervan maar ook op de
toekomstige gevolgen van de situaties die ontstaan zijn onder vigeur
van de vroegere wet en die zich voordoen of voortduren onder vigeur van
de nieuwe wet, voor zover die toepassing de reeds onherroepelijk vastgestelde rechten niet aantast.
Het arrest, dat vaststelt dat het faillissement van de verweerder is
afgesloten op 1 juni 1989, zonder dat er uitspraak was gedaan over zijn
verschoonbaarheid, verwerpt, met wijziging van het beroepen vonnis,
het derdenverzet van de eiser tegen het vonnis waarin de rechtbank
van koophandel op 15 januari 2009 de verweerder verschoonbaar heeft
verklaard ”met de gevolgen die door de nieuwe” Faillissementswet van
8 augustus 1997 ”voortaan aan dat begrip verbonden worden”.
Tot dit middel van tenuitvoerlegging op de persoon werd opgeheven,
bepaalde artikel 535, tweede lid, Wetboek van Koophandel, onder
vigeur waarvan het faillissement van de verweerder is afgesloten, dat
de verschoonbaarheid van de gefailleerde tot gevolg had dat de gefailleerde werd beschermd tegen lijfsdwang. Het raakte evenwel niet aan
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de individuele verhaalsrechten die, na afsluiting van het faillissement,
door de schuldeisers opnieuw op de goederen van de schuldenaar konden
worden uitgeoefend.
Artikel 82 van de wet van 8 augustus 1997, zoals het van toepassing
was op het ogenblik dat de verweerder verschoonbaar werd verklaard,
bepaalt dat de gefailleerde, indien hij verschoonbaar wordt verklaard,
niet meer kan worden vervolgd door zijn schuldeisers.
Het arrest, dat dit voordeel aan de verweerder toekent terwijl het de
rechten van vervolging aantast die de schuldeisers, onder vigeur van de
oude wet, door de afsluiting van het faillissement onherroepelijk hadden
teruggekregen, schendt artikel 2 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Eerste middel
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel, dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden.
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.
Laat de eiser in de kosten van de betekening van het cassatieverzoekschrift aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik ; houdt
de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
24 februari 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 136
2o

— 28 februari 2012
(P.10.1733.N)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — Herstelplicht.
— Staat. Overheid. — Personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen. — Wet 10 februari 2003. — Toepassingsgebied. — Grens.
2o AMBTENAAR. — Ambtenaar (Gemeenten

en provincies).

— Personeels— Aansprakelijkheid. —
2003. — Toepassingsgebied. — Grens.

leden in dienst van openbare rechtspersonen

Herstelplicht. — Wet 10

februari

1o en 2o De wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van
en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen is niet van
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toepassing op maatregelen die ertoe strekken in het algemeen belang de
materiële gevolgen van een misdrijf ongedaan te maken  (1).

(V. e.a. t. Raldes

vzw)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 1 oktober 2010.
De cassatieberoepen van de eisers I tot IV zijn tevens gericht tegen
het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van
23 januari 2009.
De eisers I tot IV voeren elk in een memorie die aan dit arrest is
gehecht, zeven middelen met identieke strekking aan.
De eiseres V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiseres VI 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
.........................................................
Eerste middel van de eiseres V
16. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van
artikel 2 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen :
het arrest maakt geen toepassing van voormelde wetsbepaling, hoewel
aan alle daartoe vereiste voorwaarden is voldaan ; het arrest motiveert
niet waarom het vermelde artikel 2 niet toepasselijk is.

  (1) Artikel 2 van de Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van
en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen (BS, 27.02.2003) bepaalt :
”Ingeval personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen, wier toestand statutair geregeld is, bij de uitoefening van hun dienst schade berokkenen aan de openbare rechtspersoon of
aan derden, zijn zij enkel aansprakelijk voor hun bedrog en zware schuld. Voor lichte schuld
zijn zij enkel aansprakelijk als die bij hen eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt”.
Eiseres, industrieel ingenieur en hoofd van de technische dienst van de gemeente
B., werd op strafrechtelijk gebied veroordeeld bij eenvoudige schuldigverklaring als
mededader van inbreuken op het afvalstoffendecreet gepleegd door de gemeente B. die
zelf niet als strafrechtelijk verantwoordelijk rechtspersoon kon worden beschouwd
ingevolge het bepaalde in artikel 5, vierde lid, Strafwetboek, zodat de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de natuurlijke personen door wiens persoonlijk toedoen de gemeente ter zake handelde. Bij toepassing van het op het ogenblik van
feiten geldende artikel 59, § 1, Afvalstoffendecreet, werd eiseres veroordeeld tot een
herstelmaatregel bestaande in het verwijderen van de litigieuze afvalstoffen. Het eerste
middel van eiseres kwam op tegen deze laatste beslissing.
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17. Voormelde wet is niet van toepassing op maatregelen die niet het
herstel van de schade berokkend aan particuliere belangen beogen maar
ertoe strekken in het algemeen belang de materiële gevolgen van een
misdrijf ongedaan te maken.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
18. Het arrest oordeelt dat artikel 2 van voornoemde wet niet van toepassing is om reden dat de teruggave, waaronder dient verstaan de veroordeling tot verwijdering van de wederrechtelijk gestorte afvalstoffen, een
met de strafsanctie onlosmakelijk verbonden accessorium is.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek
28. 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.
28 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Judo en de heer Van Herreweghe (bij de balie te Brussel), mevr. Dierickx en mevr. Correman (bij
de balie te Dendermonde), de heer Aerts (bij de balie te Gent), de heer
Vermassen (bij de balie te Dendermonde), de heer Wiemeersch (bij de
balie te Dendermonde).

N° 137
2o

— 28 februari 2012
(P.11.0925.N)

kamer

1o ONVERDEELDHEID. — Boedelbeschrijving. — Voorwerp

en doel.

2  ONVERDEELDHEID. — Boedelbeschrijving. — Verplichtingen
partijen. — Aangifte goederen waarvan andere partijen op de hoogte
o

3o MEINEED. — Boedelbeschrijving. — Aangifte
partijen op de hoogte zijn.

van
zijn.

goederen waarvan andere

1o De boedelbeschrijving, zoals bedoeld in de artikelen 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek, heeft tot doel de omvang van een nalatenschap, een gemeenschap of onverdeeldheid vast te stellen en vormt aldus de basis voor een
latere verdeling  (1).
  (1) Zie Cass. 29 okt. 1973, AC 1974, 237.
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2o en 3o De partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk goed
aan te geven waarvan het bestaan een invloed zou kunnen hebben op de
samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen ; geen wetsbepaling
voorziet erin dat geen aangifte moet worden gedaan van goederen waarvan
andere bij de boedelbeschrijving betrokken personen reeds op de hoogte
zijn  (1). (Artt. 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek en art. 226, tweede lid,
Strafwetboek)

(V. t. D.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 11 april 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 226 Strafwetboek en de
artikelen 1158, 8o, en 1183, 11o, Gerechtelijk Wetboek : de appelrechters
stellen dat het verzwijgen van verdachte geldverrichtingen of van het
bestaan van een rekening slechts aanleiding kan geven tot een valse eed
bij boedelbeschrijving in zoverre het bestaan van die gegevens onbekend
zou kunnen blijven ; aldus voegen zij een voorwaarde toe aan artikel 226
Strafwetboek ; zij oordelen overigens ten onrechte dat de eiseres over
alle informatie omtrent die rekeningen zou beschikken.
2. De boedelbeschrijving, zoals bedoeld in de artikelen 1175 en 1183
Gerechtelijk Wetboek, heeft tot doel de omvang van een nalatenschap,
een gemeenschap of onverdeeldheid vast te stellen en vormt aldus de
basis voor een latere verdeling.
De partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk goed
aan te geven waarvan het bestaan een invloed zou kunnen hebben op de
samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen.
Geen wetsbepaling voorziet erin dat geen aangifte moet worden gedaan
van goederen waarvan andere bij de boedelbeschrijving betrokken
personen reeds op de hoogte zijn.
3. De appelrechters stellen vast dat de verweerder bepaalde transacties
en een Nederlandse postbankrekening niet heeft vermeld ter gelegenheid
van de boedelbeschrijving. Zij oordelen vervolgens dat hij niet schuldig
is aan valse eed bij boedelbeschrijving omdat het niet-vermelden door de
verweerder van die gegevens ter gelegenheid van de boedelbeschrijving
  (1) Cass. 6 sept. 2005, AR P.05.0406.N (onuitgegeven).
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niet tot gevolg zou hebben dat zij onbekend zouden blijven of buiten de
verdeling zouden kunnen blijven, ”nu [de eiseres] zonder meer kennis
had van het bestaan van deze gegevens”.
Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
28 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Sergeant (bij de balie te Brugge).

N° 138
2o

— 28 februari 2012
(P.11.1802.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Recht op bijstand van een
advocaat. — Interpretatie Europees Hof voor de Rechten van de Mens. —
Draagwijdte. — Beperking. — Voorwaarde.
2o ADVOCAAT. — Onderzoek in strafzaken. — Verdrag rechten van de
Mens. — Artikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Recht op bijstand
van een advocaat. — Interpretatie Europees Hof voor de Rechten van de
Mens. — Draagwijdte. — Beperking. — Voorwaarde.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Feiten die aanleiding kunnen geven tot
een aanhoudingsbevel. — Verdachte. — Vrijheidsberoving. — Verdachte
niet gewezen op zijn zwijgrecht. — Gevolg.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Verdachte. —
Vrijheidsberoving. — Feiten die aanleiding kunnen geven tot een aanhoudingsbevel. — Verdachte niet gewezen op zijn zwijgrecht. — Gevolg.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.3. — Recht van verdediging. — Verdachte. — Vrijheidsberoving. — Feiten die aanleiding kunnen geven tot een aanhoudingsbevel. —
Verdachte niet gewezen op zijn zwijgrecht. — Gevolg.
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6o RECHT VAN VERDEDIGING. — Strafzaken. — Verdrag Rechten van de
Mens. — Artikel 6. — Artikel 6.3. — Verdachte. — Vrijheidsberoving. —
Feiten die aanleiding kunnen geven tot een aanhoudingsbevel. — Verdachte
niet gewezen op zijn zwijgrecht. — Gevolg.
7o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Verhoor. — Verdachte. — Kwetsbare
positie. — Begrip.
8o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Verhoor. — Geen bijstand van een
advocaat. — Verdachte niet gewezen op zijn zwijgrecht. — Verdachte voordien op de hoogte van de hem verweten feiten. — Verdachte in de mogelijkheid om voordien een raadsman te raadplegen en zijn verdediging voor te
bereiden

Verhoor

niet als doorslaggevend bewijs gebruikt.

— Gevolg.

9o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Verdachte. —
Verhoor. — Geen bijstand van een advocaat. — Verdachte niet gewezen op
zijn zwijgrecht. — Verdachte voordien op de hoogte van de hem verweten
feiten. — Verdachte in de mogelijkheid om voordien een raadsman te raadplegen en zijn verdediging voor te bereiden. — Verhoor niet als doorslaggevend bewijs gebruikt. — Gevolg.

1o en 2o Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM,
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist
slechts dat aan een verdachte bijstand van een advocaat bij zijn verhoor
wordt verleend, wanneer hij zich in een kwetsbare positie bevindt of aan die
kwetsbare positie niet wordt geremedieerd door maatregelen die ten volle zijn
recht van verdediging waarborgen.
3o, 4o5o en 6oDe enkele omstandigheid dat een verdachte tijdens zijn verhoor
tijdelijk van zijn vrijheid is beroofd voor feiten die in beginsel aanleiding
kunnen geven tot een aanhoudingsbevel en niet gewezen werd op zijn zwijgrecht, heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat hij zich in een kwetsbare
positie bevindt en dat zijn recht van verdediging en zijn recht op een eerlijk
proces onherstelbaar zijn aangetast.
7o Een kwetsbare positie van de verdachte valt niet af te leiden uit het feit
dat hij enkel voor verhoor van zijn vrijheid is beroofd omdat hij, na vruchteloze pogingen tot het beleggen van een afspraak, door de onderzoekers werd
geïnterpelleerd.
8o en 9o Wanneer de verdachte reeds vóór zijn verhoor op de hoogte was van
de hem verweten feiten, wist dat de overheid hem daarover wou horen en
bijgevolg de gelegenheid had om een raadsman daarover te raadplegen, kon
hij zijn verhoor met het oog op zijn verdediging ten volle voorbereiden zodat
dit verhoor afgelegd zonder de bijstand van een advocaat of zonder dat hij
werd gewezen op zijn zwijgrecht, niet als ontoelaatbaar dient te worden
uitgesloten en zijn recht op een eerlijk proces niet is aangetast ; daarenboven
komt dat recht niet in het gedrang wanneer dat verhoor niet als doorslaggevend bewijs gebruikt wordt.

(S.)
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 27 september 2011.
De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.e EVRM en
artikel 14.3.d IVBPR alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces : het
arrest oordeelt ten onrechte dat eisers verklaringen afgelegd tijdens het
onderzoek, niet onontvankelijk zijn of niet dienen te worden uitgesloten ;
deze verklaringen werden afgelegd zonder de bijstand van een advocaat
toen de eiser van zijn vrijheid beroofd was en zich bijgevolg in een kwetsbare positie bevond, en zonder dat hij gewezen werd op zijn zwijgrecht.
2. Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM,
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens,
vereist slechts dat aan een verdachte bijstand van een advocaat bij
zijn verhoor wordt verleend, wanneer hij zich in een kwetsbare positie
bevindt of aan die kwetsbare positie niet wordt geremedieerd door maatregelen die ten volle zijn recht van verdediging waarborgen.
3. De enkele omstandigheid dat een verdachte tijdens zijn verhoor
tijdelijk van zijn vrijheid is beroofd voor feiten die in beginsel aanleiding kunnen geven tot een aanhoudingsbevel en niet gewezen werd op
zijn zwijgrecht, heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat hij zich in een
kwetsbare positie bevindt en dat zijn recht van verdediging en zijn recht
op een eerlijk proces onherstelbaar zijn aangetast.
Een kwetsbare positie van de verdachte valt niet af te leiden uit het
feit dat hij enkel voor verhoor van zijn vrijheid is beroofd omdat hij, na
vruchteloze pogingen tot het beleggen van een afspraak, door de onderzoekers werd geïnterpelleerd.
Wanneer de verdachte reeds vóór zijn verhoor op de hoogte was van
de hem verweten feiten, wist dat de overheid hem daarover wou horen
en bijgevolg de gelegenheid had om een raadsman daarover te raadplegen, kon hij zijn verhoor met het oog op zijn verdediging ten volle
voorbereiden zodat dit verhoor niet als ontoelaatbaar dient te worden
uitgesloten en zijn recht op een eerlijk proces niet is aangetast. Daarenboven komt dat recht niet in het gedrang wanneer dat verhoor niet als
doorslaggevend bewijs gebruikt wordt.
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4. Het arrest oordeelt dat :
—— de politie Gent op 18 september 2008 uit politionele informatie
verneemt dat er in het pand aan de Wondelgemstraat 190 te Gent personen
verblijven die zich in een onwettige administratieve toestand bevinden
en waarbij de eiser misbruik zou maken van hun kwetsbare positie door
kamers te verhuren die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten ;
—— op 15 december 2008 een huiszoeking wordt uitgevoerd ;
—— de onderzoekers tot driemaal toe de eiser vruchteloos contacteren
om een afspraak te beleggen ;
—— tijdens deze contacten de eiser op de hoogte gebracht werd van de
reden van zijn verhoor ;
—— de eiser de gelegenheid gehad heeft om voorafgaandelijk aan zijn
interpellatie en verhoor een advocaat te raadplegen ;
—— de eiser uiteindelijk op 3 februari 2009 wordt aangetroffen en gearresteerd, waarna hij dezelfde dag wordt gehoord ;
—— de onderzoeksrechter de opdracht geeft de eiser na zijn verhoor te
laten beschikken.
Verder laat het arrest eisers schuldigverklaring met eigen redenen en
met overname van de redenen van het beroepen vonnis steunen op andere
bewijselementen dan zijn verhoor van 3 februari 2009, meer bepaald de
verklaringen van getuigen, de vaststellingen naar aanleiding van de
huiszoeking en de vaststellingen van de wooninspectie.
5. Op grond van het geheel van die redenen oordeelt het arrest naar
recht dat de eiser zich niet in een kwetsbare positie bevond en dat zijn
recht van verdediging en recht op een eerlijk proces geenszins zijn
miskend.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Cauter
(bij de balie te Gent).
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N° 139
2o

— 29 februari 2012
(P.11.1876.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Strafzaken. — Algemeen. — Samenstelling van het rechtscollege. — Proces-verbaal van de rechtszitting en de
gewezen beslissing vermelden de namen van dezelfde rechters. — Gevolg.
2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — Strafzaken. — Samenstelling van
het rechtscollege. — Proces-verbaal van de rechtszitting en de gewezen
beslissing vermelden de namen van dezelfde rechters. — Gevolg.

1o en 2o Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de zaak
behandeld werd en in beraad genomen, alsook de gewezen beslissing, de
namen van dezelfde rechters vermelden, is het bewezen dat zij de zaak
hebben behandeld, de beslissing hebben gewezen en ze hebben ondertekend ;
aangezien de regelmatigheid van de rechtspleging aldus is vastgesteld,
blijft het feit dat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het arrest
werd uitgesproken, door een andere magistraat zou getekend zijn, zonder
gevolg  (1). (Artt. 779, 780, 1°, en 782, Gerechtelijk Wetboek)

(T. t. T.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 september 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 16 februari 2012 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 29 februari 2012 heeft raadsheer Françoise
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel voert aan dat het arrest onwettig is omdat het procesverbaal van de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken,
ondertekend is door een magistraat die noch aan de beraadslaging heeft
deelgenomen, noch de beslissing heeft gewezen.
Het proces-verbaal van de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 2 september 2011, waarop de zaak behandeld werd en
in beraad werd genomen, vermeldt dat het rechtscollege was samengesteld uit raadsheer Lenoir, die optreedt als voorzitter, en de raadsheren
  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 139.
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Vanreusel en Jérôme. Het is getekend door de raadsheer, die optreedt
als voorzitter, en door de griffier.
Het bestreden arrest vermeldt dat het in aanwezigheid van de drie
voormelde magistraten werd uitgesproken door de kamer van inbeschuldigingstelling op 30 september 2011. Het is door hen en door de griffier
getekend.
De naam van de raadsheer die optreedt als voorzitter, staat bovenaan
het proces-verbaal van de rechtszitting van 30 september 2011, maar de
handtekening onderaan het stuk verschilt van die in het arrest.
Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de zaak
behandeld werd en in beraad werd genomen, alsook de gewezen beslissing, de namen van dezelfde rechters vermelden, is het bewezen dat zij
de zaak hebben behandeld, de beslissing hebben gewezen en ze hebben
ondertekend.
Aangezien de regelmatigheid van de rechtspleging aldus bewezen is,
blijft het feit dat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het
arrest werd uitgesproken, door een andere magistraat zou getekend zijn,
zonder gevolg.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Sarrey (bij de balie te
Brussel) en de heer de Strycker (bij de balie te Bergen).

N° 140
2o

— 29 februari 2012
(P.12.2017.F)

kamer

1o UITLEVERING. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling opgesloten met
het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. — Toepasselijke wetsbepalingen.
2o CASSATIEBEROEP. — Strafzaken. — Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende partij. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling
opgesloten met het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling.
— Invrijheidstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Toepasselijke wetsbepalingen.
3o GRONDWET. — Grondwet 1994 (Art. 1 tot 99). — Artikel 12. — Passieve
uitlevering. — Vreemdeling opgesloten met het oog op uitlevering. —
Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer van
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van het openbaar ministerie.

—

4o UITLEVERING. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling opgesloten met
het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. — Grondwet 1994. — Artikel 12. — Vrijheid van de
persoon. — Miskenning.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 5.
— Artikel 5.4. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling opgesloten met het
oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling
door de kamer van inbeschuldigingstelling. — Opschortend karakter van
het cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Verenigbaarheid met
verdragsbepalingen.
6o UITLEVERING. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling opgesloten met
het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep
van het openbaar ministerie. — Artikel 5.4 Verdrag Rechten van de Mens.
— Opschortend karakter van het cassatieberoep. — Verenigbaarheid met
verdragsbepalingen.
7o CASSATIEBEROEP. — Strafzaken. — Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende partij. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling
opgesloten met het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling.
— Invrijheidstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling — Cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Artikel 5.4 Verdrag Rechten van
de Mens. — Opschortend karakter van het cassatieberoep. — Verenigbaarheid met verdragsbepalingen.
8o CASSATIEBEROEP. — Strafzaken. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang of bestaansreden. —
Gemis aan belang. — Begrip.
9o UITLEVERING. — Passieve uitlevering. — Hechtenis met het oog op
uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Onderzoeksgerechten. —
Wettigheid van de hechtenis. — Redelijke termijn. — Criteria.
10o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 5.
— Artikel 5.4. — Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Hechtenis met
het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Onderzoeksgerechten. — Wettigheid van de hechtenis. — Redelijke termijn. — Criteria.
11o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Uitlevering. — Passieve uitlevering. —
Hechtenis met het oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling. —
Wettigheid van de hechtenis. — Redelijke termijn. — Criteria.

1oen 2o Het rechtsmiddel van de vreemdeling die is opgesloten met het oog
op uitlevering, is gegrond op artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat waarborgt
dat eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is
beroofd, het recht heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op
korte termijn beslist over de rechtmatigheid van zijn gevangenhouding ; bij
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ontstentenis van specifieke bepalingen inzake uitlevering zijn de regels die
van toepassing zijn op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en op de
rechtspleging voor het Hof, de gemeenrechtelijke regels, in het onderhavige
geval de regels van het Wetboek van Strafvordering  (1). (Art. 5.4, EVRM ;
artt. 3 en 5, Uitleveringswet 1874)
3o en 4o Artikel 12 van de Grondwet waarborgt de vrijheid van de persoon ;
die bepaling wordt niet geschonden wanneer het openbaar ministerie een
rechtsmiddel instelt dat ertoe strekt de wettigheid te toetsen van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de vrijlating beveelt van
een vreemdeling die is opgesloten met het oog op uitlevering.
5o tot 7o Artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat de gevangenhouding toestaat van
iemand tegen wie een uitleveringsprocedure loopt, bepaalt dat de betrokkene
voorziening moet kunnen vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn
beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding ; die verdragsbepaling
legt de nationale wetgever niet de verplichting op om de vrijheidsberoving, in
het kader van de voorlopige hechtenis en van de uitlevering, op eenvormige
wijze te regelen ; het feit dat de vreemdeling die is opgesloten met het oog
op uitlevering, aangehouden blijft omdat het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij zijn vrijheid wordt bevolen, een opschortend karakter heeft, is niet
onverenigbaar met de in dat artikel bepaalde termijn.
8o Het belang van een cassatieberoep wordt objectief beoordeeld in het licht
van de mogelijkheid tot cassatie en niet volgens de verdiensten van de vordering die de rechter op verwijzing zal worden voorgelegd  (2).
9o tot 11o De redelijke termijn van de hechtenis met het oog op uitlevering
wordt beoordeeld op grond van de concrete gegevens van de zaak, op het
ogenblik van de beslissing van de rechter die met dat toezicht is belast ;
hij mag zich niet baseren op toekomstige en eventuele omstandigheden.
(Art. 5.4, EVRM ; artt. 3 en 5, Uitleveringswet 1874)

(Procureur-generaal

bij het hof van beroep te brussel t. n.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 januari 2012.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 31 maart 2009, AR P.09.0162.N, AC 2009, nr. 224, met concl. adv.-gen.
Duinslaeger ; Cass. 13 juli 2010, AR P.10.1173.N, AC 2010, nr. 481.
  (2) Zie Cass. 22 mei 1991, AR 8864-9130, AC 1990-1991, nr. 483.
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II. Feiten
Tegen de verweerder is een verzoek tot uitlevering ingediend door
de regering van de Russische Federatie, ter uitvoering van een gevangenisstraf van drie jaar met drie jaar uitstel, wegens de aankoop en
het onwettig bezit van vuurwapens en munitie. Die straf werd uitgesproken op 16 april 2004 door de districtsrechtbank te Gvardeiski (regio
Kaliningrad). Bij beschikking van 8 februari 2005 heeft de voormelde
rechtbank die veroordeling uitvoerbaar verklaard door het uitstel in te
trekken.
De officiële stukken werden de eiser betekend op 3 juni 2011.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft op 30 juni 2011 een ongunstig advies uitgebracht over de uitlevering.
De uitlevering werd toegestaan bij ministerieel besluit van 22 november
2011. Die beslissing werd geschorst bij arrest van de Raad van State van
23 december 2011.
Op een verzoek tot invrijheidstelling van de verweerder, heeft de
raadkamer te Brussel zijn vrijlating bevolen, bij beschikking van
9 januari 2012.
Het bestreden arrest bevestigt die beslissing.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
De verweerder werpt vier middelen van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep op
1. In het eerste middel van niet-ontvankelijkheid voert de verweerder
aan dat het openbaar ministerie, krachtens artikel 31, § 2, Voorlopige
Hechteniswet, geen cassatieberoep kan instellen tegen een beslissing
waarbij de vreemdeling om wiens uitlevering is verzocht, in vrijheid is
gesteld.
Het rechtsmiddel van de vreemdeling die, met toepassing van artikel 3
Uitleveringswet 1874 is opgesloten met het oog op uitlevering, is gegrond
op artikel 5.4 EVRM, dat waarborgt dat eenieder die door arrestatie of
gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd het recht heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de
rechtmatigheid van zijn gevangenhouding.
Bij ontstentenis van specifieke bepalingen inzake uitlevering, zijn de
regels die van toepassing zijn op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en op de rechtspleging voor het Hof, de gemeenrechtelijke regels,
in het onderhavige geval de regels van het Wetboek van Strafvordering.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
2. In een tweede middel van niet-ontvankelijkheid voert de verweerder
aan dat het cassatieberoep van het openbaar ministerie niet ontvankelijk kan worden verklaard zonder dat hierdoor artikel 12 Grondwet en
artikel 5 EVRM worden geschonden.
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Artikel 12 Grondwet waarborgt de vrijheid van de persoon. Die bepaling
wordt niet geschonden door het instellen van een rechtsmiddel dat ertoe
strekt de wettigheid te toetsen van een gerechtelijke beslissing.
Artikel 5.4 EVRM, dat de gevangenhouding toestaat van iemand tegen
wie een uitleveringsprocedure loopt, bepaalt dat de betrokkene voorziening moet kunnen vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn
beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding.
Die verdragsbepaling legt de nationale wetgever niet de verplichting
op om de vrijheidsberoving, in het kader van de voorlopige hechtenis en
van de uitlevering, op eenvormige wijze te regelen.
Het feit dat de vreemdeling aangehouden blijft omdat het cassatieberoep van het openbaar ministerie een opschortend karakter heeft, is
niet onverenigbaar met de in het voormelde artikel 5 bepaalde termijn.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
3. Het derde middel van niet-ontvankelijkheid voert de schending
aan van artikel 5.1. f) EVRM in zoverre dit bepaalt dat de arrestatie of
gevangenhouding rechtmatig moet zijn.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is volledig afgeleid uit de hierboven tevergeefs aangevoerde gegevens.
Het middel kan niet worden aangenomen.
4. De eiser voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is, bij
gebrek aan belang, aangezien het gerecht op verwijzing niet kan bevelen
dat hij aangehouden blijft.
Het belang van een cassatieberoep wordt objectief beoordeeld in het
licht van de mogelijkheid tot cassatie en niet volgens de verdiensten
van de vordering die de rechter op verwijzing zal worden voorgelegd.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
B. Middel
Eerste onderdeel
De redelijke termijn van de hechtenis met het oog op uitlevering
wordt beoordeeld op grond van de concrete gegevens van de zaak, op het
ogenblik van de beslissing van de rechter die met dat toezicht belast is.
Hij mag zich niet baseren op toekomstige en eventuele omstandigheden.
Het arrest oordeelt dat, in het geval van een nieuw ministerieel besluit
van uitlevering, een daadwerkelijke overlevering van de verweerder
niet mogelijk lijkt op korte termijn, omdat tegen dat besluit zeker een
rechtsmiddel zal worden ingesteld bij de bevoegde rechtscolleges en dat
dit rechtsmiddel niet kennelijk ongegrond lijkt te zijn.
De appelrechters die uit die overweging afleiden dat de duur van de
hechtenis niet langer redelijk is, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
In zoverre is dit onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
29 februari 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lambert (bij de
balie te Brussel).

N° 141
2o

— 29 februari 2012
(P.12.0249.F)

kamer

1o TAALGEBRUIK. — Gerechtszaken (wet 15 juni 1935). — In eerste aanleg.
— Strafzaken. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Stuk gesteld in een
andere taal dan die van de rechtspleging.
2o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Taalgebruik. —
Stuk gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging.

1o en 2o Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter acht te slaan op een stuk
dat in een andere taal dan die van de rechtspleging is gesteld, met eerbiediging van het recht van verdediging. (Art. 23bis, Taalwet Gerechtszaken)

(S.)
29 februari 2012 — 2 kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Miller (bij de balie
te Hasselt) en de heer Kruijen (bij de balie te Brussel).
o
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Schade. — Allerlei. — Vennootschappen. — Fout van een derde.
— Aantasting van het vennootschapsvermogen.
—
Vordering tot schadevergoeding. — Vorderingsrecht.
— Aandeelhouders.
459
Aansprakelijkheid
buiten
overeenkomst. — Schade.
—Beoordelingsvrijheid.
Raming. Peildatum. — Raming naar billijkheid. —
Voorwaarde.
409
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Schade. —Beoordelingsvrijheid. Raming.
Peildatum. — Ramingswijze. — Beginsel.
409
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Schade. —Beoordelingsvrijheid. Raming.
Peildatum. — Vergoeding.
— Voorwerp.
409
Advocaat. — Onderzoek in
strafzaken. — Verdrag rechten van de Mens. — Artikel
6.1. — Recht op een eerlijk
proces. — Recht op bijstand
van een advocaat. — Interpretatie Europees Hof voor
de Rechten van de Mens. —
Draagwijdte. — Beperking.
— Voorwaarde.
477
Afstamming. — Rechtsvordering tot onderzoek naar het
vaderschap en tot erkenning van het vaderschap van
een andere man. — Kind geboren tijdens het huwelijk.
— Bezit van staat ten aanzien van de echtgenoot van
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de moeder. — Ontvankelijkheid.
282
Ambtenaar. — Ambtenaar
(Gemeenten en provincies).
— Personeelsleden in dienst
van openbare rechtspersonen — Aansprakelijkheid.
— Herstelplicht. — Wet
10 februari 2003. — Toepassingsgebied. — Grens.
473
Arbeid. — Tijdelijke Arbeid.
— Uitzendarbeid. — Interimkantoor. — Begrip. 337
Arbeid. — Tijdelijke Arbeid.
— Uitzendarbeid. —— Interimkantoor. — Huurcontract. — Handelshuurwet.
— Toepasselijkheid.
337
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen.
—
Rechtbank
van koophandel. — Vaststelling van de staat van
faillissement. — Gezag van
gewijsde in het strafproces.
— Gevolg.
423
Bedrog omtrent de verkochte
zaak. — Begrip.
397
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Belastingplichtige.
— Aftrek van de belasting
volgens het verhoudingsgetal. — Machtiging. — Boekhouding. — Gevolg.
357
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Fiscale boete.
— Strafrechtelijke boete.
— Individualisering van
de straf. — Discriminatie.
— Verenigbaarheid met de
Grondwet. — Grondwettelijk Hof. — Prejudicieel geschil.
363
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Processen-verbaal van de ambtenaren van
het ministerie van Financiën. — Wettelijke bewijswaarde. — Materiële vaststellingen.
357

Belasting over de toegevoegde
waarde.— Zesde richtlijn
77/388/EEG van de Raad van
17 mei 1977. — Artikel 17.
— Belastingplichtige. — Aftrek van de belasting volgens het verhoudingsgetal.
— Afwijking. — Aanvraag.
— Tijdstip.
357
Beslag. — Algemeen. — Tenuitvoerlegging rechterlijke
beslissing. — Beslissing beslagrechter nopens de uitvoerbaarheid. — Vordering
tot uitlegging of verbetering. — Bevoegdheid van de
rechter.
393
Beslag. — Allerlei. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. — Inkomsten
niet voor beslag vatbaar. —
Gevolg.
366
Beslag. — Allerlei. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. — Onderhoudsplichtige. — Vordering die
ertoe strekt inkomsten niet
voor beslag vatbaar te verklaren. — Ontstentenis. —
Weerslag.
366
Beslag. — Bewarend beslag.
— Zeeschip. — Overdracht.
— Beslaglegger. — Tegenwerpelijkheid.
352
Beslag. — Bewarend beslag.
— Zeeschip. — Vreemde nationaliteit. — Geldigheid. —
Voorwaarden.
352
Beslag. — Bewarend beslag.
— Zeevordering. — Zeeschip. — Overdracht. —
Geen volgrecht als hypothecaire of bevoorrechte
schuldeiser.
352
Betaling. — Verbintenis. —
Betaling door een derde. —
Weigering door de schuldeiser. — Belang.
280
Betekeningen en kennisgevingen.
— Gerechtsbrief. — 
Termijn
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cassatieberoep. — Collectieve schuldenregeling. —
Kennisgeving uitspraak. —
Wijze. — Gevolg.
270
Bevoegdheid en aanleg. — Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. — Allerlei. — Tenuitvoerlegging
rechterlijke
beslissing. — Beslissing beslagrechter nopens de uitvoerbaarheid. — Vordering
tot uitlegging of verbetering. — Bevoegdheid van de
rechter.
393
Bevoegdheid en aanleg. —
Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. — Algemeen. —
Vereffening en verdeling.
— Genot van de gezinswoning. — Vergoeding voor dit
genot. — Beoordeling door
de rechter.
266
Bewijs. — Strafzaken. — Bewijsvoering. — Bloedproef.
— Procedure voor bloedanalyse. — Verjaring van termijnen. — Voorwerp.
401
Bewijs. — Strafzaken. — Bewijsvoering. — Bloedproef.
— Wettelijke bewijswaarde.
— Voorwaarden.
401
Bloedproef. — Procedure voor
bloedanalyse. — Verjaring
van termijnen. — Voorwerp.
401
Bloedproef. — Wettelijke bewijswaarde. — Voorwaarden.
401
Cassatie. — Allerlei. — Openbaar ministerie. — Schriftelijke conclusie. — Tijdige
neerlegging. — Tijdige kennisgeving aan de advocaat
of de niet vertegenwoordigde partij. — Verzoek tot
uitstel om te antwoorden op
de schriftelijke conclusie. —
Artikel 6 EVRM. — Eerlijk
proces. — Gevolg.
300
Cassatieberoep. — Burgerlijke zaken. — Termijnen
van cassatieberoep en betekening. — Duur, begin
en einde. — Begin. — Collectieve schuldenregeling.
— Kennisgeving uitspraak.
— Wijze. — Gevolg.
270
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Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang
of bestaansreden. — Gemis
aan belang. — Begrip.
483
Cassatieberoep. — Strafzaken. — Personen door of
tegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering.
— Openbaar ministerie en
vervolgende partij. — Hof
van assisen. — Arresten van
vrijspraak.
323
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of
moet worden ingesteld. —
Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende
partij. — Milieu. — Waals
Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf. —
Administratieve
sanctie.
— Beroep voor de correctionele rechtbank. — Vonnis in
beroep. — Cassatieberoep.
— Cassatieberoep van de
procureur des Konings. —
Ontvankelijkheid.
374
Cassatieberoep. — Strafzaken. — Personen door of tegen wie cassatieberoep kan
of moet worden ingesteld.
— Strafvordering. — Openbaar ministerie en vervolgende partij. — Passieve
uitlevering. — Vreemdeling
opgesloten met het oog op
uitlevering. — Verzoek tot
invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer
van inbeschuldigingstelling
— Cassatieberoep van het
openbaar ministerie. — Artikel 5.4 Verdrag Rechten
van de Mens. — Opschortend
karakter van het cassatieberoep. — Verenigbaarheid
met verdragsbepalingen. 483
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of
moet worden ingesteld. —
Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende
partij. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling opgesloten met het oog op

uitlevering. — Verzoek tot
invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Toepasselijke wetsbepalingen.
482
Cassatieberoep.
—
Strafzaken. — Vormen. — Allerlei. — Openbaar ministerie.
— Schriftelijke conclusie.
— Tijdige neerlegging. —
Tijdige kennisgeving aan
de advocaat of de niet vertegenwoordigde partij. —
Verzoek tot uitstel om te
antwoorden op de schriftelijke conclusie. — Artikel 6
EVRM. — Eerlijk proces. —
Gevolg.
300
Collectieve
arbeidsovereenkomst. — Paritair comité
voor het verzekeringswezen.
— Vastheid van betrekking.
— Ontslag gegrond op een
individuele handelwijze. —
Gevolgen. — Voorafgaande
kennisgeving van het ontslag aan de werknemers en
de vakbondsafvaardiging of
personeelsafvaardiging. 418
Collectieve schuldenregeling.
— Beslissing beslagrechterBeroep. — Wijziging bepalingen Gerechtelijk Wetboek. — Inwerkingtreding.
— Verwijzing na cassatie.
— Gevolg.
271
Collectieve schuldenregeling.
— Boedel collectieve schuldenregeling. — Schuldvorderingen strekkende tot
vergoeding van schade aan
de persoon van de schuldenaar. — Omvang.
271
Collectieve schuldenregeling. —
Kennisgeving
uitspraak.—
Termijn cassatieberoep. —
Wijze. — Gevolg.
271
Dading. — Afstand van rechten, rechtsvorderingen en
eisen. — Beoordeling. —
Draagwijdte.
294
Deskundigenonderzoek. — Aan
de behandeling ten gronde
voorafgaande fase. — Bijstand van een tolk, advocaat
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of raadsgeneesheer. — Artikel 6 EVRM en 14 IVBPR. —
Draagwijdte.
301
Echtscheiding en scheiding van
tafel en bed. — Echtscheidingsprocedure. — Voorlopige maatregelen. — Toekenning uitsluitend genot
gezinswoning. — Aard van de
maatregel. — Gevolg.
266
Echtscheiding en scheiding
van tafel en bed. — Gevolgen
t.a.v. de goederen. — Gemeenschapsstelsel. — Ontbinding. — Gevolg.
265
Echtscheiding en scheiding
van tafel en bed. — Gevolgen
t.a.v. de goederen. — Vereffening en verdeling. — Genot van de gezinswoning.
— Vergoeding voor dit genot. — Beoordeling door de
rechter.
266
Europese unie. — Verdragsbepalingen. — Algemeen.
— Verordening(eg) 2100/94.
— Communautair kwekersrecht. — Inbreuk. — Houder
— Licentiehouder — Vordering tegen een derde. —
Voorwaarden. — Beoordeling.
328
Europese unie. — Verdragsbepalingen.
—
Allerlei.
— Koop. — Modelovereenkomst van alleenverkoop.
— Handelsverkeer binnen de
gemeenschappelijke markt.
— Weerslag. — Merkbaar
ongunstig
karakter.
—
Voorwaarden.
460
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Begrip. Vereisten
van het faillissement. —
Rechtbank van koophandel.
— Vaststelling van de staat
van faillissement. — Gezag
van gewijsde in het strafproces. — Gevolg.
423
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Bevoorrechte en
hypothecaire schuldeisers.
— Onroerend goed. — Verkoop uit de hand. — Oproeping. — Hoorplicht. —
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Gevolg. — Hoger beroep.
— Ontvankelijkheid.
341
Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord.
— Gefailleerde. — Verschoonbaarheid. — Beletsel voor vervolging door de
schuldeisers. — Werking van
de wet in de tijd.
470
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Bevoorrechte en
hypothecaire schuldeisers.
— Curator. — Verantwoordelijkheid. — Hypotheek. —
Akkoord. — Homologatie.
— Gevolg.
348
Gemeenschaps- en gewestbelastingen. — Gewestbelastingen. — Vlaams Gewest.
— Leegstandsheffing. —
Vrijstelling van de heffing.
—
Renovatiewerkzaamheden.
387
Gemeente-,
provincieen
plaatselijke
belastingen.
—
Gemeentebelastingen.
— Retributies. — Parkeerretributies. — Voertuigen.
— Parkeerverbod. — Implicaties.
383
Grondwet. — Grondwet 1994
(Art.1 tot 99). — Artikel 12.
— Passieve uitlevering. —
Vreemdeling
opgesloten
met het oog op uitlevering.
— Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer van
inbeschuldigingstelling.
— Cassatieberoep van het
openbaar
ministerie.
—
Vrijheid van de persoon. —
Miskenning.
482
Grondwettelijk hof. — Prejudicieel geschil. — B.T.W.
— Fiscale boete. — Strafrechtelijke boete. — Individualisering van de straf.
— Discriminatie. — Verenigbaarheid met de Grondwet. — Prejudicieel geschil.
— Hof van Cassatie. — Verplichting.
363
Hof van assisen. — Behandeling ter zitting en tussenarresten. — Verklaring van de
jury. — Voorzitter wordt in

de beraadslagingskamer van
de jury geroepen. — Procesverbaal stelt niet vast dat
hij vergezeld was van het
openbaar
ministerie.
—
Wettigheid.
323
Hof van assisen. — Behandeling ter zitting en tussenarresten. — Verklaring van de
jury. — Voorzitter wordt in
de beraadslagingskamer van
de jury geroepen. — Substantiële vormvereisten. —
Proces-verbaal stelt de aanwezigheid vast van de in de
wet vermelde personen. 323
Hof van assisen. — Eindarrest.
— Arresten van vrijspraak.
— Cassatieberoep. — Openbaar ministerie.
323
Hof van assisen. — Samenstelling van de jury en van het hof.
— Wijziging in de samenstelling van het rechtscollege. — Andere samenstelling voor de zitting waarop
de jury wordt samengesteld
en de zitting over de grond
van de zaak. — Gevolg. 378
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen).
— Incidenteel beroep. —
Incidenteel beroep van de
hoofdappellant in de hoedanigheid van gedaagde in
hoger beroep op het incidenteel beroep van de hoofdgedaagde. — Subincidenteel
beroep. — Beroepen vonnis.
—Draagwijdte. — Grens. 421
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Gevolgen. bevoegdheid van de rechter.
— Milieurecht. — Waals
Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf. —
Administratieve sanctie. —
Procedure van de administratieve sanctie. — Beroep
voor de correctionele rechtbank. — Relatieve werking. — Bevoegdheid van de
rechtbank.
374
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Rechtspleging
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in hoger beroep. — Stedenbouw. — Instandhouding
zonder voorafgaande stedenbouwkundige
vergunning.
— Vrijspraak in eerste aanleg. — Veroordeling in hoger
beroep met opleggen van een
herstelmaatregel. — Voorwaarde. — Eenparigheid. 370
Huur van goederen. — Handelshuur. — Begrip. Aard
van de wetgeving. — Levering van diensten. — Toepasselijkheid.
337
Huur van goederen. — Handelshuur. — Begrip. — Aard
van de wetgeving. — Interimkantoor. — Publiek. —
Toepasselijkheid.
337
Huwelijksvermogensstelsels.
— Algemeen. — Gemeenschapsstelsel. — Ontbinding. — Gevolg.
265
Huwelijksvermogensstelsels.
— Algemeen. — Gemeenschapsstelsel. — Ontbinding. — Gevolg.
265
Indeplaatsstelling.
—
Burgerlijke zaken. — W.A.M.verzekering. — Verkeersongeval. — Verschillende
voertuigen betrokken. —
Zwakke weggebruiker. —
Slachtoffer. — Verzekeraar
van een betrokken voertuig. — Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire vordering. — Termijn.
— Aanvang.
416
Indeplaatsstelling. — Strafvordering. — Bemiddeling in
strafzaken. — Verval van de
strafvordering. — Onweerlegbaar vermoeden van de
fout van de dader. — Slachtoffer betrokken bij de bemiddeling in strafzaken. —
Gesubrogeerde in de rechten
van het slachtoffer.
408
Indeplaatsstelling. — W.A.M.verzekering. — Verkeersongeval. — Verschillende
voertuigen betrokken. —
Zwakke weggebruiker. —
Slachtoffer. —Verzekeraar
van een betrokken voertuig.
— Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire
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vordering. — Draagwijdte. —
Grenzen.
415
Inkomstenbelastingen. — Internationale verdragen. — Dubbelbelastingverdragen. — In
de werkstaat belaste inkomsten. — Aftrekken uit hoofde
van burgerlijke staat of samenstelling van het gezin.
— Verrekening.
384
Inkomstenbelastingen. — Internationale verdragen. —
Dubbelbelastingverdragen.
— Inkomsten gedeeltelijk
belast in de woon- en werkstaat. — Belastingverminderingen voor kinderopvang
en dienstencheques. — Aanrekening.
384
Inkomstenbelastingen.
—
Rechten,
tenuitvoerlegging en voorrechten van de
schatkist. — Geregistreerd
aannemer. — Schrapping. —
Straf. — Aard.
290
Jacht. — Waals Gewest. —
Grof wild. — Afgesloten gebied. — Begrip.
428
Koop. — Modelovereenkomst
van alleenverkoop. — Handelsverkeer binnen de gemeenschappelijke
markt.
— Weerslag. — Merkbaar
ongunstig
karakter.
—
Voorwaarden.
460
Lastgeving. — Uitdrukkelijke
lastgeving. — Begrip.
392
Levensonderhoud. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. — Inkomsten
niet voor beslag vatbaar. —
Gevolg.
366
Levensonderhoud. — Uitkeringsgerechtigde. — Bescherming. — Onderhoudsplichtige. — Vordering die
ertoe strekt inkomsten niet
voor beslag vatbaar te verklaren. — Ontstentenis. —
Weerslag.
366
Meineed. — Boedelbeschrijving. — Aangifte goederen
waarvan andere partijen op
de hoogte zijn.
475
Merken. — Internationale
verdragen. — Europese unie.

— Verordening(eg) 2100/94.
— Communautair kwekersrecht. — Inbreuk. — Houder. — Vordering tegen een
derde. — Voorwaarden —
Beoordeling.
328
Milieurecht. — Waals Gewest.
— Achterlating van afvalstoffen. — Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Beroep voor de correctionele
rechtbank. — Procureur des
Konings. — Opdracht. — Mogelijke rechtsmiddelen. 374
Milieurecht. — Waals Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf. —
Administratieve
sanctie.
— Beroep voor de correctionele rechtbank. — Vonnis in
beroep. — Cassatieberoep.
— Cassatieberoep van de
procureur des Konings. —
Ontvankelijkheid.
374
Milieurecht. — Waals Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf. —
Administratieve
sanctie.
— Procedure van de administratieve sanctie — Beroep voor de correctionele
rechtbank. — Gevolg. —
Verval van de strafvordering.
374
Milieurecht. — Waals Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf. —
Administratieve
sanctie.
— Procedure van de administratieve sanctie. — Beroep voor de correctionele
rechtbank.
—
Relatieve
werking. — Bevoegdheid
van de rechtbank.
374
Misdrijf. — Algemeen. — Begrip. — Materieel en moreel
bestanddel. — Eenheid van
opzet. — Eenheid van opzet. — Collectief misdrijf. —
Niet-definitieve
veroordelende beslissing. — Andere
feiten. — Een zelfde strafbaar opzet. — Beoordeling
door de rechter.
321
Misdrijf. — Algemeen. — Begrip. — Materieel en moreel
bestanddeel. — Eenheid van
opzet. — Eenheid van opzet.
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— Collectief misdrijf. —
Eindveroordeling. — Andere
feiten. — Een zelfde strafbaar opzet. — Begrip.
320
Misdrijf. — Algemeen. — Begrip. — Materieel en morele
bestaandeel. — Eenheid van
opzet. — Eenheid van opzet. — Collectief misdrijf. —
Eindveroordeling. — Andere
feiten. — Beoordeling door
de rechter. — Grenzen. 320
Misdrijf. — Allerlei. — Nietverlenen van bijstand aan
een persoon in gevaar — Bestanddelen. — Aanwezigheid
van gevaar. — Begrip.
261
Monumenten en landschappen
(behoud van). — Archeologiedecreet. — Artikel 4, § 2.
— Verplichting van de eigenaar of gebruiker. — Aard.
— Omvang. — Vlaamse regering. — Geen tot algemeen
nut verklaarde opgraving.
— Gevolg. — Stedenbouw.
— Uitvoering van vergunde
werken.
445
Monumenten en landschappen
(behoud van). — Archeologiedecreet.
—
Artikel
7. — Vlaamse regering. —
Verkavelings- Of bouwvergunning. — Opschorting.
— Voorwaarde. — Geen tot
algemeen nut verklaarde
opgraving. — Gevolg. —
Verplichting van de eigenaar. — Omvang.
445
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Strafvordering. — Collectief misdrijf.
— Eindveroordeling. — Andere feiten. — Eenheid van
opzet. — Grenzen.
320
Ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde
werknemers. — Cumulatie
van de beschermingsvergoeding en de vergoeding
voor de vastheid van betrekking.
418
Onderzoek in strafzaken. —
Bijzondere
opsporingsmethoden. — Toezicht op de
regelmatigheid daarvan. —
Kamer van inbeschuldiging-
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stelling. — Toezicht bepaald
in art.189ter, vierde lid, Sv.
— Toepasselijke procedure.
— Termijn voor de inzage
vooraf van het dossier. —
Substantieel of op straffe
van nietigheid voorgeschreven termijn.
263
Onderzoek in strafzaken. —
Bijzondere
opsporingsmethoden. — Toezicht op de
regelmatigheid
daarvan.
— Procedure bepaald in
art. 189ter, vierde lid, Sv.
— Aanhangigmaking van
de zaak bij de kamer van
inbeschuldigingstelling. —
Aanhangigmaking door het
openbaar ministerie zonder
tussenkomst van het vonnisgerecht. — Wettigheid. 263
Onderzoek in strafzaken. —
Bijzondere
opsporingsmethoden. — Toezicht op de
regelmatigheid daarvan. —
Toezicht bij de beëindiging
van het gerechtelijk onderzoek. — Verzuim. — Toepassing van de rechtspleging
bepaald in art.189ter, vierde
lid, Sv. — Wettigheid.
263
Onderzoek in strafzaken. —
Bloedproef. — Procedure
voor bloedanalyse. — Verjaring van termijnen. — Voorwerp.
401
Onderzoek in strafzaken. —
Bloedproef. — Wettelijke
bewijswaarde. — Voorwaarden.
401
Onderzoek in strafzaken. —
Deskundigenonderzoek bevolen in de aan behandeling
ten gronde voorafgaande
fase. — Bijstand van een
tolk, advocaat of raadsgeneesheer. — Artikel 6 EVRM
en 14 IVBPR. — Draagwijdte.
301
Onderzoek in strafzaken. — Feiten die aanleiding kunnen
geven tot een aanhoudingsbevel. — Verdachte. — Vrijheidsberoving. — Verdachte
niet gewezen op zijn zwijgrecht. — Gevolg.
477
Onderzoek in strafzaken. —
Verhoor. — Geen bijstand

van een advocaat. — Verdachte niet gewezen op zijn
zwijgrecht. — Verdachte
voordien op de hoogte van
de hem verweten feiten. —
Verdachte in de mogelijkheid om voordien een raadsman te raadplegen en zijn
verdediging voor te bereiden
Verhoor niet als doorslag
gevend bewijs gebruikt. —
Gevolg.
478
Onderzoek in strafzaken. —
Verhoor. — Verdachte. —
Kwetsbare positie. — Begrip.
478
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Toezicht op de
regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden. — Procedure bepaald in
art.189ter, vierde lid, Sv. —
Aanhangigmaking door het
openbaar ministerie zonder
tussenkomst van het vonnisgerecht. — Wettigheid. 263
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Toezicht op de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden. — Toezicht bepaald in
art.189ter, vierde lid, Sv.
— Toepasselijke procedure.
— Termijn voor de inzage
vooraf van het dossier. —
Substantieel of op straffe
van nietigheid voorgeschreven termijn.
263
Onderzoeksgerechten. — Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Hechtenis met het
oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling.
— Wettigheid van de hechtenis. — Redelijke termijn.
— Criteria.
483
Onverdeeldheid. — Boedelbeschrijving. — Verplichtingen van partijen. — Aangifte
goederen
waarvan
andere partijen op de hoogte
zijn.
475
Onverdeeldheid. — Boedelbeschrijving. — Voorwerp en
doel.
475
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Onverdeeldheid. — Deelgenoot. — Uitsluitend genot
van een onverdeeld goed. —
Gevolg.
266
Openbaar ministerie. — Hof
van Cassatie. — Schriftelijke conclusie. — Tijdige
neerlegging. — Tijdige kennisgeving aan de advocaat
of de niet vertegenwoordigde partij. — Verzoek tot
uitstel om te antwoorden op
de schriftelijke conclusie. —
Artikel 6 EVRM. — Eerlijk
proces. — Gevolg.
300
Openbaar ministerie. — Milieurecht. — Waals Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf.
— Administratieve sanctie.
— Vonnis in beroep. — Cassatieberoep. — Cassatieberoep van de procureur des
Konings. — Ontvankelijkheid.
374
Openbaar ministerie. — Opdrachten. — Milieurecht.
— Waals Gewest. — Achterlating van afvalstoffen.
— Misdrijf. — Administratieve sanctie. — Beroep
voor de correctionele rechtbank. — Procureur des Konings. — Mogelijke rechtsmiddelen.
374
Overeenkomst. — Bestanddelen. — Toestemming. — Bedrog omtrent de verkochte
zaak. — Begrip.
397
Overeenkomst. — Bestanddelen. — Toestemming. — Bedrog. — Begrip.
397
Overeenkomst. — Bestanddelen. — Toestemming. —
Verzwijging. — Bedrog. —
Voorwaarde.
397
Overeenkomst. — Rechten en
verplichtingen van partijen.
— Tussen partijen. — Uitvoering te goeder trouw.
— Rechtsmisbruik. — Voorwaarden.
403
Prejudiciële
Geschillen.
—
Grondwettelijk
Hof.
—
B.T.W. — Fiscale boete.
— Strafrechtelijke boete.
— Individualisering van
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de straf. — Discriminatie.
— Verenigbaarheid met de
Grondwet. — Grondwettelijk Hof. — Prejudicieel geschil. — Hof van Cassatie.
— Verplichting.
363
Recht van verdediging. —
Strafzaken. — Beklaagde. —
Uitlatingen t.a.v. de eerste
rechter. — Appelrechter. —
Uitsluiting.
426
Recht van verdediging. —
Strafzaken. — Recht op tegenspraak. — Waarborg. —
Vereiste.
301
Recht van verdediging. —
Strafzaken.
—
Verdrag
Rechten van de Mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Verdachte. — Vrijheidsberoving. — Feiten die aanleiding kunnen geven tot
een aanhoudingsbevel. —
Verdachte niet gewezen op
zijn zwijgrecht. — Gevolg. 478
Rechtbanken. — Algemeen. —
Niet-gevorderde zaken. —
Verplichting voor de rechter.
369
Rechtbanken. — Belastingzaken. — B.T.W. — Dwangbevel.
—
Betwisting.
— Niet-gevorderde zaken. —
Verplichting voor de rechter.
369
Rechten van de mens. — Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten.
— Artikel 14. — Deskundigenonderzoek bevolen in de
aan behandeling ten gronde
voorafgaande fase. — Bijstand van een tolk, advocaat of raadsgeneesheer. —
Draagwijdte.
301
Rechten van de mens. — Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten. — Artikel 14. — Recht
op een eerlijk proces. —
Waarborg. — Vereiste.
301
Rechten van de mens. — Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten.
— Artikel 14.3.d. — Bijstand
van een tolk. — Draagwijdte.
300

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 5. — Artikel 5.4.
— Passieve uitlevering. —
Vreemdeling
opgesloten
met het oog op uitlevering.
— Verzoek tot invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer van
inbeschuldigingstelling. —
Opschortend karakter van
het cassatieberoep van het
openbaar ministerie. — Verenigbaarheid met verdragsbepalingen.
483
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 5. — Artikel 5.4.
— Uitlevering. — Passieve
uitlevering. — Hechtenis
met het oog op uitlevering.
— Verzoek tot invrijheidstelling. — Onderzoeksgerechten. — Wettigheid van
de hechtenis. — Redelijke
termijn. — Criteria.
483
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Recht op een eerlijk proces.
— Verdachte. — Verhoor.
— Geen bijstand van een
advocaat. — Verdachte niet
gewezen op zijn zwijgrecht.
— Verdachte voordien op de
hoogte van de hem verweten
feiten. — Verdachte in de
mogelijkheid om voordien
een raadsman te raadplegen
en zijn verdediging voor te
bereiden. — Verhoor niet
als doorslaggevend bewijs
gebruikt. — Gevolg.
478
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Recht op een eerlijk proces. — Recht op bijstand
van een advocaat. — Interpretatie Europees Hof voor
de Rechten van de Mens. —
Draagwijdte. — Beperking.
— Voorwaarde.
477
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Recht op een eerlijk proces.
— Verdachte. — Vrijheidsberoving. — Feiten die aanleiding kunnen geven tot een
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aanhoudingsbevel. — Verdachte niet gewezen op zijn
zwijgrecht. — Gevolg.
477
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Voorlopige hechtenis.
— Bevel tot aanhouding.
— Inzage van het dossier.
— Inzage van het dossier
vooraleer het bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.
379
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.2.
— Vermoeden van onschuld.
— Beklaagde. — Uitlatingen. — Vaststelling.
426
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Artikel 6.3.e. — Bijstand
van een tolk. — Draagwijdte.
300
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3. —
Deskundigenonderzoek bevolen in de aan behandeling ten
gronde voorafgaande fase.
— Bijstand van een tolk, advocaat of raadsgeneesheer. —
Draagwijdte.
301
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Eerlijk proces. — Hof
van Cassatie. — Openbaar
ministerie. — Schriftelijke
conclusie. — Tijdige neerlegging. — Tijdige kennisgeving aan de advocaat of
de niet vertegenwoordigde
partij. — Verzoek tot uitstel om te antwoorden op
de schriftelijke conclusie. —
Gevolg.
300
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3. —
Recht op een eerlijk proces.
— Waarborg. — Vereiste. 301
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Recht van verdediging. —
Verdachte. — Vrijheidsbe-
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roving. — Feiten die aanleiding kunnen geven tot een
aanhoudingsbevel. — Verdachte niet gewezen op zijn
zwijgrecht. — Gevolg.
477
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel5. — Artikel 5.4. —
Voorlopige hechtenis. —
Bevel tot aanhouding. —
Inzage van het dossier.
— Inzage van het dossier
vooraleer het bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.
379
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Burgerlijke
zaken. — Schade. — Herstel. — Nieuwe vordering.
— Zelfde fout. — Herstel. —
Voorwaarde.
355
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Omvang.
397
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Vaststelling van de staat
van faillissement. — Uitspraak van de rechtbank
van koophandel. — Strafproces. — Gevolg.
423
Rechterlijke organisatie. —
Strafzaken. — Samenstelling
van het rechtscollege. —
Hof van assisen. — Samenstelling van het hof. — Wijziging in de samenstelling
van het rechtscollege. —
Andere samenstelling voor
de zitting waarop de jury
wordt samengesteld en de
zitting over de grond van de
zaak. — Gevolg.
378
Rechterlijke organisatie. —
Strafzaken. — Samenstelling van het rechtscollege.
— Neerlegging van een conclusie. — Verdaging naar
een latere rechtszitting.
—
Anders
samengesteld
rechtscollege. — Hervatting
van de zaak. — Gevolg. 319
Rechterlijke organisatie. —
Strafzaken. — Samenstelling van het rechtscollege.
— Proces-verbaal van de
rechtszitting en de gewezen
beslissing vermelden de na-

men van dezelfde rechters.
— Gevolg.
481
Rechtsbeginselen
(algemene).
— Beschikkingsbeginsel. —
Autonomie van de procespartijen. — Strafzaken. — Strafvordering. — Verweer van de
partijen. — Beoordeling door
de feitenrechter.
428
Rechtsmisbruik. — Voorwaarden.
403
Redenen van de vonnissen en arresten. — Algemeen. — Wet. —
Uitlegging. — Grondwettelijk
Hof. — Feitenrechter.
428
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie.
— Strafzaken (geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen). — Motivering van de aard en de
maat van de straf. —Verwijzing naar gegevens eigen aan de persoon van de
beklaagde. —Wettigheid. —
Voorwaarde.
301
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Samenstelling van het rechtscollege.
— Neerlegging van een conclusie. — Verdaging naar
een latere rechtszitting.
—
Anders
samengesteld
rechtscollege. — Hervatting
van de zaak. — Gevolg. 318
Schip. scheepvaart. — Bewarend beslag. — Zeeschip. —
Overdracht. — Beslaglegger.
— Tegenwerpelijkheid. 352
Schip. scheepvaart. — Bewarend beslag. — Zeeschip.
— Vreemde nationaliteit.
— Geldigheid. — Voorwaarden.
352
Schip. scheepvaart. — Bewarend beslag. — Zeeschip.
— Vreemde nationaliteit.
— Geldigheid. — Voorwaarden.
353
Schip. scheepvaart. — Bewarend beslag. — Zeevordering. — Zeeschip — Overdracht. — geen volgrecht
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als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
352

herstelmaatregel. — Voorwaarde. — Eenparigheid. 370

Slagen en verwondingen. Doden. — Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en
onopzettelijk doden. — Nietverlenen van bijstand aan
een persoon in gevaar. — Bestanddelen. — Aanwezigheid
van gevaar. — Begrip.
261

Stedenbouw. — Sancties. —
Bevel tot staking. — Maatregelen. — Rechtsgrond.
— Opheffing van het stakingsbevel. — Gevolg.
440

Slagen en verwondingen. — Doden. — Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden. — Poging
tot moord. — Feiten gepleegd vóór de wijziging van
de artikelen 25 Strafwetboek
en 2 Wet Verzachtende Omstandigheden. — Uitspraak
na deze wetswijziging en na
correctionalisering. — Toepasselijke straf.
301
Sociale zekerheid. — Werknemers. — Geregistreerd aannemer. — Schrapping. —
Straf. — Aard.
290
Stedenbouw. — Allerlei. — Monumenten En Landschappen
(Behoud van). — Archeologiedecreet. — Artikel 7.
— Vlaamse regering. —
Verkavelings- Of bouwvergunning. — Opschorting.
— Voorwaarde. — Geen tot
Algemeen nut verklaarde
opgraving. — Gevolg. —
Verplichting van de eigenaar. — Omvang.
445
Stedenbouw. — Allerlei. — Monumenten en landschappen
(Behoud van). — Archeologiedecreet. — Artikel 4, § 2.
— Verplichting Van De Eigenaar Of Gebruiker. — Aard.
— Omvang. — Vlaamse regering. — Geen tot algemeen
nut verklaarde opgraving.
— Gevolg. — Uitvoering van
vergunde werken.
445
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat.
— Betaling van een meerwaarde. — Instandhouding
zonder voorafgaande stedenbouwkundige
vergunning.
— Vrijspraak in eerste aanleg. — Veroordeling in hoger
beroep met opleggen van een
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Stedenbouw. — Sancties. —
Bevel tot staking. — Vordering tot opheffing. — Opdracht van de rechter.
434
Stedenbouw. — Sancties. —
Stakingsbevel. — Gevolg.
— Nadien vergunde werken.
— Andere werken.
434
Straf. — Samenloop. — Eendaadse. — Collectief misdrijf. — Niet-definitieve
veroordelende
beslissing.
— Andere feiten. — Eenheid
van opzet. — Beoordeling
door de rechter.
321
Straf. — Algemeen. — Straf
en maatregel. — Wettigheid. — Motivering van
de aard en de maat van de
straf. —Verwijzing naar gegevens eigen aan de persoon
van de beklaagde. — Wettigheid. — Voorwaarde.
301
Straf. — Samenloop. — Eendaadse. — Collectief misdrijf. — Eindveroordeling.
— Andere feiten. — Eenheid
van opzet. — Begrip.
320
Straf. — Samenloop. — Eendaadse. — Collectief misdrijf.
— Eindveroordeling. — Andere feiten. — Eenheid van
opzet. — Beoordeling door de
rechter. — Grenzen.
320
Straf. — Zwaarste straf. —
Poging tot moord. — Feiten
gepleegd vóór de wijziging
van de artikelen 25 Strafwetboek en 2 Wet Verzachtende
Omstandigheden.
— Uitspraak na deze wetswijziging en na correctionalisering. — Toepasselijke
straf.
301
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Taalgebruik. — Stuk gesteld in
een andere taal dan die van
de rechtspleging.
487

Strafvordering. — Bemiddeling in strafzaken. — Verval
van de strafvordering. —
Onweerlegbaar vermoeden
van de fout van de dader. —
Slachtoffer betrokken bij de
bemiddeling in strafzaken.
— Gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer. 408
Strafvordering. — Verval. —
Milieurecht. — Waals Gewest. — Achterlating van
afvalstoffen. — Misdrijf. —
Administratieve sanctie. —
Procedure van de administratieve sanctie. — Beroep
voor de correctionele rechtbank. — Gevolg. — Verval
van de strafvordering.
374
Taalgebruik. — Gerechtszaken
(wet 15 juni 1935). — In eerste aanleg. — Strafzaken.
—
Strafuitvoeringsrechtbank. — Stuk gesteld in een
andere taal dan die van de
rechtspleging.
487
Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Arrestatiebevel.
— Enkel vermelding van
artikel 5 Uitleveringswet
1874. — Geen vermelding
van het toepasselijk bilateraal uitleveringsverdrag.
— Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling. — Onderzoeksgerecht. — Vaststelling dat aan de wettelijke
voorwaarden voor een arrestatiebevel voldaan is. — Gevolg.
316
Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Hechtenis met het
oog op uitlevering. — Verzoek tot invrijheidstelling.
— Onderzoeksgerechten. —
Wettigheid van de hechtenis. — Redelijke termijn. —
Criteria.
483
Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Termijn waarbinnen het buitenlands bevel
tot aanhouding moet worden
medegedeeld. — Algemene
termijn van veertig dagen
van artikel 5, tweede lid, Uitleveringswet 1874. — Afwijkende termijn in bilateraal
verdrag tussen België en de
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verzoekende
buitenlandse
overheid. — Gevolg.
316
Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling
opgesloten met het oog op
uitlevering. — Verzoek tot
invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Grondwet 1994. — Artikel 12.
— Vrijheid van de persoon.
— Miskenning.
483
Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling
opgesloten met het oog op
uitlevering. — Verzoek tot
invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Artikel 5.4 Verdrag Rechten van de Mens. — Opschortend karakter van het
cassatieberoep. — Verenigbaarheid met verdragsbepalingen.
483
Uitlevering. — Passieve uitlevering. — Vreemdeling
opgesloten met het oog op
uitlevering. — Verzoek tot
invrijheidstelling. — Invrijheidstelling door de kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Toepasselijke wetsbepalingen.
482
Uitvindingsoctrooi. — Nationaal octrooi. — Namaak.
— Begrip. — Toepassingsgebied.
284
Uitvindingsoctrooi. — Nationaal octrooi. — Namaak.
— Technisch kenmerk bestaande in een of meer rekenkundige grootheden. —
Bijkomstig of oppervlakkig
verschil. — Wijze van vaststelling.
284
Uitvoerbaarverklaring. — Buitenlandse beslissing. — Erkenning. — Overeenstemming met de Belgische
openbare orde. — Naleving
van het recht van verdedi-
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ging in de lidstaat van herkomst. — Beoordeling door
de Belgische rechter.
466

stelling. — Subrogatoire
vordering. — Draagwijdte.
— Grenzen.
415

Vennootschappen.
—
Algemeen. — Gemeenschappelijke regels. — Fout van een
derde. — Aantasting van het
vennootschapsvermogen. —
Vordering tot schadevergoeding. — Vorderingsrecht. —
Aandeelhouders.
459

Verzekering. — W.A.M.-Verzekering. — Verkeersongeval.
— Zwakke weggebruiker. —
Slachtoffer. — Betrokken
motorrijtuigen. — Vordering tot schadeloosstelling.
— Verjaring. — Termijn. 415

Vennootschappen. — Algemeen. — Gemeenschappelijke regels. — Vereffening.
— Afsluiting. — Voortbestaan van de vereffende vennootschap. — Doel. — Gevolg.
372

Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Allerlei.
— Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissing. — Beslissing beslagrechter nopens
de uitvoerbaarheid. — Vordering tot uitlegging of verbetering. — Bevoegdheid
van de rechter.
394

Verbintenis. — Betaling. —
Betaling door een derde. —
Weigering door de schuldeiser. – Belang.
280
Verjaring. — Burgerlijke zaken. — Allerlei. — W.A.M.verzekering. — Verkeersongeval. — Verschillende
voertuigen betrokken. —
Zwakke weggebruiker. —
Slachtoffer. — Verzekeraar
van een betrokken voertuig. — Vergoeding. — Indeplaatsstelling. — Subrogatoire vordering. — Termijn.
— Aanvang.
416
Verwijzing na cassatie. —
Burgerlijke zaken. — Collectieve schuldenregeling.
— Beslissing beslagrechter.
— Beroep. — Wijziging bepalingen Gerechtelijk Wetboek. — Inwerkingtreding.
— Gevolg.
271
Verzekering. — Landverzekering. — Sluiten van de overeenkomst. — Verklaring. —
Opzettelijke verzwijging of
opzettelijk onjuiste mededeling van gegevens. — Eenzijdige opzegging. — Voorwaarde.
296
Verzekering. — W.A.M.-Verzekering. — Verkeersongeval.
— Verschillende voertuigen betrokken. — Zwakke
weggebruiker. — Slachtoffer. —Verzekeraar van
een betrokken voertuig. —
Vergoeding. — Indeplaats-

Vonnissen en arresten. —
Strafzaken. — Algemeen.
— Samenstelling van het
rechtscollege. — Neerlegging van een conclusie. —
Verdaging naar een latere
rechtszitting. — Anders samengesteld
rechtscollege.
— Hervatting van de zaak.
— Gevolg.
319
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Algemeen. — Samenstelling van het rechtscollege. — Proces-verbaal
van de rechtszitting en de
gewezen beslissing vermelden de namen van dezelfde
rechters. — Gevolg.
481
Voorlopige hechtenis. — Allerlei. — Verbod op vrij verkeer. — Duur van de maatregel.
381
Voorlopige hechtenis. — Allerlei. — Verbod op vrij verkeer. — Verbod van contact
met andere inverdenkinggestelden. — Draagwijdte. 381
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Inzage
van het dossier. — Inzage
van het dossier vooraleer het
bevel tot aanhouding is verleend. — Verplichting.
379
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Raadkamer. —
Aanhangigmaking.
326
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Voorlopige hechtenis. — Hand- Voorrechten en hypotheken. Wetten. Decreten. Ordonnanhaving. — Raadkamer. —
— Hypotheken. — Faillis- ties. Besluiten. — Uitlegging.
Onregelmatige
oproeping
sement. — Hypothecaire — Uitlegging gegrond op een
voor de rechtszitting. — Hoschuldeisers. — Curator. ministeriële omzendbrief. —
ger beroep. — Kamer van
— Verantwoordelijkheid. — Feitenrechter. — Bevoegdinbeschuldigingstelling.
—
Hypotheek. — Akkoord. — heid. — Gevolg.
428
Inachtneming van de wetHomologatie. — Gevolg. 348
Wetten. — Decreten. — Ortelijke
vormvoorschriften.
— Gevolg.
326 Vordering in rechte. — Bur- donnanties. — Besluiten.
gerlijke zaken. — Ontvan- — Werking in de tijd en in
Voorrechten en hypotheken. —
kelijkheid. — Hoedanigheid de ruimte. — Werking in de
Algemeen. — Faillissement.
en belang. — Procespartij. tijd. — Poging tot moord.
— Bevoorrechte en hypothe— Subjectief recht. — Onder- — Feiten gepleegd vóór de
caire schuldeisers. — Onroewijziging van de artikelen
zoek. — Aard.
457
rend goed. — Verkoop uit de
25 Strafwetboek en 2 Wet
Hand — Oproeping. — Hoor- Wegverkeer. — Wegverkeers- Verzachtende
Omstandigreglemnt van 01-12-1975. — heden. — Uitspraak na deze
plicht. — Gevolg. — Hoger
Reglementsbepalingen.
— wetswijziging en na correcberoep. — Ontvankelijkheid.
Artikel 16. — Artikel 16.3. tionalisering. — Toepasse341
— Inhalen. — Begrip.
465
lijke straf.
301
Voorrechten en hypotheken. —
Allerlei. — Bewarend beslag. Wetten. Decreten. Ordonnanties. Ziekte- en invaliditeitsverzeke— Zeevordering. — Zeeschip.
Besluiten. — Uitlegging. — ring. — Ziektekostenverzeke— Overdracht. — Geen volgStrafwet. — Zin die gunstig ring. — Ziekenhuizen. — Budrecht als hypothecaire of beis voor de vervolgde persoon. get van financiële middelen.
voorrechte schuldeiser. 352
— Voorwaarden.
428
— Kosten. — Begrip.
279
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