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N° 586
1o Kamer — 2 november 2012
(C.09.0436.N)
1o HANDELSPRAKTIJKEN. — Richtlijn 2005/29/EG. — Oneerlijke handelspraktijken. — Handelspraktijkenwet 1991. — Artikel 53, § 1, eerste lid. —
Hof van Justitie van de Europese Unie. — Uitlegging. — Gevolg.
2o EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — Beginsels. — Richtlijn 2005/29/EG. — Oneerlijke handelspraktijken. — Handelspraktijkenwet
1991. — Artikel 53, § 1, eerste lid. — Hof van Justitie van de Europese Unie.
— Uitlegging. — Gevolg.

1o en 2o Uit de vaststelling dat de wetgever met de invoering van artikel 53,
§ 1, eerste lid, WHPC, mede beoogde de consument te beschermen, enerzijds,
en het antwoord van het Hof van Justitie dat slechts de nationale wettelijke
regelingen betreffende oneerlijke handelspraktijken die “alleen” de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaars uit de werkingssfeer van de richtlijn zijn gesloten,
anderzijds, volgt dat voormelde bepaling onder het toepassingsveld van de
richtlijn 2005/29/EG oneerlijke handelspraktijken valt  (1). (Artt. 1, 2-d, 3.1
en 5 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken ; Art. 53, § 1, eerste lid,
Handelspraktijkenwet 1991 ; WHPC)

(Inno n.v.
t.

Unie

van zelfstandige ondernemers

(UNIZO) V.Z.W. e.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 mei 2009.
Gelet op het arrest van het Hof van 21 februari 2011 en op de beschikking
van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 december 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
Voorafgaande rechtspleging
1. Bij arrest van 21 februari 2011 heeft het Hof iedere nadere uitspraak
aangehouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie zal hebben
geantwoord op de volgende prejudiciële vraag :
“Moet de richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van
het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004
  (1) Zie Cass. 21 feb. 2011, AR C.09.0436.N, AC 2011, nr. 151, met concl. van het O.M.
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van het Europees Parlement en de Raad (Pb. L 149, 11 juni 2005, 22) en in
het bijzonder de artikelen 1, 2-d, 3.1. en 5 ervan, aldus worden uitgelegd
dat deze artikelen zich verzetten tegen een nationale wetgeving, zoals
artikel 53, § 1, eerste en derde lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument, die, voor de sectoren vermeld in artikel 52, § 1, van die wet,
handelaars verbiedt om, gedurende de sperperiodes van 15 november tot
en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni en ongeacht de plaats
of de aangewende communicatiemiddelen, aankondigingen van prijsverminderingen te verrichten, evenals aankondigingen die een prijsvermindering suggereren, zoals bedoeld in artikel 42 van die wet, alsmede vóór
een sperperiode aankondigingen evenals suggesties van prijsverminderingen te verrichten, die uitwerking hebben gedurende deze sperperiode,
ook zo de bedoelde maatregel, ondanks de door de nationale wetgever
aangevoerde dubbele doelstelling, te weten, enerzijds, de belangen van
de consumenten te beschermen en, anderzijds, de concurrentiële relaties tussen de handelaars te regelen, er in werkelijkheid toe strekt de
concurrentiële relaties tussen de handelaars te regelen en, gelet op de
overige garanties door de wet geboden, niet effectief bijdraagt tot de
consumentenbescherming ?”
2. Bij beschikking van 15 december 2011 heeft het Hof van Justitie van
de Europese Unie — zaak C-126/11 — deze vraag beantwoord.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert navolgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1, 2-d, 3.1 en 5 van de EG-Richtlijn nr. 2005/29 betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt
en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/
EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening
(EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Pb. L 149, 11 juni 2005,
22), hierna de “Richtlijn oneerlijke handelspraktijken” genoemd ;
— artikel 53, inzonderheid § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals vervangen
door de wet van 5 november 1993 en gewijzigd bij de wet van 13 januari 1999, hierna
“WHPC” genoemd.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep bevestigt de beslissing van de eerste rechter dat de door
de verweersters bestreden actie van de eiseres een inbreuk vormt op artikel 53,
WHPC en beslist op grond o.a. van de volgende overwegingen :
“22. (...)
Naar luid van artikel 1 van de richtlijn 2005/29 bestaat het doel van de richtlijn
erin om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog
niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden, te harmoniseren.
Verder bepaalt artikel 3.1 van de richtlijn dat zij van toepassing is op oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, zoals omschreven in
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artikel 5, voor, gedurende en na een commerciële transactie met betrekking tot
een product.
In overweging 6 van de preambule van de richtlijn wordt uitdrukkelijk vermeld
dat de richtlijn niet van toepassing of van invloed is op de nationale wetten
betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van
concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren.
Daaraan voegt overweging 8 van de preambule nog toe dat er uiteraard andere
handelspraktijken zijn waardoor weliswaar niet de consumenten maar wel
concurrenten en zakelijke klanten worden benadeeld. Deze handelspraktijken
blijven buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Bijgevolg staat het vast dat de richtlijn 2005/29 enkel de eerlijkheid van handelspraktijken ten aanzien van de consument harmoniseert.
23. De wetgever streeft met de sperperiode een tweeledig doel na. Enerzijds
moet de sperperiode de doorzichtigheid en juistheid van de prijzen die onmiddellijk voor en tijdens de soldenperiodes werden toegepast, verzekeren (Parl. St.,
Kamer, 1992-93, nr. 1158/1, 2). Volgens de wetgever geeft het bestaan van de sperperiode aan de consument de mogelijkheid om de omvang van de prijsvermindering tijdens de koopjes ten aanzien van de referentieprijs te beoordelen en doet
het een transparantie over de toegestane prijzen ontstaan, wat de bescherming
van de consument ten goede komt (Grondwettelijk Hof, 2 maart 1995, www.arbitrage.be, rolnummer 703). Anderzijds beoogt het invoeren van de sperperiode de
bescherming van de detailhandel, meer bepaald de kleinhandel. Door de sperperiode wordt getracht de gelijkheid in verkoopkansen tussen de handelaars
te waarborgen en de vervalsing van de concurrentievoorwaarden te voorkomen
(Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 862-2, 5 en 6 ; Grondwettelijk Hof, 2 maart 1995,
www.arbitrage.be, rolnummer 703).
Conform de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volstaat het echter niet
dat de consumentenbescherming formeel wordt ingeroepen ter rechtvaardiging
van een regel. Er moet worden nagegaan of de maatregel ook daadwerkelijk kan
bijdragen tot de consumentenbescherming : de maatregel moet evenredig zijn aan
het beoogde doel en dit doel moet niet door maatregelen kunnen worden bereikt
die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren (...).
In het licht van deze rechtspraak overtuigt het motief van de consumentenbescherming niet ter verantwoording van het verbod van aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode. Wat de juistheid en de transparantie van de
prijzen betreft, worden er waarborgen ingebouwd door de artikelen 2, 3 en 94/12,
WHPC. Wat de aankondigingen van prijsvermindering betreft, garandeert de
regeling van artikel 43 WHPC dat de consument de nodige en correcte informatie
krijgt op een transparante wijze. Rekening houdend met al deze maatregelen die
reeds voorhanden zijn op het vlak van de prijsaanduiding en de aankondiging
van prijsverminderingen, is het verbod van aankondiging van prijsvermindering
tijdens de sperperiode niet evenredig aan het ermee beoogde doel van consumentenbescherming.
De conclusie luidt dan ook dat het verbod niet kan worden gezien als een maatregel van consumentenbescherming. Het beoogt enkel de concurrentiële relaties
tussen handelaars te regelen. Zodoende valt het verbod van aankondiging van
prijsvermindering tijdens de sperperiode buiten het toepassingsgebied van de
richtlijn 2005/29 (H. De Bauw, “De impact van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken op de regeling van de verkooppromoties onder WHPC”, D.C.C.R., 2006, 3 ;
J. Stuyck, “De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de
wet op de handelspraktijken”, T.B.H., 2005, 901).
De vraag of dit verbod verenigbaar is met de richtlijn 2005/29 is bijgevolg niet
aan de orde”.
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Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
Schending van de artikelen 53, inzonderheid § 1, WHPC en 1, 3.1 en 5 van de
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
1. Artikel 1 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken bepaalt dat het doel
ervan is bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en een hoog
niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de harmonisering
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden.
Artikel 3.1 van de richtlijn bepaalt dat deze van toepassing is op oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, zoals omschreven in
artikel 5, vóór, gedurende en na een commerciële transactie met betrekking tot
een product.
Uit deze bepalingen blijkt dat één van de doelstellingen van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken het tot stand brengen van een hoog niveau van consumentenbescherming is.
Artikel 53 WHPC bepaalt, inzonderheid in § 1, dat “aankondigingen van prijsverminderingen, evenals die welke een prijsvermindering suggereren, zoals
bedoeld in artikel 42”, verboden zijn gedurende de zogeheten sperperiodes “van
15 november tot en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni”, ongeacht de
plaats of de aangewende communicatiemiddelen, en zelfs vóór een sperperiode
wanneer zij uitwerking hebben gedurende deze sperperiode.
2. Zoals bevestigd in het bestreden arrest onder verwijzing naar de parlementaire voorbereiding en een arrest van het Grondwettelijk Hof, had de wetgever
met artikel 53 WHPC een dubbel doel voor ogen, m.n. : a) het verzekeren van de
doorzichtigheid en juistheid van de prijzen die onmiddellijk voor en tijdens de
soldenperiodes werden toegepast, en b) de consument de mogelijkheid bieden om
de omvang van de prijsvermindering tijdens de koopjes ten aanzien van de referentieprijs te beoordelen en een transparantie over de toegestane prijzen te doen
ontstaan wat “de bescherming van de consument ten goede komt”.
3. De omstandigheid, vermeld in het arrest, m.n. dat er andere maatregelen zijn
in de WHPC die deze consumentenbescherming ook waarborgen, meer bepaald
in de artikelen 2, 3, 43 en 94/12, WHPC, neemt geenszins weg dat het in artikel 53
WHPC bedoelde verbod van aankondiging of suggesties van prijsverminderingen
gedurende een sperperiode wel degelijk ook, en zelfs in de eerste plaats, de “consumentenbescherming” beoogt en uit dien hoofde dient getoetst aan de Richtlijn, ook
al leidt het hof (van beroep) uit eerstgenoemde omstandigheid af — op grond van
de rechtspraak van het Hof van Justitie die enkel betrekking heeft op de toepassing van krachtens artikel 30, EG Verdrag ongeoorloofde kwantitatieve invoerbeperkingen (terwijl het te dezen gaat om de toepassing van Richtlijn 2005/29) en
dus enkel op grensoverschrijdende maatregelen (terwijl Richtlijn 2005/29 ook op
niet-grensoverschrijdende maatregelen van toepassing is en bovendien een eigen
toepassingsgebied heeft) — dat het motief van de consumentenbescherming “niet
overtuigt” ter verantwoording van het verbod van aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode, en dat artikel 53 niet “evenredig” is aan dat doel.
Besluit
Het arrest schendt dan ook de ingeroepen bepalingen, door niet wettig te
oordelen dat “het verbod van aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 2005/29” valt en artikel 53
WHPC niet aan de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken moet getoetst worden
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omdat het door artikel 53 WHPC beoogde doel van consumentenbescherming
“niet overtuigt” of er “niet evenredig” aan is, en het verbod “niet kan worden
gezien als een maatregel van consumentenbescherming”, maar enkel beoogt “de
concurrentiële relaties tussen handelaars te regelen”.
Bijgevolg is het arrest in zoverre niet naar recht verantwoord (schending van de
artikelen 53 WHPC en 1, 3.1 en 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken).
Ingebrekestelling
Tot slot wenst de eiseres er ook op te wijzen dat de Europese Commissie, naar
aanleiding van een klacht van het VBO over de omzetting in België van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de Belgische overheid in gebreke heeft gesteld
wegens niet afdoende omzetting van deze richtlijn (persbericht van 20 april 2009 ;
raadpl. www.vbo.be). De ingebrekestelling van de Commissie betreft ook de
onverenigbaarheid van artikel 53 WHPC met de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De eiseres is zo vrij erop te wijzen dat het Hof hierover eventueel meer
informatie kan verkrijgen bij de Europese Commissie, die daartoe conform haar
verplichting tot samenwerking verplicht is (zie o.m. Arrest Zwartveld, arrest van
13 juli 1990, zaak C-2/88, Jurispr. 1990, 1-03365, in het bijzonder § 22 e.v. Dit arrest
werd sindsdien herhaaldelijk bevestigd. Zie o.m. : arrest van 26 november 2002,
zaak C-275/00, First en Franex, Jurispr. 2002,1-10943, § 49 ; Arrest van 28 februari
1991, zaak C-234/89, Delimitis, Jurispr. 1991,1-935, § 53 ; arrest van 11 juli 1996, zaak
C-39/94, SFEI, Jurispr. 1996,1-3547, § 50 ; arrest van 4 maart 2004, Zaak C-344/01,
Duitsland/ Commissie, Jurispr. 2004, 1-2081, § 79 e.v. ).
Prejudiciële vraag
Mocht het Hof niettemin van oordeel zijn dat de uitlegging van de Richtlijn
niet duidelijk volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van 23 april 2009,
dan verzoekt de eiseres het Hof, op grond van artikel 234, EG-Verdrag, hierover
volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen :
“Moet de EG-Richtlijn nr. 2005/29 betreffende oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van
het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het
Europees Parlement en de Raad (Pb. L 149, 11 juni 2005, 22), en in het bijzonder
de artikelen 1, 2-d, 3.1 en 5 ervan, aldus worden uitgelegd dat deze artikelen zich
verzetten tegen een nationale wetgeving, zoals artikel 53, Wet handelspraktijken
in België, die handelaars verbiedt om aankondigingen van prijsverminderingen
aan consumenten te verrichten (behoudens voor levensmiddelen) tijdens de door
de nationale wetgever gedefinieerde ‘sperperiodes’, meer bepaald van 15 november
tot en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni, zijnde twee periodes van zes
weken onmiddellijk voorafgaand aan de door de wet vastgelegde soldenperiodes ?”

IV. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt
dat het verbod ingesteld door het artikel 53, § 1, eerste lid, van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument (hierna : WHPC), zoals hier van toepassing, niet onder het toepassingsveld valt van de richtlijn oneerlijke
handelspraktijken.
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij beschikking van
15 december 2011 — in de zaak C-126/11 — verklaard voor recht :
“Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn
84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van
het Europees Parlement en de Raad (‘richtlijn oneerlijke handelspraktijken’), moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die op
algemene wijze aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties
daarvan tijdens de sperperiode verbiedt, voor zover deze bepaling de
bescherming van de consumenten beoogt”.
Het Hof van Justitie overwoog hierbij :
— ro 28 : “Overeenkomstig punt 6 van de considerans van de richtlijn
zijn nationale wettelijke regelingen betreffende oneerlijke handelspraktijken die ‘alleen’ de economische belangen van concurrenten schaden of
betrekking hebben op transacties tussen handelaars, daarentegen uitgesloten van de werkingsfeer van deze richtlijn”.
— ro 30 : “Indien artikel 53, § 1, WHPC er echter ook toe strekt de consument tegen dergelijke praktijken te beschermen, dan moet geoordeeld
dat de in het hoofdgeding verboden aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan handelspraktijken in de zin van artikel 2,
sub d, van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken vormen en dus aan
de voorschriften van deze richtlijn onderworpen zijn”.
3.Uit de vaststelling dat de wetgever met de invoering van artikel 53,
§ 1, eerste lid, WHPC, mede boogde de consument te beschermen, enerzijds, en het antwoord van het Hof van Justitie dat slechts de nationale wettelijke regelingen betreffende oneerlijke handelspraktijken die
“alleen” de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaars uit de werkingsfeer van de
richtlijn zijn gesloten, anderzijds, volgt dat voormelde bepaling onder
het toepassingsveld van de richtlijn valt.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt over het hoger
beroep en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
2 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter . — Verslaggever : de heer Smetrijns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de
heer Maes en de heer van Eeckhoutte.
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N° 587
1o Kamer — 2 november 2012
(C.11.0018.N)
1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Deskundigenonderzoek. — Beginsel van tegenspraak. — Begrip. — Voorwaarden.
2o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Artikel 6.1 EVRM. — Beginsel van tegenspraak. — Begrip. — Voorwaarden.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 8. — Bescherming van het zakengeheim. — Rechtspersonen. —
Toepasselijkheid.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Tegensprekelijkheid deskundigenonderzoek. —
Bescherming van het zakengeheim. — Beoordeling door de rechter.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 8. — Tegensprekelijkheid deskundigenonderzoek. — Bescherming
van het zakengeheim. — Beoordeling door de rechter.
6o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Tegensprekelijkheid deskundigenonderzoek. — Bescherming van het zakengeheim. —
Beoordeling door de rechter. — Wijze.
7o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Tegensprekelijkheid. — Bescherming van
het zakengeheim. — Beoordeling door de rechter.

1o en 2o Uit artikel 6.1 EVRM vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog
dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden ; het beginsel van
de tegenspraak, zoals gewaarborgd door deze verdragsbepaling, heeft betrekking op het geding voor de rechtbank en niet op het door de rechter bevolen
deskundigenonderzoek ; het deskundigenonderzoek moet evenwel op zulke
wijze verlopen dat de partijen de mogelijkheid hebben voor de rechter op
doeltreffende wijze hun opmerkingen te formuleren op het deskundigenverslag dat door de rechter als een essentieel bewijselement wordt aangemerkt ;
dit impliceert, mede in acht genomen de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek die de tegensprekelijkheid van het gerechtelijk deskundigenonderzoek waarborgen, alsmede deze inzake de mededeling van de stukken, dat
de partijen de stukken die zij in het kader van het deskundigenonderzoek
willen aanwenden in de regel aan elkaar moeten overleggen en dat zij niet
alleen het recht hebben inzage ervan te nemen, maar ook het recht deze af te
schrijven of nog afschrift ervan te nemen  (1). (Art. 6.1 EVRM ; Artt. 972bis,
§ 1, eerste lid, en 973, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
3o Overeenkomstig artikel 8 EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging van
zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling ; deze bepaling houdt ook de bescherming in van het zakengeheim en geldt ook voor
rechtspersonen (2). (Art. 8 EVRM)
  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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4°, 5°, 6o en 7o De bescherming van het zakengeheim van een partij is een
belang dat de rechter in aanmerking kan nemen om te oordelen dat niet
ieder stuk waarmee de deskundige heeft rekening gehouden wordt meegedeeld aan de tegenpartij ; een dergelijke beoordeling houdt geen schending
in van artikel 6 EVRM ; of bij het afwegen van de respectieve belangen
de tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek niet zodanig wordt
beperkt dat daaruit een schending van het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak voortvloeit, moet in concreto en in het licht van de zaak in
haar geheel worden beoordeeld  (1). (Artt. 6.1 en 8 EVRM ; Artt. 972bis, § 1,
eerste lid, en 975, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Belgische Staat,

eerste minister t.

Electrabel n.v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :
I. Situering
1.Eiser werd door de eerste, tweede en derde verweersters gedagvaard
in tussenkomst, gemeenverklaring en vrijwaring in een geding met
een aantal van hun aannemers ingevolge de schade geleden door een
schorsingsarrest van de Raad van State i.v.m. de bouwmachtiging en
exploitatieververgunning voor een project tot aanleg van een windturbinepark, en de daaruit voortvloeiende schorsing van de aannemingsovereenkomsten.
1.1. In de loop van de in deze procedure aan het aangestelde college
van deskundigen gegeven opdracht deelden verweersters mee dat zij de
confidentialiteit van bepaalde stavingsstukken wensten gewaarborgd te
zien, om reden dat de betreffende stukken bedrijfsgevoelige informatie
bevatten.
1.2. Partijen verzochten de rechter hierover uitspraak te doen, en het
bestreden arrest besloot in dat verband tot een ter zake uitgewerkte
regeling in het kader van het deskundigenonderzoek.
1.3. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan
dat het bestreden arrest verwijt, in de afweging tussen het recht op
tegenspraak en het recht op de eerbiediging van het privéleven, niet
wettig te oordelen dat de rechten van verdediging van eiser voldoende
gewaarborgd zijn door de uitgewerkte regeling voor de confidentiële
stukken. In dat kader wordt ook het ontbreken van een voldoende rechterlijke controle als waarborg van de voor het rechtscollege gevoerde
procedure naar voor geschoven.
II. Bespreking

van het middel

1. Artikel 6.1 EVRM verleent aan eenieder het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit deze bepaling vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk
betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden  (2). In
  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Cass. 14 jan. 2005, AR C.02.0221.N, AC 2005, nr. 24.
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zijn arrest van 2 juni 2005 herinnert het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens  (1) aan de regel dat een “eerlijke” procedure in beginsel op
tegenspraak dient te verlopen (§ 29). Dit betekent dat elke partij in principe over de mogelijkheid moet beschikken om niet enkel alle elementen
voor te leggen tot staving van haar verweer, maar ook om kennis te
nemen en standpunt in te nemen omtrent elk stuk of elke mening die
aan de rechter wordt voorgelegd met het oog op het beïnvloeden van
diens beslissing  (2).
2. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft tot
taak te onderzoeken of de procedure in haar geheel genomen, met inbegrip van de wijze waarop de bewijsvoering plaatsvond, eerlijk verlopen
is in de zin van artikel 6.1 EVRM. Op dit punt benadrukte het Hof dat
het recht op tegenspraak, zoals overigens de andere waarborgen van
artikel 6.1 EVRM, betrekking heeft op het geding voor een rechtbank.
Uit deze bepaling kan geen algemeen en abstract beginsel worden afgeleid volgens hetwelk, wanneer een deskundige werd aangesteld door de
rechter, de partijen steeds de mogelijkheid moeten hebben om de handelingen van de deskundige bij te wonen en om mededeling te bekomen
van de stukken waarmee hij rekening heeft gehouden. Essentieel is voor
het EHRM dat de partijen op een adequate manier aan de procedure voor
de rechtbank kunnen deelnemen  (3). Hoewel uit artikel 6 EVRM geen
recht voor de partijen voortvloeit om aanwezig te zijn bij de verrichtingen van de deskundige, noch dat zij kennis moeten hebben van elk
stuk waarop de deskundige zijn verslag baseert, moeten ze wel de mogelijkheid krijgen om het deskundigenverslag ten gronde te betwisten. Uit
de elementen eigen aan de zaak kan evenwel blijken dat de mogelijkheid
om het verslag ten gronde te betwisten niet noodzakelijk de rechten van
verdediging waarborgt. De rechter zal dan ook in concreto moeten beoordelen of het recht op tegenspraak van de partijen t.a.v. het deskundigenverslag afdoende gewaarborgd is  (4). Vanuit die waarborg schendt het
niet-contradictoire karakter van een deskundigenonderzoek het recht
van verdediging van een partij niet, wanneer uit de vaststellingen van
de bestreden beslissing blijkt dat partijen tegenspraak hebben gevoerd
over de waarde van dit onderzoek en dit voor de rechter kon worden
tegengesproken tijdens de debatten ter terechtzitting  (5).
3. In het kader van de tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek stellen de partijen weliswaar, onder de vereisten van de inzake
door eiser als geschonden aangevoerde bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek, alle nodige stukken ter hand en delen zij deze mee aan de
  (1) EHRM, 2 juni 2005, RW 2007-08, 1088 ; zie ook RABG 2005, 1484, met noot F. Van
Volsem, “Het deskundigenonderzoek m.b.t. de gegrondheid van de strafvordering :
slechts dan niet tegensprekelijk als het echt niet anders kan ? (1493)”, 1497-1499, nrs. 8-10.
  (2) Zie ook H. Boularbak, Le nouveau droit de l’expertise judiciaire, Brussel, Larcier,
2010, 26, nr. 27.
  (3) EHRM, Cottin/België, 2 juni 2005, § 30 ; zie ook RW 2007-08, waarnaar verwezen onder
voetnoot (5), 1089, nr. 3.
  (4) A. Smets, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Brugge, die Keure, 2009, 402,
nr. 549.
  (5) Cass. 26 mei 1995, AR D.94.0034.N, AC 1995, nr. 257, met concl. adv.-gen. Bresseleers ; zie ook Cass. 11 dec. 1997, AR C.96.0374.N, AC 1997, nr. 550.
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andere partijen in toepassing van art. 736, eerste lid, Ger.W.  (1), maar
deze voorschriften — met daaraan m.i. de facto gekoppeld het recht op
inzage en afschrift — doen naar mijn mening evenwel geen afbreuk aan
de hierboven eerder geschetste principiële beginselen i.v.m. de rechterlijke beoordeling ervan in het raam van de rechterlijke controle ter
zake.
4. Artikel 8 EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op eerbiediging
van zijn privéleven (...). Geen inmenging van enig openbaar gezag is
toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet
is voorzien en in een democratische samenleving nodig is (…) voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Eventuele inmengingen in dit recht moeten derhalve noodzakelijk zijn, wat betekent dat
ze in het recht op bescherming van het privéleven in het kader van een
burgerlijke procedure enkel toegelaten zijn in geval van absolute noodzakelijkheid voor de noodwendigheden van de procedure  (2).
5. Het recht op eerbiediging van het privéleven van rechtspersonen
omvat de bescherming van hun zakengeheimen  (3). Ook uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt de bescherming van het
zakengeheim  (4). Daar zowel het recht op tegenspraak als het recht op
eerbiediging van het privéleven fundamentele grondrechten zijn, maar
geen van beide evenwel absoluut is, dient, wanneer beide in conflict
komen, een afweging te worden gemaakt tussen deze beide rechten. De
wijze waarop dit moet gebeuren is echter niet wettelijk bepaald. Bij
de afweging van belangen beschikt de rechter derhalve over een ruime
appreciatiebevoegdheid  (5), en in het kader van de beoordeling of een
mogelijke beperking van het recht op tegenspraak verenigbaar is met
artikel 6 EVRM komt het mij in dat verband dan ook voor dat daarbij
in eerste instantie wordt onderzocht of dergelijke beperking een wettig
doel nastreeft, en of de beperking niet onevenredig is t.a.v. dat nagestreefde doel. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het belang
van het nagestreefde doel enerzijds en de ernst van de beperking anderzijds. Hoewel maatregelen die de rechten van verdediging beperken t.a.v.
artikel 6.1 EVRM slechts legitiem zijn in zoverre ze absoluut noodzakelijk zijn, en, indien een minder beperkende maatregel kan volstaan, deze
dient toegepast te worden, volgt uit dat artikel noch uit de rechtspraak
van het EHRM desbetreffend uiteraard evenwel niet dat een partij die
een procedure opstart en schadevergoeding vordert — en dus in toepassing van de regels inzake de bewijslast verplicht is de schade en de
omvang ervan te bewijzen — zich niet op de bescherming van het privéleven (casu quo het zakengeheim) zou kunnen beroepen, en dat in zo een
geval de tegenspraak niet kan getemperd worden. Ook al stelt bepaalde
  (1) T. Lysens en L. Naudts, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen,
Kluwer, 2005, 104, nr. 148.
  (2) EHRM, L.L./Frankrijk, 10 okt. 2006, § 45.
  (3) GwH, 19 sept. 2007, nr. 118/2007, nr. B.6.1 en B.6.2., RABG 2008, (382), 386, met noot
S. Jochems, “De bescherming van het zakengeheim erkend door het Grondwettelijk
Hof”, 389-392.
  (4) HvJ, 13 juli 2006, TBH 2007/6, 547, met noot P.-O. De Broux, La confidentialité des
secrets d’affaires et les droits de la défense dans le contentieux administratif économique, 553.
  (5) HvJ, 13 juli 2006, TBH 2007/6, (547), 552, nr. 43.
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rechtspraak van het EHRM, zoals door eiser aangehaald  (1), voorop dat
de belangenafweging in grote mate wordt bepaald door de aard van de
procedure en de betrokkenheid van de partijen, toch volgt de stelling die
in het middel wordt ontwikkeld, te weten dat de bescherming van het
zakengeheim dient te wijken indien de genieter ervan zelf de bewijslast
van de schade draagt waarvoor hij een vergoeding vordert, m.i. niet uit
die Europese rechtspraak.
6. Nu meer in het algemeen wordt aangenomen dat de tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek, dat niet absoluut is, kan worden
beperkt in die zin dat de aanwezigheid van de partijen bij bepaalde
expertise-verrichtingen wordt ontzegd  (2), staat het mij dan ook voor
dat de appelrechters op grond van de daartoe door hen weerhouden
redenen m.b.t. hun beoordeling in concreto omtrent de bedrijfsgevoelige informatie met een confidentieel karakter, wettig konden oordelen
dat, via een dergelijke afweging in het raam van het zakengeheim, de
tegensprekelijkheid als dusdanig niet werd geschonden. In die zin kan
trouwens nog worden opgemerkt dat het bewerkstelligen van het evenwicht tussen het waarborgen van het zakengeheim en de tegenspraak
volgens sommigen  (3) ook kan worden bereikt door de toegang tot
bedrijfsgevoelige documenten te beperken tot deskundigen die door het
beroepsgeheim gebonden zijn. Overigens lijkt het niet zo dat de door
eiser naar voor geschoven ‘compensatie’ (in geval van moeilijkheden die
één van de partijen bij de uitoefening van haar verdediging zou ondervinden om reden van een beperking van haar rechten) via een controle
door de rechter steeds vereist is, met name wanneer het gaat om een
deskundigenonderzoek. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van
19 september 2007  (4) weliswaar geoordeeld dat, wanneer er sprake zou
zijn van het niet-meedelen van de stukken aan de tegenpartij ingevolge
het inroepen van het zakengeheim, het betaamt dat een onafhankelijke
en onpartijdige rechter het aangevoerde vertrouwelijke karakter van de
stukken kan controleren, maar het in het kader van een deskundigenonderzoek laten verrichten van expertiseverrichtingen buiten de aanwezigheid van partijen lijkt volgens bepaalde rechtsleer nochtans te moeten
kunnen, mits meteen maatregelen bevolen worden waardoor de rechten
van verdediging zoveel mogelijk worden gerespecteerd (bijv. door de
deskundige te verplichten onmiddellijk zijn vaststellingen aan partijen
mee te delen zodat ze hierop kunnen reageren)  (5). A fortiori moet zulks
  (1) Zie het cassatieberoep van eiser, in zijn Toelichting, p. 24, nr. 3.2.
  (2) T. Lysens en L. Naudts, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen,
Kluwer, 2005, 104, nr. 146 ; P. Taelman, Het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken,
in G. de Leval en B. Tilleman (ed.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek, De rol van de
accountant en de belastingconsulent, Brugge, die Keure, 2003, 87, nr. 42 ; R. Verbeke,
De rol van de deskundige, de partijen en de rechter tijdens het verloop van het deskundigenonderzoek, in E. Guldix (ed.), Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen,
Antwerpen, Intersentia, 2000, 53-54, nr. 37 ; S. Jochems, “De bescherming van het zakengeheim erkend door het Grondwettelijk Hof”, RABG 2008/6, (389), 391.
  (3) P.-O. De Broux, “La confidentialité des secrets d’affaires et les droits de la défense
dans le contentieux administratif économique”, TBH 2007, 564, nr. 25.
  (4) Zie supra voetnoot nr. (12), (382), 383.
  (5) P. Taelman, Het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, in G. de Leval en
B. Tilleman (ed.), Brugge, die Keure, 2003, 87, nr. 42.
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ook gelden, zoals in deze, t.a.v. vertrouwelijke stukken die de partijen
wel kunnen inzien, maar zonder hiervan afschrift te bekomen, en waarbij
zij de mogelijkheid hebben om de deskundige hierover te bevragen. Op
die manier lijkt de initiële inbreuk op het beginsel van de tegenspraak
als het ware gecompenseerd : hoewel de partijen in eerste instantie bij de
verrichtingen worden geweerd, krijgen zij, zij het nadien, de mogelijkheid om de vaststellingen van de deskundige te bekritiseren  (1).
7. Ik meen dan ook dat tegen het licht van de hierboven ontwikkelde
argumenten het middel in zoverre niet kan worden aangenomen, en dat,
voor zover de daarin opgeworpen grieven betrekking hebben op de beoordeling in feite van de gegevens van de zaak door de appelrechters, het
niet ontvankelijk is.
III. Conclusie : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 29 juni 2009.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 16 juli
2012 een conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden bepalingen
— de artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (afgekort EVRM) ;
— de artikelen 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 870, 962, 972bis, § 1, eerste lid, 973, § 1, eerste lid, 1042 Gerechtelijk
Wetboek ;
— artikel 736 Gerechtelijk Wetboek, zowel in de versie vóór als na de wijziging
bij artikel 17 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering ;
— de artikelen 972, eerste lid, 973, derde lid, 978, eerste lid en 979, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging bij respectievelijk de artikelen 9, 11, 16 en 17 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van
artikel 509quater Strafwetboek ;
— artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van
artikel 509quater Strafwetboek ;
  (1) A. Smets, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Brugge, die Keure, 2009,
403, nr. 550.
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— het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep gegrond als volgt, hervormt de
bestreden beslissing in zoverre uitspraak wordt gedaan over de problematiek van
de confidentialiteit van de stukken, en opnieuw recht sprekend, zegt dat in het
kader van het deskundig onderzoek na te leven regeling inzake de confidentialiteit van de stukken als volgt is :
“a) Een partij die meent dat bepaalde stukken, die betrekking hebben op haar
toekomststrategie en interne studies en prognoses bevatten met betrekking tot
de evolutie op de elektriciteitsmarkt naast informatie inzake de verdiensten van
personeelsleden of de eigen know-how van de onderneming of haar commerciële
strategie, ter staving van haar claim confidentieel zijn omdat ze bedrijfsgevoelige informatie bevatten, stelt een gedetailleerde inventaris van deze stukken
op en maakt deze inventaris tezamen met een omstandige omschrijving van de
reden(en) voor deze confidentialiteit van deze stukken over aan het college van
deskundigen en de belanghebbende partijen,
b) Opdat de rechten van verdediging te allen tijde gewaarborgd zouden blijven,
zorgt de betrokken partij ervoor dat deze confidentiële stukken ter inzage
beschikbaar zijn in een door haar in België te organiseren datakamer (dataroom),
c) Partijen ontvangen een harde kopie (hardcopy) van de datakamerinventaris
en de toevoegingen erbij,
d) Partijen kunnen kennis nemen van de in de datakamer opgenomen documenten op de door het college van deskundigen bepaalde tijdstippen,
e) Partijen verbinden zich ertoe de datakamerregels die voorafgaandelijk aan
het bezoek aan hen zullen overgemaakt worden te zullen naleven,
f) Partijen krijgen enkel inzage in de in de datakamer opgenomen documenten,
kopie- of notitiename onder welke vorm dan ook is uitgesloten,
g) Partijen ondertekenen voorafgaandelijk aan het bezoeken van de datakamer
de aan hen voorgelegde vertrouwelijkheidovereenkomst”,
en dit op volgende gronden :
“(Eerste, tweede en derde verweersters) stellen terecht dat de confidentialiteit
van bedrijfsgeheimen als grondrecht wordt erkend. Het recht op de eerbiediging
van het privéleven van natuurlijke personen en van rechtspersonen omvat de
bescherming van hun zakengeheimen. (Artikel 22 Gerechtelijk Wetboek, artikel 8
EVRM en artikel 17 BUPO).
Daar tegenover staat het algemeen principe van het tegensprekelijk karakter
van het deskundigenonderzoek dat toelaat de hieruit geputte gegevens als bewijsmiddelen aan te wenden. Terecht stelt het college van deskundigen dan ook de
tegensprekelijke mededeling van de in het kader van de expertise aangewende
stukken als regel voorop (cfr. verslag inhoudende samenvatting van de expertisevergadering van 16 november 2004, stuk 10 bundel appellanten).
In ditzelfde verslag wordt de, na discussie (waaraan ook de Belgische Staat
deelnam) bereikte modus vivendi, met betrekking tot de problematiek van de
confidentialiteit van stukken, nadien nog vereenvoudigd met het oog op de werkbaarheid ervan, als volgt weergegeven :
‘1) De tegensprekelijke mededeling van stukken blijft de regel, de vertrouwelijke (en bij definitie niet — tegensprekelijke) mededeling de uitzondering, dit
laatste kan enkel mits een akkoord van alle partijen.
2) Wanneer één van de partijen meent vertrouwelijke informatie te moeten
overmaken, zal haar raadsman aan de raadslieden van alle andere partijen en
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onszelf laten weten over welke informatie het precies gaat (v.b. informatie van
financiële of strategische aard) en de reden waarom deze informatie als vertrouwelijk moet worden aanzien. De raadslieden zullen dan onderling tot een akkoord
moeten komen dat de voormelde informatie als vertrouwelijk dient te worden
beschouwd en de wijze waarop de andere partijen hiertoe toegang krijgen (vb.,
inzage zonder harde kopie, inzage enkel door een bedrijfsrevisor, inzage ter
plekke op het bedrijf, inzage enkel door ons, etc.).
3) Van zodra informatie door alle partijen als vertrouwelijk wordt aanzien en
er tussen alle partijen een akkoord bestaat nopens de wijze waarop deze informatie ons wordt overgemaakt en de wijze waarop de tegenpartijen inzage hierin
krijgen, wordt deze informatie door ons aan het ‘geheime’ deel van het dossier
toegevoegd ; wij zullen enkel in ons verslag opnemen dat we deze informatie
hebben bekeken en dat hieruit al dan niet kan worden bevestigd wat de belanghebbende partij hierdoor tracht te claimen’.
De afwijking van het principe van het tegensprekelijk karakter van het
deskundig onderzoek vindt slechts uitzonderlijk plaats, hetzij — zoals de deskundigen terecht aannemen — wanneer partijen dienaangaande een consensus hebben
bereikt, hetzij ingevolge een rechterlijke beslissing.
Dergelijke afwijking kan voortvloeien uit het conflict ontstaan naar aanleiding van de botsing van twee fundamentele rechten, zo het recht op de bescherming van zakengeheimen opgenomen in artikel 8 EVRM en het beginsel van de
tegenspraak dat vervat is in het recht van verdediging verankerd in artikel 6
EVRM.
Zij kan erin bestaan dat bepaalde vaststellingen en onderzoeksverrichtingen
plaats vinden in afwezigheid van partijen of nog dat bepaalde stukken slechts
beperkt toegankelijk zijn, aldus bij voorbeeld enkel middels de ter beschikkingstelling van een niet vertrouwelijke versie van enkel de noodzakelijks stukken
teneinde het recht van verdediging van de wederpartij te waarborgen.
In dergelijk geval is er dan ook geen sprake van een schending van het recht
van verdediging noch van de regels van de bewijsvoering aangezien de betreffende
afwijkingen conventioneel dan wel op grond van een rechterlijke beslissing tot
stand kwamen nadat partijen dan wel de rechter zijn overgegaan tot de afweging
van tegenstrijdige belangen gesteund op conflicterende grondrechten.
In casu dringt zich een belangenafweging op naar aanleiding van de vraag van
(eerste, tweede en derde verweersters) tot bescherming van het vertrouwelijk
karakter van informatie die als ‘bedrijfsgevoelig’ wordt aangemerkt waarbij
gedoeld wordt op stukken die onder meer hun toekomststrategie bevatten alsook
interne studies en prognoses die de evoluties op de elektriciteitsmarkt schetsen,
meer bepaald de analyse van hun huidige en toekomstige positie op de elektriciteitsmarkt, personeelsgegevens, zo onder meer inzake de verdiensten van personeelsleden.
Aan de hand van de bijgebrachte stukken blijkt dat (tweede verweerster) de
informatie met betrekking tot de voor- en nacalculatie tevens als confidentieel
beschouwt om reden dat dit know-how betreft die ‘het hart van de onderneming
raakt’.
(Vijfde verweerster) beschouwt een aantal stukken als confidentieel omdat zij
‘van commercieel strategische aard’ zijn en deel uitmaken van de vertrouwelijke
handelsrelatie tussen haarzelf en haar leveranciers/onderaannemers.
Het meedelen van deze stukken zonder meer zou er, aldus nog (vijfde verweerster), toe leiden dat concurrenten inzage zouden krijgen in haar ‘marges en prijsstructuren’ hetgeen in deze zeer competitieve markt ertoe zou leiden dat zij hun
offertes aan deze van (vijfde verweerster) zouden aanpassen om net iets betere
condities te kunnen aanbieden.
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Terecht voeren (eerste, tweede en derde verweersters) en hun aannemers aan
op dit punt dat in de mate gegevens die in het kader van het gevoerde deskundig
onderzoek worden vrijgegeven betrekking hebben op hun toekomststrategie en
interne studies en prognoses bevatten met betrekking tot de evolutie op de elektriciteitsmarkt naast informatie inzake de verdiensten van personeelsleden of
nog inzake de eigen know-how van de onderneming of haar commerciële strategie
zij in casu als ‘bedrijfsgevoelig’ kunnen worden aangemerkt.
Rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak, meer bepaald
met het feit dat het hier een zeer enge, gespecialiseerde markt betreft waarin
veelal dezelfde concurrerende bedrijven opereren en beroep wordt gedaan op
dezelfde technische raadlieden/adviseurs inzonderheid door (eiser), die hierbij
eveneens in de meeste gevallen een belangrijke rol speelt al situeert zijn deelneming zich weliswaar op een ander vlak, met name niet als concurrent maar in
andere hoedanigheden, zo onder meer als initiatiefnemer/opdrachtgever/machtigende instantie en als dusdanig evenzeer als dermate betrokken moet worden
beschouwd en na belangenafweging moet ook ten aanzien van (eiser) de confidentialiteit van deze gegevens worden gewaarborgd.
In zoverre bepaalde stukken derhalve uit hoofde van hun confidentieel karakter
bescherming verdienen bij het voeren van het expertiseonderzoek past het te
onderzoeken in welke mate het verlenen van deze bescherming kan georganiseerd
worden op een wijze die toelaat het tegensprekelijk karakter van het deskundig
onderzoek optimaal te vrijwaren.
(Eerste, tweede en derde verweersters) hadden daartoe reeds eerder zelf een
procedure uitgewerkt, meer bepaald via de organisatie van een datakamer, procedure waaromtrent partijen evenwel geen overeenstemming konden bereiken.
De voormelde procedure is vervat in een overeenkomst inhoudende enerzijds
een regeling inzake confidentialiteit, waarin uiteengezet wordt op welke wijze de
als confidentieel aangemerkte stukken worden geïnventariseerd en ter beschikking gesteld aan deskundigen en betrokken partijen en een geheel van datakamer
regels en anderzijds een vertrouwelijkheidovereenkomst werd overgemaakt aan
(eiser) die hierop slechts met betrekking tot enkele specifieke punten opmerkingen formuleerde waaromtrent partijen geen akkoord konden bereiken.
Zo werd in dit verband gesteld en door de Belgische Staat niet bekritiseerd
dat een partij die meent dat bepaalde stukken ter staving van haar claim confidentieel zijn omdat ze bedrijfsgevoelige informatie bevatten, een gedetailleerde
lijst opstelt van deze stukken en deze inventaris tezamen met een omstandige
omschrijving van de reden(en) voor deze confidentialiteit van deze stukken overmaakt aan het college van deskundigen en de belanghebbende partijen.
Opdat de rechten van verdediging te allen tijde zouden gewaarborgd blijven
werd tevens voorzien dat de betrokken partij ervoor zou zorgen dat deze confidentiële stukken ter inzage beschikbaar zouden zijn in een door haar in België
daartoe te organiseren datakamer.
Voor zover de betreffende stukken bedrijfsgevoelige informatie bevatten zoals
hoger omschreven komt de inzageregeling gebaseerd op de ontvangst van een
datakamer-inventaris en toevoegingen en de mogelijkheid tot kennisname van
de in de datakamer opgenomen documenten op de door het college van deskundigen bepaalde tijdstippen in het kader van de daartoe georganiseerde datakamer
voldoende tegemoet aan de vereisten van tegensprekelijkheid en waarborgt aldus
het recht van verdediging van (eiser).
Op de vraag van (eiser) het confidentieel karakter van de betreffende stukken
zelf ter discussie te stellen en deze betwisting, bij gebreke aan minnelijke regeling, aan de bevoegde rechter voor te leggen wordt niet ingegaan om reden dat
zelfs de als confidentieel aangemerkte stukken onbeperkt ter inzage worden
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gesteld van de wederpartijen en het voeren van dergelijke discussies, in voorkomend geval, het deskundig onderzoek nodeloos verlamt terwijl de rechten van
verdediging voldoende zijn gewaarborgd inzonderheid voor wat betreft de als
confidentieel beschouwde stukken.
Het feit dat de betrokken datakamer bezoekers geen kopie dan wel nota kunnen
nemen van de aldaar te consulteren stukken (en derhalve in de datakamer niet
over het daartoe nodige materiaal — zoals notitiemateriaal en/of een draagbare
computer — mogen beschikken) is niet van aard het algemeen principe van de
tegenspraak te schenden nu daartoe ook voldoende waarborgen voorhanden zijn
aangezien er geen beperking wordt voorzien voor wat betreft het aantal en de
duur van de kwestieuze bezoeken noch voor wat betreft de identiteit van de bezoekers althans voor zover zij optreden als vertegenwoordigers dan wel de juridische/
technische raadgevers van de partij die van het inzagerecht gebruik wil maken.
Bovendien moet ervan uitgegaan worden dat het datakamer reglement de mogelijkheid voorziet tot vraagstelling waarop binnen 7 dagen een antwoord volgt.
De ondertekening van een vertrouwelijkheidovereenkomst zoals door (eerste,
tweede en derde verweerster) voorgesteld en gevoegd in bijlage 2 bij het stuk
‘Regeling inzake confidentialiteit’ gehecht aan het aan de raadsman van (eiser)
gerichte schrijven van hun raadsman van 27 juni 2005 is niet van aard het tegensprekelijk karakter van het deskundig onderzoek te belemmeren zodat het desbetreffende door (eiser) geuite bezwaar wordt afgewezen.
Tenslotte dient benadrukt dat de door (eerste, tweede en derde verweersters)
voorgestelde werkwijze (zoals weergegeven in het aan de brief van 27 juni 2005 van
de raadsman van (eerste, tweede en derde verweersters) gericht aan de raadsman
van (eiser) gehechte stuk ‘Regeling inzake confidentialiteit’ sub II met bijlage
1 en 2 met navolgen wijzigingen in het algemeen onder meer doordat de nietconfidentiële stukken het voorwerp kunnen uitmaken van inzage/kopiename en
de als confidentieel aangemerkte stukken in elk geval onbeperkt ter inzage van
partijen zijn in casu, rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden
van deze zaak, noch van een schending van het tegensprekelijk karakter van
het deskundig onderzoek noch van een inbreuk op het vereiste tot mededeling
van stukken doet blijken en dat zij niet in de weg staat aan de redactie van een
gemotiveerd en controleerbaar deskundig verslag.
Gelet op wat voorafgaat is het hoger beroep gegrond zoals hierna volgt”.
Grieven
1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek heeft de benadeelde van een fout recht op vergoeding van de schade veroorzaakt door deze fout.
Naar luid van de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en artikel 870 Gerechtelijk
Wetboek, draagt de benadeelde de bewijslast van fout, schade en oorzakelijk verband.
De benadeelde dient het bestaan en de omvang van zijn schade te bewijzen,
zodat, wanneer hij weigert de gegevens over te leggen waarover hij beschikt en
op grond waarvan de omvang van zijn schade in concreto kan worden beoordeeld,
hij moet worden afgewezen van zijn vordering.
2. Artikel 6.1 EVRM verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Uit
deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van
de rechter te beïnvloeden.
Ten aanzien van artikel 6.1 EVRM zijn maatregelen die de rechten van verdediging beperken slechts legitiem in zoverre ze absoluut noodzakelijk zijn. Indien
een minder beperkende maatregel kan volstaan, dient deze te worden toegepast.
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3. Met toepassing van artikel 962 Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens
artikel 1042 van voornoemd wetboek toepasselijk is op het hoger beroep, kan de
rechter een deskundigenopdracht bevelen teneinde vaststellingen te verrichten
en advies te verlenen over het bestaan en de omvang van de door de beweerde
benadeelden geleden schade.
Teneinde de rechten van verdediging te waarborgen alsook het door artikel 6.1
van het EVRM gewaarborgd recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak,
dient het deskundigenonderzoek tegensprekelijk te verlopen, op straffe van niet
tegenwerpelijkheid van het deskundigenverslag aan de partij wier rechten van
verdediging werden miskend.
De tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek wordt o.m. ook gewaarborgd door (1) artikel 972bis, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat, overeenkomstig artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater
Strafwetboek, ook van toepassing is op de deskundigenonderzoeken die, zoals te
dezen, aanhangig zijn bij de inwerkingtreding van de wet op 1 september 2007,
en naar luid waarvan de partijen verplicht zijn mee te werken aan het deskundigenonderzoek en de rechter, bij gebreke daarvan, daaruit de conclusies kan
trekken die hij geraden acht, (2) artikel 973, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
dat, overeenkomstig artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van
artikel 509quater Strafwetboek, ook van toepassing is op de deskundigenonderzoeken die, zoals te dezen, aanhangig zijn bij de inwerkingtreding van de wet op
1 september 2007, en naar luid waarvan de rechter die het deskundigenonderzoek
heeft bevolen of de daartoe aangewezen rechter, het verloop van het onderzoek
opvolgt, en er met name op toeziet dat de termijnen worden nageleefd en dat de
tegenspraak in acht wordt genomen, (3) artikel 972, eerste lid, (oud) Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de partijen de deskundigen alle nodige stukken
ter hand stellen, (4) artikel 973, derde lid (oud) Gerechtelijk Wetboek, naar luid
waarvan de partijen worden opgeroepen om aanwezig te zijn bij alle verrichtingen
van de deskundige, tenzij zij hem ervan ontslagen hebben hen te verwittigen, (5)
artikel 978, eerste lid (oud) Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de deskundigen, na afloop van de verrichtingen, aan de partijen kennis geven van hun
bevindingen, wier opmerkingen zij aantekenen, en (6) door artikel 979, tweede lid,
(oud) Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan het verslag de stukken en nota’s
vermeldt die de partijen aan de deskundigen hebben overhandigd.
De tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek vereist o.m. dat partijen
ook aan elkaar mededeling doen van de stukken die zij aan de deskundige mededelen, en brengt met zich dat de deskundige zijn verslag niet kan steunen op
stukken die niet aan de partijen zijn medegedeeld.
Het voorschrift van artikel 736 Gerechtelijk Wetboek, zowel in de versie vóór
als na de wijziging, met ingang van 1 januari 2011, bij artikel 17 van de wet van
10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering, naar luid waarvan partijen
hun stukken aan elkaar moeten mededelen alvorens er gebruik van te maken,
geldt eveneens voor de stukken overgemaakt aan de deskundige. De mededeling
impliceert ook het recht afschrift te nemen van de stukken, nu de mededeling
een partij in staat moet stellen op nuttige wijze zijn standpunt uiteen te zetten
over de gegevens die tegen hem in aanmerking kunnen genomen worden.
4. Naar luid van artikel 8 van het EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging
van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling (eerste lid),
en is geen inmenging van enig openbaar gezag toegestaan met betrekking tot de
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ‘s lands veiligheid, de openbare
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veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen (tweede lid).
Het recht op eerbiediging van het privé-leven van rechtspersonen omvat de
bescherming van hun zakengeheimen.
5. Wanneer, zoals te dezen, de benadeelden beweren schade te hebben geleden en
een deskundige het bestaan en de omvang van deze schade dient te begroten, doch
de benadeelden tezelfdertijd de bescherming van hun zakengeheim inroepen ten
aanzien van gegevens waarover zij beschikken en die zouden toelaten hun schade
in concreto te begroten, moet de bescherming van het zakengeheim van de benadeelden worden afgewogen tegenover de eerbiediging van de rechten van verdediging van de aangesproken partij. Het recht op tegenspraak kan slechts beperkt
worden inzoverre hiervoor een absolute noodzaak bestaat, terwijl de inbreuk op
het zakengeheim dient beperkt te worden tot hetgeen strikt noodzakelijk is door
de kenmerken van de procedure en de gegevens van de zaak.
De belangenafweging wordt in grote mate bepaald door de aard van de procedure en de betrokkenheid van partijen.
Te dezen moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat verweerders als benadeelden zelf de initiatiefnemers van de procedure zijn, de bewijslast
dragen van het bestaan en de omvang van hun schade, en geenszins gedwongen
zijn de gegevens waarover zij beschikken en die door het zakengeheim zouden
beschermd zijn, mede te delen, ook al zou de niet mededeling tot geheel of gedeeltelijke afwijzing van hun schadeaanspraken kunnen leiden.
Aldus dient niet alleen de bescherming van het zakengeheim van de benadeelden
te worden afgewogen tegenover de eerbiediging van de rechten van verdediging
van de aangesprokene, maar ook de bescherming van het subjectief recht van de
benadeelden op vergoeding van de schade die door de fout van de aangesprokene
zou veroorzaakt zijn, tegenover de eerbiediging van de rechten van verdediging
van de aangesprokene.
Wat dit laatste betreft bestaat geen dwingende reden op grond waarvan de
rechten van verdediging van de aangesprokenen zouden kunnen beperkt worden
opdat de benadeelden toch vergoeding van de beweerdelijk door hen geleden
schade zouden kunnen bekomen.
De benadeelden dienen het bestaan en de omvang van hun schade te bewijzen,
ook al betekent dit een inmenging in hun privé-leven door het mededelen van
zakengeheimen. De benadeelden dienen zelf de afweging te maken tussen het
nadeel dat de mededeling van zakengeheimen in het kader van de op hen rustende
bewijslast voor hen kan betekenen, en het voordeel dat zij kunnen bekomen bij
inwilliging van hun schadeaanspraken.
De inmenging in het privéleven van de benadeelden door het mededelen van
bewijsstukken houdende zakengeheimen, in de mate dat dit noodzakelijk is om
in concreto het bestaan en de omvang van de beweerdelijk door hen geleden schade
te bewijzen, is dan ook louter het gevolg van de op de benadeelden rustende
bewijslast. De bewijslastverdeling waarbij elke partij de bewijslast draagt van de
feiten waarop zij zich beroept, en waarbij de rechter de onzekerheid of twijfel die
blijft bestaan na de bewijsvoering in aanmerking moet nemen tegen diegene die
de bewijslast draagt, streeft ook een wettig doel na en is evenredig met dat doel.
6. Eiser is te dezen rechtstreeks betrokken partij, in die zin dat hij in tussenkomst, gemeenverklaring en vrijwaring werd gedagvaard in het geding tussen
verweerders inzake de schade geleden door het schorsingsarrest van de Raad van
State van 25 maart 2003 (nr. 117.482) en de daaruit voortvloeiende schorsing van
de aannemingsovereenkomsten.
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Wanneer, zoals te dezen, de partij die de bewijslast draagt van de omvang
van haar schade, zich beroept op de vertrouwelijkheid van haar stukken die de
omvang van haar schade bewijzen, dan dient zij aan de partij tegen wie de vergoedingsaanspraken zijn gericht, en voor wie deze stukken dan ook rechtstreeks
grievend kunnen zijn, mededeling te doen van die stukken in de mate dat zij zich
hierop wenst te beroepen, minstens dient zij een niet vertrouwelijke versie van
deze stukken mede te delen.
De rechten van verdediging van de aangesproken partij kunnen, ter eerbiediging van het zakengeheim van de partij die de aanspraken formuleert, niet
dusdanig beknot worden dat de aangesproken partij geen mededeling (afschrift)
bekomt van de tegen haar ingeroepen stukken, zelfs niet in niet-vertrouwelijke
versie, en dat haar slechts de mogelijkheid wordt geboden tot “inzage” van deze
stukken in een “datakamer” op door de deskundigen te bepalen tijdstippen zonder
recht “op kopie- of notitiename onder welke vorm ook”.
Door het recht op tegenspraak in de afweging met het zakengeheim dusdanig te
beperken dat enkel de mogelijkheid tot het “aanschouwen” van de stukken wordt
geboden, wordt elk nuttig verweer tegen de stukken en het deskundigenverslag
dat op deze stukken steunt, uitgesloten. Het bestreden arrest kon dan ook niet
wettig oordelen dat de rechten van verdediging van eiser voldoende gewaarborgd
zijn door de aangenomen regeling voor de confidentiële stukken, ook al is er geen
beperking wat betreft het aantal en de duur van de bezoeken aan de datakamer,
noch wat betreft de identiteit van de bezoekers, en ook al bestaat een mogelijkheid tot vraagstelling waarop binnen de 7 dagen een antwoord dient te volgen
(schending van de artikelen 6.1 en 8 EVRM, artikelen 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek, artikelen 870, 962, 972bis, § 1, eerste lid, 973, § 1, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek, artikelen 736, 972, eerste lid, 973, derde lid, 978, eerste lid en 979, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek in hun versies aangehaald in de aanhef van het middel,
artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater Strafwetboek, artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat
de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft).
7. Bovendien moeten de moeilijkheden die één van de partijen bij de uitoefening van haar verdediging zou ondervinden om reden van een beperking van
haar rechten, worden gecompenseerd door de waarborg van de voor het rechtscollege gevolgde procedure. Indien mogelijk dient een niet-vertrouwelijke versie te
worden meegedeeld, en dient de rechter alleszins het vertrouwelijk karakter van
de stukken te controleren, alsmede het feit of ze juist en relevant zijn.
De door het bestreden arrest uitgewerkte regeling voorziet, naast de mogelijkheid voor partijen de als confidentieel aangewezen stukken “te aanschouwen”
in een datakamer zonder recht op kopie- of notitiename onder welke vorm ook,
alleen de mededeling van de vertrouwelijke stukken aan de deskundigen, die hun
verslag op deze stukken zullen kunnen steunen, zonder ze aan hun verslag te
moeten voegen. Geen enkele rechterlijke controle is voorzien, noch op de weergave van deze stukken door de deskundigen of de gevolgen die de deskundigen
hieruit zouden afleiden, noch op het werkelijk vertrouwelijk karakter van de
alsdusdanig ingeroepen stukken.
De enkele door het bestreden arrest geboden mogelijkheid tot inzage van de
vertrouwelijke stukken in een datakamer, op door de deskundigen te bepalen
tijdstippen, zonder recht op kopie- of notitiename onder welke vorm dan ook, kan
onmogelijk worden beschouwd als een afdoende procedurele compensatie voor de
beperking van het recht op tegenspraak. De omstandigheid dat, naar het oordeel
van de appelrechters, een rechterlijke controle op het vertrouwelijk karakter
van de stukken, het deskundigenonderzoek nodeloos zou verlammen, kan hieraan
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geen afbreuk doen (schending van de artikelen 6.1 en 8 EVRM, artikelen 1315, 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek, artikelen 870, 962, 972bis, § 1, eerste lid, 973, § 1, eerste
lid, en 1042 Gerechtelijk Wetboek, artikelen 736, 972, eerste lid, 973, derde lid, 978,
eerste lid en 979, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek in de versies aangehaald in de
aanhef van het middel, artikel 34 van de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van
artikel 509quater Strafwetboek, en het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Overeenkomstig artikel 6.1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de
wet is ingesteld.
2. Uit deze regel vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid
wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog
dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden.
Het beginsel van de tegenspraak, zoals gewaarborgd door deze verdragsbepaling, heeft betrekking op het geding voor de rechtbank en niet op
het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek.
Het deskundigenonderzoek moet evenwel op zulke wijze verlopen dat
de partijen de mogelijkheid hebben voor de rechter op doeltreffende
wijze hun opmerkingen te formuleren op het deskundigenverslag dat
door de rechter als een essentieel bewijselement wordt aangemerkt.
Dit impliceert, mede in acht genomen de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die de tegensprekelijkheid van het gerechtelijk deskundigenonderzoek waarborgen, alsmede deze inzake de mededeling van de
stukken, dat de partijen de stukken die zij in het kader van het deskundigenonderzoek willen aanwenden in de regel aan elkaar moeten overleggen en dat zij niet alleen het recht hebben inzage ervan te nemen,
maar ook het recht deze af te schrijven of nog afschrift ervan te nemen.
3. Overeenkomstig artikel 8 EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging
van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
Deze bepaling houdt ook de bescherming in van het zakengeheim en
geldt ook voor rechtspersonen.
De bescherming van het zakengeheim van een partij is derhalve een
belang dat de rechter in aanmerking kan nemen om te oordelen dat
niet ieder stuk waarmee de deskundige heeft rekening gehouden wordt
meegedeeld aan de tegenpartij. Een dergelijke beoordeling houdt geen
schending in van artikel 6 EVRM.
Of bij het afwegen van de respectieve belangen de tegensprekelijkheid
van het deskundigenonderzoek niet zodanig wordt beperkt dat daaruit
een schending van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak
voortvloeit, moet in concreto en in het licht van de zaak in haar geheel
worden beoordeeld.
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4. Anders dan waarvan het middel uitgaat, belet de omstandigheid dat
een schadelijder de bewijslast draagt van het bestaan en de omvang van
zijn schade niet dat de rechter na een belangenafweging oordeelt dat de
schadelijder een beroep kan doen op de bescherming van het zakengeheim dat door artikel 8 EVRM is gewaarborgd.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Het arrest stelt vast dat in de mate dat de aan de gerechtsdeskundige te overhandigen stukken betrekking hebben op de toekomststrategie van de verweersters en interne studies en prognoses bevatten met
betrekking tot de evoluties op de elektriciteitsmarkt, alsmede informatie inzake de verdiensten van personeelsleden of nog inzake de eigen
know-how van de ondernemingen of hun commerciële strategie, het
bedrijfsgevoelige informatie betreft met een confidentieel karakter.
Het oordeelt verder dat :
— na belangenafweging, de confidentialiteit van deze gegevens ook
ten aanzien van de eiser moet worden gewaarborgd ;
— inzake de stukken die bedrijfsgevoelige informatie bevatten, wordt
voorzien in een inzageregeling gebaseerd op de ontvangst van een datakamer-inventaris en toevoegingen en op de mogelijkheid tot kennisname
van de in datakamer opgenomen documenten op de door het college van
deskundigen bepaalde tijdstippen, hetgeen voldoende tegemoet komt
aan de vereisten van tegensprekelijkheid en van eerbiediging van het
recht van verdediging ;
— de omstandigheid dat de bezoekers van de datakamer geen kopie
dan wel nota kunnen nemen van de aldaar te consulteren stukken, niet
van aard is het algemeen principe van de tegenspraak te schenden dat
voldoende wordt gewaarborgd daar er geen beperking is voor wat betreft
het aantal en de duur van de bezoeken, noch wat betreft de identiteit
van de bezoekers, althans voor zover zij optreden als vertegenwoordigers
dan wel de juridische/technische raadgevers zijn van de partij die van
het inzagerecht gebruik wil maken ;
— vermits de niet-confidentiële stukken het voorwerp kunnen
uitmaken van inzage/kopiename en de als confidentieel aangemerkte
stukken in elk geval onbeperkt ter inzage van partijen zijn, in casu, rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden van de zaak, noch
van een schending van het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek noch van een inbreuk op het vereiste tot mededeling van
stukken sprake is ;
— de ingevoerde beperking inzake de confidentiële stukken de redactie
van een gemotiveerd en controleerbaar deskundigenverslag niet in de
weg staat.
6. Op grond van deze redenen, vermocht het arrest wettig te oordelen
dat de doorgevoerde beperking inzake de tegensprekelijkheid van de
verrichtingen, geen schending oplevert van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak.
7. In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
In zoverre het middel aanvoert dat, door het recht op tegenspraak
in afweging met het zakengeheim dusdanig te beperken dat enkel de
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mogelijkheid tot het nemen van inzage van de stukken wordt geboden,
elk nuttig verweer tegen deze stukken en het deskundigenverslag dat op
deze stukken steunt, wordt uitgesloten, is het gericht tegen de beoordeling in feite door de appelrechters en is het mitsdien niet ontvankelijk.
8. In zoverre het middel aanvoert dat ingevolge de afwezigheid van
rechterlijke controle met betrekking tot het confidentieel karakter van
de desbetreffende stukken, de beperking van het recht op tegenspraak
onvoldoende wordt gecompenseerd, is het eveneens gericht tegen de
feitelijke beoordeling door de appelrechters dat het recht van de verdediging te dezen voldoende is gewaarborgd.
Het is in zoverre niet ontvankelijk.
Bindendverklaring
9. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt ieder belang aan de
vordering tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot kosten.
2 november 2012 — 1ste kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetrijns. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht . — Advocaten :
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 588
1o Kamer — 2 november 2012
(C.11.0640.N)
1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Principaal beroep. Vorm. Termijn.
Onsplitsbaar geschil. — Alimentatievordering. — Ontvangstmachtiging. —
Kennisgeving van de beslissing. — Beroepstermijn. — Voorwaarden.
2o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALGEMEEN. — Alimentatievordering. — Ontvangstmachtiging. — Kennisgeving van de beslissing.
— Beroepstermijn. — Voorwaarden.

1o en 2o De bijzondere regel van artikel 1253quater, d), Gerechtelijk Wetboek,
waarbij de kennisgeving van de beslissing als aanvangspunt van de beroepstermijn wordt genomen, wijkt af van de algemene regel, dat de termijn van
hoger beroep ingaat vanaf de dag van de betekening van de beslissing ; die
bijzondere regel is van toepassing op de ontvangstmachtiging bedoeld in
het artikel 203ter Burgerlijk Wetboek, wanneer die als autonome vordering
wordt ingesteld ; wanneer de ontvangstmachtiging wordt gevorderd in het
kader van een alimentatievordering, is die bijzondere regel slechts toepasselijk wanneer artikel 1253quater Gerechtelijk Wetboek krachtens het eerste
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lid ervan toepasselijk is op de alimentatievordering zelf ; de termijn om hoger
beroep in te stellen tegen een vonnis dat uitspraak doet over een volgens
de gemeenrechtelijke regels in te stellen alimentatievordering en een samen
daarmee gevorderde ontvangstmachtiging, loopt niet vanaf de kennisgeving
van het vonnis maar vanaf de betekening ervan  (1). (Art. 203ter, eerste lid,
BW ; Art. 1253quater, d), Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. V.)
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :
1. Situering
1. Eiser werd bij vonnis van de vrederechter van 11 januari 2010 veroordeeld tot betaling aan verweerster van een verhoogde onderhoudsbijdrage voor hun beide gemeenschappelijke kinderen. De vrederechter
besliste tevens dat er geen reden was om een ontvangstmachtiging toe
te staan.
2. Van dit vonnis werd, met toepassing van art. 792 Gerechtelijk
Wetboek, bij gewone brief van 12 januari 2010 kennis gegeven aan de
partijen en hun advocaten, en eiser tekende hiertegen hoger beroep aan
op 2 maart 2010.
3. Het bestreden vonnis verklaart dit hoger beroep laattijdig en
derhalve niet ontvankelijk, nu het oordeelt dat de beroepstermijn in
de voorliggende zaak bij toepassing van art. 1253quater Gerechtelijk
Wetboek begint te lopen vanaf de kennisgeving van het beroepen vonnis
en het aangetekende hoger beroep ruimschoots buiten de termijn van
een maand na deze kennisgeving dateert.
4. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan
dat op twee onderdelen berust die op grond van de als geschonden ingeroepen wettelijke bepalingen het bestreden vonnis verwijten niet naar
recht verantwoord te zijn (eerste ond.) en niet wettig tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep te beslissen (tweede ond.).
II. Bespreking

van het middel

1. Wanneer de onderhoudsschuldenaar zijn onderhoudsplicht niet
nakomt kan de schuldeiser zich, krachtens art. 203ter BW, zoals in deze
van toepassing  (2), door de rechter doen machtigen om, met uitsluiting
van de schuldenaar, een deel van de inkomsten van deze laatste of iedere
andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen.
2. In deze versie kan aldus een ontvangstmachtiging worden bekomen
indien de schuldenaar een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 203, 203bis, 205, 207, 303 of 336 BW of de krachtens artikel 1288, eerste
lid, 3o Gerechtelijk Wetboek aangegane verbintenis niet nakomt.
  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Betreft de versie zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij art. 4 van de
wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de
ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (BS 21 april 2010), in werking
getreden op 1 augustus 2010 : cf. art. 17 en 18 van die wet.
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3. Artikel 203ter, eerste lid, BW verwijst in fine, wat de regeling in dat
verband van de rechtspleging en de bevoegdheden van de rechter betreft,
naar de artikelen 1253bis tot 1253quinquies Gerechtelijk Wetboek.
4. Uit artikel 1253quater b) en d), zoals in deze van toepassing  (1), blijkt
dat de op het verzoek gewezen beschikking door de griffier ter kennis
wordt gebracht van beide echtgenoten en het hoger beroep daartegen
wordt ingesteld binnen een maand na deze kennisgeving.
5. De termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden zijn voorgeschreven op straffe van verval (art. 860, tweede lid, en 865 Gerechtelijk
Wetboek) en zijn door de rechter in hoger beroep ambtshalve uit te
spreken (art. 862, § 1, 1o en § 2, gecombineerd met art. 1051 Gerechtelijk
Wetboek).
6. Het staat nochtans aan de wetgever om te bepalen op welke wijze
het meedelen van akten van rechtspleging wordt geregeld, en de keuze
voor de kennisgeving door de griffier als wijze van mededeling van het
vonnis kan, zoals in deze, o.m. verantwoord worden door de zorg om de
kosten van de rechtspleging te drukken en de uitvoering van de beslissing te bespoedigen  (2).
7. Door die regeling wijkt art. 203ter BW weliswaar af van de algemene
regel van het gerechtelijk privaatrecht volgens dewelke de vonnissen
worden betekend bij deurwaardersexploot en de termijn voor hoger
beroep ingaat vanaf die betekening  (3).
8. De bijzondere procedure m.b.t. de ontvangstmachtiging brengt
mee dat wanneer een partij ondanks de kennisgeving de uitspraak toch
nog laat betekenen door een gerechtsdeurwaarder en het hoger beroep
instelt meer dan een maand na de kennisgeving maar binnen de maand
na de betekening, het verval van het hoger beroep ambtshalve door de
rechter in hoger beroep dient uitgesproken te worden ; de latere betekening door een deurwaarder van het vonnis van de vrederechter is ter
zake niet meer relevant  (4).
9. Waar art. 203ter BW wat de rechtspleging betreft aldus afwijkt van
de gemeenrechtelijke procesregels komt het mij dan ook voor dat deze
bepaling evenwel beperkend geïnterpreteerd dient te worden. Het enkele
feit dat eenzelfde vonnis uitspraak doet over een volgens de gemeenrechtelijke procesregels gestelde vordering tot betaling van een onderhoudsbijdrage én over een vordering tot ontvangstmachtiging, kan m.i.
niet tot gevolg hebben dat de kennisgeving van het vonnis volstaat om
de termijn van hoger beroep te doen lopen. Aldus maakt men immers de
uitzonderingsregel — die specifiek bedoeld is voor de ontvangstmachtiging — ook van toepassing op de beslissing over de onderhoudsbijdrage zelf, waarvoor nochtans de gemeenrechtelijke procedure geldt.
Een dergelijke uitbreiding van de uitzonderingsregel zou dan ook onlogisch zijn en zonder redelijke verantwoording. Dit laatste blijkt m.i.
  (1) In de versie vóór de wijziging ervan door art. 11 van de wet van 19 maart 2010 zoals
hierboven vermeld in voetnoot (2).
  (2) Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 118/2004, AA 2004, 1363- 1374, B.4.1. ; Grondwettelijk
Hof 8 mei 2008, nr. 76/2008, GwH 2008, 1099-1110, B.6.
  (3) Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 118/2004, B.3.2. ; GwH 8 mei 2008, nr. 76/2008, B.5.
  (4) Cass. 12 dec. 1996, AR C.96.0008.F, AC 1996, nr. 502.
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uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof m.b.t. de grondwettigheid van art. 203ter BW in zoverre het verwijst naar de procedure van
art. 1253quater Gerechtelijk Wetboek Het Grondwettelijk Hof maakt in
dat verband systematisch het onderscheid tussen enerzijds vonnissen
die uitspraak doen over vorderingen gegrond op de artikelen 203 en 203bis
Gerechtelijk Wetboek, waarvoor de algemene regel van de betekening
geldt, en anderzijds de beslissing van de vrederechter over de vordering
tot ontvangstmachtiging op grond van art. 203ter BW, waarvoor de afwijkende regel van de kennisgeving geldt  (1). De sommendelegatie  (2) die in
art. 203ter BW wordt geregeld onderscheidt zich volgens het Grondwettelijk Hof op objectieve wijze van de maatregel die steunt op art. 203 en
203bis BW. Zij betreft immers niet de erkenning van een op een familieband rustende verplichting, maar wel de manier om een burgerlijke
verplichting die de rechter oplegt om een schuldenaar die in gebreke
blijft, rechtstreeks te doen uitvoeren door derden-schuldenaars. De situatie van de schuldeiser van de niet nagekomen onderhoudsverplichting
vereist dat de niet-betaling van de alimentatievergoeding zonder verwijl
wordt verholpen  (3). Daarom is de keuze van de wetgever voor de kennisgevingsprocedure m.b.t. de ontvangstmachtiging in redelijkheid verantwoord  (4).
10. In het verlengde van de hierboven toegelichte beginselen komt het
mij dan ook voor dat wanneer de vordering tot ontvangstmachtiging als
een autonome (hoofd)vordering wordt gesteld, d.w.z. wanneer zij wordt
gevorderd nadat er reeds een titel tot onderhoudsbijdrage bekomen
werd, de uitzonderingsprocedure van de artikelen 1253ter tot 1253quinquies Gerechtelijk Wetboek erop van toepassing is. Dit is m.i. blijkbaar
de situatie bepaald door de tekst van art. 203ter BW.
Maar, zoals dat in de praktijk wel vaker voorkomt, kan de ontvangstmachtiging evenwel ook gevorderd worden samen met de alimentatievordering op zich. De vordering tot ontvangstmachtiging vormt dan
  (1) Zie de arresten van het Arbitragehof/Grondwettelijk Hof waarnaar verwezen in de
voetnoten (4) en (5), respectievelijk B.2. en B.3.1.
  (2) Zie in dat verband ook J. Gerlo, Onderhoudsgelden, Kluwer, 1993, 84-98.
  (3) Zie de arresten van het Grondwettelijk Hof waarnaar verwezen in de voetnoten
(4), (5) en (7), respectievelijk B.4.2. en B.7.
  (4) In het arrest nr. 118/2004 van het Grondwettelijk Hof werd ervan uitgegaan dat
de kennisgeving bij gerechtsbrief dient te gebeuren. Deze wijze is volgens het Hof in
redelijkheid verantwoord (B.4.3.). Het arrest nr. 76/2008 betreft de interpretatie volgens
welke de kennisgeving bij gewone brief dient te gebeuren. Tegen deze wijze van kennisgeving vertoont het Hof wel bezwaar, en oordeelde het in dat verband dat, hoewel de
keuze voor de gewone brief verantwoord is in het licht van de zorg om de kosten van de
rechtspleging te beperken of het verloop ervan te versnellen, deze zorg er niet toe mag
leiden dat de rechten van de schuldenaar op discriminerende wijze worden aangetast.
Dit zou het geval zijn wanneer de schuldenaar, die wordt geconfronteerd met een beslissing waartegen hij beroep kan aantekenen, dat beroep zou kunnen worden ontnomen
of dat de uitoefening daarvan zou worden beperkt wanneer de beslissing hem wordt
meegedeeld bij gewone brief waarvan de afhandeling niet gepaard gaat met bijzondere
waarborgen, en wanneer de beroepstermijn bovendien is beginnen te lopen vanaf de
verzending van die brief.
Waar art. 1253quater Ger.W. intussen werd gewijzigd bij art. 11 van de wet van 19
maart 2010, in die zin dat de kennisgeving voortaan dient te gebeuren bij gerechtsbrief,
is het probleem inmiddels verholpen.
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noodzakelijkerwijze een accessorium van de alimentatievordering : de
machtiging kan namelijk maar worden uitgesproken indien een alimentatieverplichting wordt opgelegd, en als accessorium volgt zij naar mijn
mening het procedurele regime van de alimentatievordering  (1). Wordt
deze laatste ingeleid en gevoerd volgens de bijzondere procedureregels
van de artikelen 1253ter tot 1253quinquies Gerechtelijk Wetboek  (2), dan
zijn in deze hypothese die bijzondere regels ook van toepassing op de
vordering tot ontvangstmachtiging. Wordt anderzijds de alimentatievordering gesteld en gevoerd volgens de gemeenrechtelijke procesregels  (3), dan zijn deze ook van toepassing op de ontvangstmachtiging die
(later) in dezelfde procedure wordt gevorderd (hetzij bij uitbreiding van
de eis, hetzij bij tegeneis).
Het omgekeerde, d.w.z. dat de uitzonderingsprocedure van de accessoire vordering in dat geval ook van toepassing is op de principale
alimentatievordering, lijkt mij alleszins onlogisch en komt mij, om de
hoger vermelde redenen, als niet te verantwoorden over. Het zou naar
een procespartij toe immers niet correct zijn de procedure te laten
voeren volgens de gemeenrechtelijke procesregels, maar wat de beroepsen verzetstermijn betreft, terug te grijpen naar de bepalingen van een
uitzonderingsprocedure. Dit geldt nog meer waar die bijzondere procedureregels slechts betrekking hebben op een accessoire vordering, te
weten de ontvangstmachtiging, die dikwijls niet eens bepalend was voor
de inleiding van het geding  (4).
11. Vanuit die benadering lijken mij, zoals eerder gesteld, de bijzondere procedureregels van de artikelen 1253ter tot 1253quinquies Gerechtelijk Wetboek dan ook alleen van toepassing wanneer de vordering tot
ontvangstmachtiging als een aparte hoofdvordering wordt gesteld, dan
wel als accessorium van een alimentatievordering die zelf volgens die
bijzondere procedure wordt ingeleid en gevoerd.
Dit is m.i. evenwel niet het geval in de voorliggende zaak. Uit de
stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt m.i. dat verweerster
voor de vrederechter o.m. vorderde eiser te veroordelen tot het betalen
van een verhoging van de bij de akte van echtscheiding door onderlinge
toestemming voor de kinderen van de partijen bepaalde onderhoudsbijdrage, evenals de machtiging om deze gelden rechtstreeks in ontvangst
te nemen bij alle werkgevers, instellingen van sociaal recht of andere
schuldenaars van de eiser. Waar naar mijn oordeel haar vordering
aldus gesteund was op art. 203-203bis BW (onderhoudsverplichting van
de ouders t.a.v. hun kinderen) en op art. 1288, laatste lid, Gerechtelijk
Wetboek (herziening na echtscheiding door onderlinge toestemming van
de bijdrageregeling m.b.t. de kinderen wegens gewijzigde omstandigheden), ben ik dan ook de mening toegedaan dat verweerster de vordering tot ontvangstmachtiging derhalve instelde als accessorium bij de
  (1) S. Brouwers, “Alimentatie”, APR, Kluwer, 2009, 217-218, nrs. 354 en 356.
  (2) Dit is bijv. het geval wanneer zij kadert in dringende en voorlopige maatregelen
(art. 223 BW).
  (3) Artikel 1320 e.v. Ger.W.
  (4) S. Brouwers, “Alimentatie”, APR, Kluwer, 2009, 218, nr. 356.
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alimentatievordering die werd ingeleid en gevoerd volgens de gemeenrechtelijke procesregels van art. 1320 e.v. Gerechtelijk Wetboek inzake
uitkeringen tot levensonderhoud.
12. Gelet op het voorgaande verantwoorden de appelrechters, die
oordelen dat de artikelen 1253bis tot 1253quinquies Gerechtelijk Wetboek
van toepassing zijn op de voorliggende zaak, hun beslissing dan ook niet
naar recht, en ben ik van oordeel dat het eerste onderdeel van het enig
middel gegrond is.
III. Conclusie : Vernietiging

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 25 november 2010.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
8 augustus 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 203ter, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, zoals te
dezen van toepassing, kan de schuldeiser, indien de schuldenaar een van
de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 203, 203bis, 205, 207, 303 of 336
van dit wetboek of de krachtens artikel 1288, 3°, Gerechtelijk Wetboek
aangegane verbintenis niet nakomt, onverminderd het recht van derden,
zich doen machtigen om, met uitsluiting van voornoemde schuldenaar,
onder de voorwaarden en binnen de grenzen door het vonnis gesteld,
de inkomsten van deze laatste of iedere andere hem door een derde
verschuldigde geldsom te ontvangen.
De rechtspleging en de bevoegdheden van de rechter worden krachtens die bepaling geregeld volgens de artikelen 1253bis tot 1253quinquies
Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 1253quater, d), Gerechtelijk Wetboek, zoals te dezen
van toepassing, wordt hoger beroep ingesteld binnen een maand na de
kennisgeving van de beslissing door de griffier.
2. De bijzondere regel van artikel 1253quater, d), Gerechtelijk Wetboek,
waarbij de kennisgeving van de beslissing als aanvangspunt van de
beroepstermijn wordt genomen, wijkt af van de algemene regel, dat de
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termijn van hoger beroep ingaat vanaf de dag van de betekening van de
beslissing.
Die bijzondere regel is van toepassing op de ontvangstmachtiging
bedoeld in het artikel 203ter Burgerlijk Wetboek, wanneer die als autonome vordering wordt ingesteld.
Wanneer de ontvangstmachtiging wordt gevorderd in het kader van
een alimentatievordering, is die bijzondere regel slechts toepasselijk
wanneer artikel 1253quater Gerechtelijk Wetboek krachtens het eerste
lid ervan toepasselijk is op de alimentatievordering zelf.
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis dat uitspraak
doet over een volgens de gemeenrechtelijke regels in te stellen alimentatievordering en een samen daarmee gevorderde ontvangstmachtiging,
loopt niet vanaf de kennisgeving van het vonnis maar vanaf de betekening ervan.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de verweerster voor de vrederechter overeenkomstig het artikel 1320
Gerechtelijk Wetboek bij verzoekschrift een verhoging vorderde van de
bij akte echtscheiding door onderlinge toestemming voor de kinderen
van de partijen bepaalde onderhoudsbijdrage en bij latere conclusie
vorderde te worden gemachtigd om de aldus gevorderde onderhoudsgelden rechtstreeks in ontvangst te nemen bij alle werkgevers, instellingen van sociaal recht of andere schuldenaars van de eiser.
4. De appelrechters die oordelen dat alhoewel de ontvangstmachtiging
niet als autonome vordering werd ingesteld, de termijn van hoger beroep
begint te lopen vanaf de kennisgeving van het beroepen vonnis, ongeacht of de alimentatievordering zelf gegrond was op één van de in het
artikel 1253quater, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalde artikelen,
verantwoorden hun beslissing, dat het hoger beroep laattijdig is, niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
2 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat generaal met opdracht. —
Advocaat : de heer van Eeckhoutte.
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N° 589
1o Kamer — 2 november 2012
(C.11.0703.N)
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN).
— Gemeenschappelijke schuld aangegaan door een van de echtgenoten. —
Verhaalbaarheid.

Uit artikel 1414, eerste lid, Burgerlijk Wetboek en artikel 1416 Burgerlijk
Wetboek volgt dat een gemeenschappelijke schuld die aangegaan is door
een van de echtgenoten ook de andere echtgenoot verbindt en in de regel
kan verhaald worden zowel op het gemeenschappelijk vermogen als op het
eigen vermogen van elk van de echtgenoten  (1). (Artt. 1414, eerste lid, en
1416 BW)

(Barbados n.v. t. S.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 24 maart 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Ontvankelijkheid
.........................................................
Gegrondheid
Tweede onderdeel
3. Artikel 1414, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat gemeenschappelijke schulden zowel op het eigen vermogen van elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen kunnen worden verhaald.

  (1) Zie W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh en K. Vanwinckelen, Familiaal
vermogensrecht, Intersentia, 2010, 204-215, nrs. 355, 368 en 374 ; zie ook G. Verschelden,
Handboek Belgisch Familierecht, Gandaius, 2010, 573 en 581, nrs. 1362 en 1387.
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Artikel 1416 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het gemeenschappelijk
vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die
de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid
voor ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.
Hieruit volgt dat een gemeenschappelijke schuld die aangegaan is door
een van de echtgenoten ook de andere echtgenoot verbindt en in de regel
kan verhaald worden zowel op het gemeenschappelijk vermogen als op
het eigen vermogen van elk van de echtgenoten.
4. De appelrechters oordelen dat :
— het debet van de rekening-courant tot stand gekomen is door betalingen die Fimex bvba, rechtsvoorganger van de eiseres, deed, hetzij
rechtstreeks aan de verweerster en haar echtgenoot, hetzij aan derden
voor schulden van het echtpaar ;
— de verweerster in de voormelde vennootschap nooit enig bestuursmandaat heeft uitgeoefend en niet bij machte was om deze vennootschap
betaling te laten doen in haar opdracht ;
— de betalingen blijkbaar zijn gebeurd onder de bestuursverantwoordelijkheid van de echtgenoot van de verweerster ;
— de geboekte betalingen ook ten goede zijn gekomen van de verweerster en zij weet had van welke betalingen via de vennootschap gebeurden.
5. De appelrechters die de vordering van de eiseres tegen de verweerster afwijzen op grond dat het feit dat een schuld krachtens het toepasselijke huwelijksvermogensstelsel als een gemeenschappelijke schuld
moet worden aangezien, niet toelaat de echtgenoot, die zich zelf niet
verbonden heeft als schuldenaar ten overstaan van de schuldeiser, te
veroordelen om die schuld te betalen en dat de mogelijkheid voor de
eiseres om de betrokken schuld ook te verhalen op het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten of zelfs op het eigen vermogen van de
verweerster hier niet aan de orde is, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
2 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Maes
en mevr. Geinger.
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N° 590
3o Kamer — 5 november 2012
(C.10.0514.F)
1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Meervoudige verzekeringen.
— Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
— Brandverzekering. — Gebouw. — Echtpaar mede-eigenaars. — Brand
veroorzaakt door het voertuig van één van de echtgenoten. — Subrogatoir
verhaal. — Voorwaarden. — Grenzen.
2o INDEPLAATSSTELLING. — Landverzekering. — Meervoudige verzekeringen - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
— Brandverzekering. — Gebouw. — Echtpaar mede-eigenaars. — Brand
veroorzaakt door het voertuig van één van de echtgenoten. — Subrogatoir
verhaal. — Voorwaarden. — Grenzen.

1o en 2o De brandverzekeraar die de echtgenoten heeft vergoed die onverdeelde
eigenaars zijn van een gebouw dat vernield werd door het vuur veroorzaakt
door een gebrek aan het motorvoertuig waarvan slechts één der echtgenoten
eigenaar en bewaarder was, treedt ten aanzien van de verzekeraar van de
verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van het voertuig in de
rechten die de niet-aansprakelijke echtgenoot heeft uit de door de andere
echtgenoot gesloten overeenkomst. (Artt. 1 B, 3, 41, 51 en 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst  (1) ; Art. 7, b, Modelovereenkomst KB 14 dec. 1992)

(AXA Belgium n.v. t. Alliance Belgium n.v. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 6 januari 2010.
De zaak is bij beschikking van 16 oktober 2012 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 1, B, 3, 41 (zoals van kracht vóór de aanvulling van het derde lid bij de
wet van 28 juli 2006), 51 en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
  (1) Art. 41 van de wet van 25 juni 1992, zoals van kracht vóór de aanvulling ervan in
het derde lid, bij de wet van 28 juli 2006.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft de volgende feiten vastgesteld :
Het echtpaar M.-G., gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen,
waren onverdeelde eigenaars van een pand te Merchtem dat zij bij de twee
verweersters hadden laten verzekeren tegen brand ; mevrouw G. was eigenaar
van een rijtuig dat zij bij de eiseres voor burgerlijke aansprakelijkheid had
laten verzekeren ; toen mevrouw G. op 6 december 2002 dat rijtuig in de garage
van het voornoemde pand wilde starten heeft het rijtuig vuur gevat dat zich in
het gebouw heeft verbreid ; de verweersters hebben het echtpaar M.-G. slechts
voor een deel van de schade vergoed omdat de inhoud ervan onderverzekerd
was ; volgens de in kortgeding aangewezen automobieldeskundige vertoonde de
elektrische installatie van het rijtuig een gebrek ; het echtpaar M.-G. en de
verweersters hebben respectievelijk de eiseres gedagvaard, het echtpaar voor
het herstel van de geleden schade die door de verweersters niet was gedekt en
de verweersters voor de terugbetaling van het bedrag dat zij aan het echtpaar
hadden uitgekeerd.
Het arrest heeft vervolgens beslist dat het rijtuig van mevrouw G. een gebrek
vertoonde dat de schade had veroorzaakt ; dat die wagen uitsluitend onder bewaring van laatstgenoemde stond en niet onder de gezamenlijke bewaring van
het echtpaar ; dat mevrouw G. aansprakelijk is voor de schade in haar hoedanigheid van bewaarder van dat voertuig terwijl mijnheer M. niet aansprakelijk
is ; dat mevrouw G., krachtens artikel 7, a), van de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen enkel de vergoeding mag eisen van de schade waarvoor zij zelf aansprakelijk is ; dat mijnheer M.
daarentegen krachtens artikel 7, b), van de modelovereenkomst van de eiseres
het herstel van zijn stoffelijke schade kan vorderen, zijnde het deel van zijn
schade die door de verweersters niet vergoed wordt, aangezien de door hem ingestelde aansprakelijkheidsvordering berust op het gebrek van het rijtuig waarvan
hij de bewaring niet had ; dat de verweersters, die het echtpaar M.-G. gedeeltelijk vergoed hebben en subrogerende kwijtschriften overleggen, bijgevolg van de
eiseres slechts de helft van de schadevergoeding kunnen recupereren die zij aan
het echtpaar M.-G. hebben betaald, met uitzondering van de terugbetaling van de
schadevergoeding betreffende het deel van mevrouw G. in het geteisterde gebouw
en de inhoud ervan aangezien mevrouw G. de verweersters niet kan doen treden
in een recht dat zij tegen de verweersters niet heeft.
Het arrest veroordeelt ten slotte de eiseres tot betaling aan de verweersters
van respectievelijk 136.948,85 euro en 45.649,62 euro, te vermeerderen met de
interesten tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag van de uitbetalingen, en
veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten van de verweersters.
Het arrest motiveert die beslissing als volgt :
“Artikel 41 van de nieuwe wet van 25 juni 1992 bepaalt dat de verzekeraar die de
schadevergoeding betaald heeft, ten belope van het bedrag van die vergoeding in
de rechten en rechtsvorderingen treedt van de verzekerde of de begunstigde tegen
de aansprakelijke derden” ; “door de kwijtschriften van de door (de verweersters)
aan het echtpaar M.-G. betaalde vergoedingen treden zij inderdaad ten belope
van het verschuldigde bedrag in de rechten van hun vergoede verzekerden” ; “in
principe kunnen (de verweersters) van (de eiseres) de terugbetaling vorderen van
de helft (…) van de schadevergoeding die ze aan hun verzekerden, M.-G., hebben
betaald, zijnde het deel waarin zij in de rechten op vergoeding van de heer M.
treden”.
Grieven

.........................................................
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Tweede onderdeel
Luidens artikel 1, B, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt onder verzekerde bij een schadeverzekering, degene verstaan
die door de verzekering gedekt is tegen vermogensschade. Krachtens artikel 51
van voornoemde wet, beoogt elke schadeverzekering de vergoeding van schade.
Artikel 41, eerste lid, van die wet bepaalt in het hoofdstuk met als opschrift
“Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade” dat de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, ten belope van het bedrag van die
vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen treedt van de verzekerde of de
begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
Uit die bepalingen volgt dat de persoon die een brandverzekering afsluit voor
een gebouw waarvan hij eigenaar of mede-eigenaar is om zich tegen vermogensschade ten gevolge van brand waarvoor hij al dan niet aansprakelijk zou zijn
te dekken, een verzekerde is in de zin van de voornoemde artikelen 1, B, en 41,
eerste lid. Die persoon kan in het licht van de door hem onderschreven vergoedende verzekeringsovereenkomst niet beschouwd worden als een aansprakelijke
“derde” in de zin van voornoemd artikel 41, eerste lid. Zo een brandverzekering
door meerdere personen is afgesloten of de verzekeraar een vergoeding heeft
uitbetaald aan ieder van zijn verzekerden, kan de verzekeraar niet beweren dat
hij in de rechten is getreden die één van zijn verzekerden zou hebben tegen een
andere verzekerde door laatstgenoemde als aansprakelijke derde te kwalificeren.
Dat geldt eveneens als die andere verzekerde, die verondersteld wordt aansprakelijk te zijn voor de schade, een BA-verzekering heeft afgesloten bij een andere
verzekeraar.
Artikel 41, vijfde lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt weliswaar dat de verzekeraar evenwel verhaal kan uitoefenen op die personen, voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt. De
aangehaalde woorden “die personen” hebben echter betrekking op de personen die
in het vierde lid van datzelfde artikel zijn vermeld naar luid waarvan de verzekeraar geen verhaal heeft op de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde,
noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet. De personen op wie de verzekeraar eventueel een verhaal mag
uitoefenen in geval van kwaad opzet zijn luidens de voornoemde bepalingen dus
niet de verzekerden zelf, maar hun naasten.
Volgens artikel 41, van de wet van 25 juni 1992 mag de brandrisicoverzekeraar
geen subrogatoir verhaal uitoefenen noch tegen zijn vermeende aansprakelijke
verzekerde, ook al heeft die een BA-verzekering bij een andere verzekeraar afgesloten, noch tegen die andere verzekeraar. Artikel 86, eerste en tweede lid, van
die wet, bepaalt weliswaar in het hoofdstuk over de aansprakelijkheidsverzekeringen, dat de verzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar
geeft. De verzekeraar moet de verschuldigde vergoeding betalen aan de benadeelde met uitsluiting van de andere schuldeisers. Toch is het de bedoeling van
de wetgever de regeling voor schadegevallen te vereenvoudigen door aan de benadeelde het recht te verlenen om een rechtstreekse vordering in te stellen en die
persoon op een andere manier te beschermen tegen het onvermogen van de verzekerde dan via het voorrecht als bepaald bij artikel 20, 9°, van de hypotheekwet,
namelijk het voorrecht op de vergoeding die de BA-verzekeraar verschuldigd
is op grond van de verzekeringsovereenkomst. Dat eigen recht dat artikel 86
toekent aan de benadeelde tegen de BA-verzekeraar kan slechts door een brandverzekeraar worden uitgeoefend als die kan aanvoeren dat hij in de rechten van
de benadeelde is getreden, wat niet het geval kan zijn als laatstgenoemde zijn
verzekerde is.
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Artikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de indeplaatsstelling
bij overeenkomst, staat overigens niet toe dat de brandverzekeraar die verzekeringsvergoedingen aan zijn verzekerden heeft betaald bij overeenkomst in
de rechten treedt van één van zijn verzekerden tegen een andere verzekerde of
tegen de BA-verzekeraar van laatstgenoemde, artikel 41, eerste lid, van de wet
van 25 juni 1992 ten spijt. Luidens artikel 3 van die wet zijn de bepalingen van
die wet immers van dwingend recht, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat
de mogelijkheid wordt gelaten om ervan af te wijken door bijzondere bedingen.
Maar artikel 41 van de wet staat niet toe dat wordt afgeweken van de regel dat de
verzekeraar enkel in de rechten kan treden tegen “derden” die aansprakelijk zijn
voor de schade en niet tegen de verzekerden.
Het arrest dat beslist dat de verweersters subrogatoir verhaal kunnen uitoefenen tegen de eiseres, zijnde de BA-verzekeraar van mevrouw G., omwille van
de vergoedingen die aan de heer M. zijn betaald, terwijl mevrouw G., zelfs als zij
aansprakelijk was voor de schade, ten aanzien van de verweersters, de hoedanigheid van verzekerde had en niet van derde, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing
niet naar recht, ongeacht of dat verhaal steunt op artikel 41, eerste lid, van de
wet van 25 juni 1992 of op artikel 1250, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
(schending van alle in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).

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

van het hof

Beoordeling
Luidens artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst treedt de verzekeraar die de schadevergoeding
betaald heeft in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de
begunstigde tegen de aansprakelijke derden ten belope van het bedrag
van die vergoeding.
Het arrest stelt vast dat het echtpaar M.-G., gehuwd onder het stelsel
van scheiding van goederen, onverdeelde eigenaars waren van een pand
dat zij bij de verweersters tegen brand hadden laten verzekeren en dat
het pand vuur heeft gevat door een gebrek aan het rijtuig waarvan alleen
mevrouw G. eigenaar was en de bewaring had, en laatstgenoemde met de
eiseres een overeenkomst had afgesloten om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken voor dat rijtuig.
Het oordeelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de
heer M., krachtens artikel 7, b), van de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de
echtgenoot van de bestuurder, van de verzekeringnemer, van de eigenaar of van de houder van dat verzekerd rijtuig aanspraak kan maken
op de vergoeding van zijn stoffelijke schade, wanneer de aansprakelijkheidsvordering steunt op het gebrek van dat rijtuig, “het herstel mag
vorderen […] [van ] de schade die door de [verweersters] niet is vergoed
voor zijn aandeel in mede-eigendom in het geteisterde pand”.
Het arrest beslist dat “[de verweersters], in principe, de t erugbetaling
kunnen vorderen van de helft (…) van de schadevergoeding van [de
eiseres] die ze aan hun verzekerden, [M.-G.] hebben betaald, zijnde het
deel waarin [zij] in de rechten op vergoeding van de heer M.”, en laat aldus
de verweersters in de rechten treden van de heer G. die voortkomen uit
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de overeenkomst die zijn echtgenote met de eiseres had afgesloten, en
schendt het zodoende geen enkele wettelijke bepaling die in dit onderdeel wordt aangegeven.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en
de heer Mahieu.

N° 591
3o Kamer — 5 november 2012
(C.12.0187.F)
1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid. — Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke). — Criterium.
— Rechtsvordering.
2o HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — Algemeen. — Bevoegdheid.
— Vrederechter. — Vergoeding wegens uitzetting. — Afstand. — Betwisting. — Faillissement. — Tegenstelbaarheid aan de failliete boedel. —
Weerslag.
3o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid. — Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke). — Huur van
goederen. — Handelshuur. — Bevoegdheid. — Vrederechter. — Vergoeding
wegens uitzetting. — Afstand. — Betwisting. — Faillissement. — Tegenstelbaarheid aan de failliete boedel. — Weerslag.
4o FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD
EN
GERECHTELIJK AKKOORD. — BEVOEGDHEID. — Huur van goederen. — Handelshuur. — Bevoegdheid. — Vrederechter. — Vergoeding wegens uitzetting.
— Afstand. — Betwisting. — Faillissement. — Tegenstelbaarheid aan de
failliete boedel. — Weerslag.

1o De volstrekte bevoegdheid die bepaald is naar het onderwerp van de vordering, moet worden beoordeeld op grond van de vordering zoals zij door de
eiser is gesteld  (1). (Art. 9, Gerechtelijk Wetboek)
2°, 3o en 4o Aangezien de vrederechter bevoegd is om uitspraak te doen over
een vordering tot vergoeding wegens uitzetting overeenkomstig artikel 25,
eerste lid, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, heeft de omstandigheid dat de rechter, bij de beoordeling van het
verweer dat is afgeleid uit de afstand die de failliete vennootschap heeft
  (1) Cass. 13 okt. 1997, AR S.96.0157.F, AC 1997, nr. 401.
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gedaan van de vergoeding als uitgezette huurder, uitspraak moest doen over
het tegenstelbaar karakter van die afstand aan de boedel, hetgeen op grond
van artikel 17, 1°, van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord wordt betwist, geen weerslag op de volstrekte bevoegdheid van
de vrederechter. (Art. 591, 1°, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 25, eerste lid,
3°, Handelshuurwet ; Art. 17, 1°, Faillissementswet 1997)

(D. t. D.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 november 2011 in
hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 18 september
2012 naar de derde kamer verwezen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 9, 17, 18, 574, 2°, 602, 1°, 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 17, inzonderheid 1°, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;
— de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart “het hoger beroep van [de verweerder] qualitate
qua ontvankelijk en gegrond ; het vernietigt het beroepen vonnis, doet opnieuw
uitspraak en veroordeelt [de eiseres] om aan [de verweerder], als curator over
het faillissement van de bvba Oka & C° het bedrag van 108.000 € (honderd en achtduizend euro) te betalen vermeerderd met de gerechtelijke interest ; veroordeelt
[haar] om [hem] het bedrag van 10.288,52 € te betalen”.
Het bestreden vonnis stelt eerst vast dat :
“[De eiseres] op 1 mei 2005 het gelijkvloers, de eerste verdieping en een kelder
van een gebouw gelegen aan het nummer ... van de … te … aan de bvba Oka & C°
(in dat vonnis aangewezen als huurder) heeft verhuurd met een handelshuurovereenkomst met een looptijd van negen jaar vanaf 1 mei 2005 ‘die van rechtswege
eindigt op 30 april 2013’ (lees : 2014). De huurovereenkomst wordt op 19 juni 2006
geregistreerd ;
De plaatsen worden verhuurd om daarin een handel van ‘restaurant, traiteur en
banketten’ te drijven (artikelen 1 en 13 van de huurovereenkomst) ;
De basishuurprijs wordt op 3.000 € per maand vastgesteld ;
Er is uitdrukkelijk bepaald dat ‘de huurder tijdens de eerste zes maanden, dat
wil zeggen tot 30 oktober 2005, geen huur zal betalen’ (artikel 3, tweede lid, van
de huurovereenkomst) en dat de verhuurder nieuwe ramen zal plaatsen als tegenprestatie voor de werken aan de elektriciteit, de loodgieterij en de verwarming
door de huurder (artikel 21 van de huurovereenkomst) ;
Er wordt een huurwaarborg van 12.000 € gesteld, wat overeenkomt met vier
maanden huur (artikel 9 van de huurovereenkomst) ;
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Conform artikel 3, vijfde lid, van de Handelshuurwet van 30 april 1951, bepaalt
artikel 19, a), van de huurovereenkomst dat de verhuurder het recht heeft de
huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij één
jaar tevoren opzegt, teneinde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel te
drijven of die werkelijk te laten drijven door een bij de wet bepaalde persoon ;
Het restaurant, Oriad genaamd, opent in april 2006 :
De werken die de [huurder] heeft uitgevoerd, hebben echter langer dan voorzien aangesleept en de eerste huur die in november 2005 verschuldigd was, werd
niet betaald. Op 11 juni 2006 dagvaardt [de eiseres] de bvba Oka & C° voor de
vrederechter te Elsene om de achterstallen, ten belope van 24.000 €, langs gerechtelijke weg te verkrijgen evenals de beëindiging van de huur ten laste van de
[verweerder] te verkrijgen ;
De vrederechter veroordeelt de vennootschap Oka & C° op 27 juni 2006 bij
verstek tot betaling van een provisioneel bedrag van 20.000 € ;
De vennootschap tekent op 22 augustus 2006 verzet aan tegen dat vonnis ;
Het dossier van de rechtspleging op verzet is pas in juni 2007 in staat van wijzen
en daarna komen de partijen tot een akkoord omdat [de eiseres] in het kader van
dat verzet, waarop op 16 december 2008 uitspraak wordt gedaan, enkel de veroordeling van de vennootschap Oka & C° in de kosten vordert. Gelet op het tijdsverloop stelt de rechtbank vast dat de vennootschap Oka & C° op dat ogenblik reeds
failliet is ;
De inhoud van het akkoord wordt niet meegedeeld aan de rechtbank.
Later zal [de eiseres] aan [de verweerder] melden ‘dat zij niet van plan is
haar kosten te verhalen aangezien zij een zeer goede verstandhouding met haar
ex-huurder heeft behouden’ ;
Intussen, op 15 december 2006, betekent [de eiseres] aan de vennootschap Oka &
C° de beëindiging van de huurovereenkomst bij het einde van de eerste driejarige
periode ‘om persoonlijk in het pand een andere handelsactiviteit uit te oefenen’.
De opzeg loopt af op 30 april 2008.
Het restaurant sluit in januari 2007, enkele weken na de brief tot beëindiging
van de huur. Nadien worden nieuwe werken uitgevoerd om de plaats tot ‘champagnebar’ om te vormen.
Op 29 januari 2007 vraagt de vennootschap Oka & C° een stedenbouwkundige
vergunning aan voor ‘de bestemmingswijziging [van het ] restaurant in een café
met spektakelzaal en het aanbrengen van een uithangbord’. [De eiseres] ondertekent mede die aanvraag ‘voor akkoord’ ;
De nieuwe activiteit begint in juni 2007 :
Op 30 april 2008 eindigt de huurovereenkomst van de vennootschap Oka & C° ten
gevolge van de opzegging die op 15 december 2006 werd betekend ;
Op 22 mei 2008 sluit [de eiseres] een nieuwe handelshuurovereenkomst met de
naamloze vennootschap V.D.Z. Invest. Die huur gaat met terugwerkende kracht
in op 1 mei 2008 (handelshuurovereenkomst van 22 mei 2008) ;
Op de afschriften die aan de rechtbank worden voorgelegd is het bedrag van de
huur ‘doorgehaald’, zodat de nieuwe huur die [de eiseres] voor het verhuurde goed
ontvangt, niet kan worden achterhaald ;
Bij overeenkomst van 23 mei 2008 doet de vennootschap Oka & C° ‘s anderendaags afstand van de uitzettingsvergoeding die is bepaald bij de artikelen 25, 3°,
en 26 van de Handelshuurwet ;
Op 3 september 2008 doet de vennootschap Oka & C° aangifte van faillissement ;
Bij vonnis van 8 september 2008 spreekt de rechtbank van koophandel te Brussel
het faillissement uit en stelt [de verweerder] aan als curator ;
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Het vonnis van 20 februari 2009 van de rechtbank van koophandel stelt de
staking van betaling vast op 8 maart 2008. Het bevoorrecht passief bedraagt
34.000 € en het niet-bevoorrecht 90.000 €.
De rechtbank neemt ook nog kennis van de volgende elementen :
In 2007 is een geschil gerezen tussen de twee vennoten-bestuurders van de vennootschap Oka & C°, de heer K. en mevrouw I. De rechtbank van koophandel te Brussel,
zitting houdend als in kortgeding, heeft op 19 oktober 2007 beslist mevrouw I. uit
te sluiten als vennoot en zaakvoerder en de gedwongen overdracht bevolen van al
haar aandelen aan de heer K. Dat vonnis was uitvoerbaar. Hoger beroep werd ingesteld tegen die beslissing maar het resultaat ervan wordt niet meegedeeld ;
Enkele weken later, op 5 december 2007, neemt de heer K. ontslag als zaakvoerder, in zijn plaats wordt de heer G.M. aangesteld. Er wordt niet betwist dat
de heer M. een personeelslid is van de naamloze vennootschap Vander Zijpen die
hoofdzakelijk toebehoort aan de heer M.V. die verder ter sprake komt.
Vijf dagen later, op 10 december 2007, draagt de heer K. 50 pct. van zijn aandelen
in de vennootschap Oka & C° over aan de heer M.V. met aankoopoptie op de overblijvende 50 pct. De heer M.V. licht die optie op 10 januari 2008 en verwerft de
overblijvende 50 pct van de aandelen. De totale prijs die voor de aankoop van de
vennootschap wordt betaald bedraagt 51 € (1 euro + 50 euro) ;
Bij het sluiten van de huurovereenkomst op 22 mei 2008 wordt de naamloze
vennootschap V.D.Z. Invest, de nieuwe huurder, vertegenwoordigd door haar
afgevaardigd bestuurder, de heer M.V., die tevens bestuurder is van de naamloze
vennootschap Vander Zijpen ;
Bij de overeenkomst van 23 mei 2008 tot afstand van uitzettingsvergoeding werd
de vennootschap Oka & C° vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer G.M. ;
Op 22 april richt de heer M.V. de bvba Intersiz op met zetel op de plaats die
thans in het geding is :… . Hij bezit alle aandelen van die vennootschap en is zaakvoerder. Het maatschappelijk doel van die vennootschap is de exploitatie van
‘discotheken, dancings en soortgelijke’, volgens de gegevens van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen ;
Hoewel de heer G.M. zaakvoerder was van de vennootschap Oka & C°, werden
de beheerskosten door de naamloze vennootschap V.D.Z. Invest aan die vennootschap aangerekend ;
Er wordt niet betwist dat er een nauwe band bestaat tussen de uitgezette
huurder en de nieuwe huurder”.
Wijst vervolgens op het volgende :
“[De verweerder] heeft als curator van de bvba Oka & C° op 27 januari 2009
[de eiseres] gedagvaard om te verschijnen voor de vrederechter van het kanton
Elsene om haar te doen veroordelen in de betaling van de hoofdsom van 108.000 €
als uitzettingsvergoeding, vermeerderd met de gerechtelijke intrest en de kosten ;
[Hij] vroeg tevens de voorlopige tenuitvoerlegging van het te wijzen vonnis ;
[De eiseres] heeft een tegenvordering ingesteld tot veroordeling van [de
verweerder] in de betaling van een vergoeding van 3.500 € wegens tergend en
roekeloos geding ;
De vrederechter heeft bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 5 januari 2010
de oorspronkelijke eis van [de verweerder] q.q. afgewezen en hem veroordeeld in
de kosten ten belope van 5000 € als rechtsplegingsvergoeding. Hij heeft tevens de
tegenvordering van [de eiseres] afgewezen en haar veroordeeld in de kosten ten
belope van 650 € als rechtsplegingsvergoeding ;
De eerste rechter heeft het vonnis uitvoerbaar verklaard ;
[De verweerder] q.q. heeft bij verzoekschrift van 19 januari 2010 hoger beroep
ingesteld ;
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In zijn appelconclusie herneemt [de verweerder] zijn oorspronkelijke vordering. Bijgevolg vraagt hij de veroordeling van [de eiseres] tot betaling van het
bedrag van 108.000 € vermeerderd met de gerechtelijke intrest. Bovendien vraagt
hij [haar] veroordeling in de ‘gedingkosten’ die hij op 10.288,52 € bepaalt ;
[De eiseres] besluit dat het hoger beroep niet gegrond is. Zij vraagt bijgevolg
dat de eis van [de verweerder] wordt afgewezen, dat het beroepen vonnis wordt
bevestigd en dat [de verweerder] qualitate qua in de ‘gedingkosten wordt veroordeeld, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, ten belope van 5.000 € vermeerderd
met de gerechtelijke intrest vanaf de datum van het uit te spreken vonnis (Cass.
30 maart 2001)’. Zij bepaalt de rechtsplegingsvergoeding op 5.000 € per aanleg”, en
verder nog dat :
“[De verweerder] q.q. betoogt dat [de eiseres] niet zelf de plaats heeft geëxploiteerd en bijgevolg de vergoeding wegens uitzetting moet betalen ;
Hij voert aan dat de overeenkomst van afstand van de vergoeding wegens uitzetting (door de partijen ‘overeenkomst van afstand van vergoeding’ genaamd), die
op 23 mei 2008 is ondertekend, dus tijdens de verdachte periode, niet tegenstelbaar is aan de boedel met toepassing van artikel 17, 1°, Faillisementswet ;
Volgens hem heeft de vennootschap Oka & C° afstand gedaan van een vaststaande,
zekere en opeisbare schuldvordering. Het betreft een afstand zonder tegenprestatie
die bijgevolg onder toepassing van artikel 17 Faillissementswet valt ;
Hij haalt de rechtsleer aan die stelt dat ‘l’inopposabilité dont sont frappées
les opérations énumérées à l’article 17 de la loi sur les faillites est obligatoire : le tribunal se borne à en vérifier la date et la nature. Il doit prononcer
l’inopposabilité dès lors que les opérations qui lui sont soumises sont visées par
cette disposition et qu’elles ont été commises pendant la période suspecte, sans
égard aux mobiles des parties ou à leur bonne foi. La loi établit de façon irréfragable une présomption de connaissance de l’état de cessation de paiement dans le
chef des parties à l’opération. Elle présume de la même manière l’existence d’un
préjudice pour la masse, sauf lorsque l’inopposabilité est demandée pour cause
d’équivalence des prestations réciproques, qui suppose évidemment l’existence
d’un dommage’ (A. Zenner, Dépistages, faillites et concordats, Larcier, 1998, p. 741,
§ 1044-1045) ;
[De verweerder] q.q. wijst erop dat in tegenstelling tot hetgeen [de eiseres]
beweert, zij niet meer in staat was de plaats zelf te exploiteren op het ogenblik
waarop de overeenkomst van afstand van de vergoeding wegens uitzetting werd
ondertekend aangezien zij de plaats de dag voordien aan de naamloze vennootschap V.D.Z. Invest had verhuurd ;
Hij betoogt dat uit de chronologie van de feiten blijkt dat het plan om de
plaats aan de naamloze vennootschap V.D.Z. Invest te verhuren voorafging aan
de afstand door de vennootschap Oka & C° van haar recht op vergoeding” en stelt
ten slotte vast dat :
“[De eiseres] wat haar betreft, betoogt dat de eerste rechter bevoegd was om
de omstandigheden te beoordelen waarin de verrichtingen tijdens de verdachte
periode zijn gebeurd en dat hij in dat verband terecht heeft beslist dat de verhuur
van de plaats aan de naamloze vennootschap V.D.Z. Invest en de afstand van de
vergoeding wegens uitzetting volstrekt ‘onscheidbaar waren’ ;
[Zij] meent dat het ‘logisch is dat de overeenkomst van afstand van de vergoeding na de nieuwe huurovereenkomst is gesloten […] aangezien artikel 25 Handelshuurwet een regel van dwingend recht oplegt zodat de begunstigde van een afstand
geen afstand van een dergelijk recht kan doen dan na het ontstaan daarvan’ ;
Zij artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert luidens hetwelk alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan tot
wet strekken ;
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Zij stelt dat ‘[zij] oprecht de bedoeling had persoonlijk de plaats te betrekken
binnen de bij artikel 25,3°, Handelshuurwet bepaalde termijnen’ en dienaangaande aanvoert dat niet is aangetoond dat het plan om de plaats aan de naamloze vennootschap V.D.Z. Invest te verhuren voorafging aan de afstand door de
vennootschap Oka & C° en dat dat gegeven volgens haar bovendien niet ter zake
doet ;
Zij stelt dat ‘hoe dan ook […] rekening dient te worden gehouden met feit dat
de overeenkomst van 23 mei 2008 in een bijzondere context past, in die zin dat
zij het goed niet zou hebben verhuurd als er geen instemming was geweest over
de afstand door de vennootschap Oka & C° van de voormelde vergoeding wegens
uitzetting’ ;
Zij stelt dat de stelling van de automatische toepassing van artikel 17 Faillissementswet genuanceerd dient te worden en dat voormeld artikel alleen van
toepassing is ‘wanneer de handelingen die in de verdachte periode zijn gesteld
ongebruikelijk of abnormaal zijn’ en dat de bestanddelen van het ongebruikelijk
karakter in dit geval ‘niet aangetoond zijn’, aangezien de vennootschap Oka & C°
in werkelijkheid geen afstand heeft gedaan van enig bedrag waarop zij aanspraak
had kunnen maken’ aangezien ‘[de eiseres] de plaats zelf zou hebben betrokken
indien de vennootschap geen afstand zou hebben gedaan’ ;
[De eiseres] ook van oordeel is dat artikel 18 van de Faillissementswet evenmin
van toepassing is. De overeenkomst van afstand zou evenwel voor haar ‘de
gewichtige reden zijn, als bepaald in artikel 25, 3°, Handelshuurwet, die haar
heeft verhinderd de reden voor de beëindiging van de handelshuurovereenkomst
van de vennootschap Oka & C° te verwezenlijken’ ;
Volgens haar ‘de overeenkomst van afstand van de vergoeding volstrekt tegenstelbaar is aan de boedel’ ;
[De eiseres] ten slotte meent dat die overeenkomst, ook al was ze niet tegenstelbaar aan de boedel, quod non volgens haar, ‘voor [haar] volstrekt geldig zou
blijven’”.
Het bestreden vonnis steunt op de volgende motieven :
“Uit het voorgaande volgt dat het geschil in feite hierom gaat : is de overeenkomst tot afstand van de vergoeding wegens uitzetting die de vennootschap Oka
& C° heeft gesloten, tegenstelbaar aan de boedel ?
Artikel 17 van de Faillissementswet bepaalt verschillende categorieën van niet
tegenstelbaarheid. Die bepaling luidt als volgt :
‘Aan de boedel kunnen niet worden tegengeworpen, wanneer zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking
van betaling :
1° alle handelingen waarbij om niet wordt beschikt over roerende of onroerende
goederen, alsmede handelingen, verrichtingen of overeenkomsten, vergeldend
of onder bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen de gefailleerde heeft
gegeven, de waarde van hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen, aanmerkelijk
overtreft ;
2° alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij overdracht, verkoop, schuldvergelijking
of anderszins, wegens niet vervallen schulden, en alle betalingen anders dan in
geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden ;
3° alle bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van pand, op
de goederen van de schuldenaar gevestigd wegens voordien aangegane schulden’ ;
[De eiseres] betwist in dit geval niet dat zij de plaats niet persoonlijk heeft
geëxploiteerd ;
Zij betwist evenmin dat het recht van de vennootschap Oka & C° om de vergoeding wegens uitzetting te vorderen ontstaan is door het sluiten van de handels-
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huurovereenkomst met de vennootschap V.D.Z. Invest (artikel 2 van de overeenkomst tot afstand van de vergoeding). Zij bevestigt dat herhaaldelijk in haar
conclusie en bovendien volgt dat ook uit de tekst van artikel 2 van de overeenkomst van afstand van de vergoeding die luidt als volgt : “De partijen erkennen
dat het recht van de vennootschap Oka & C° op de vergoeding wegens uitzetting
die overeenstemt met drie jaren huur ten laste van [de eiseres] is ontstaan door
het sluiten op 23 mei 2008, met ingang op 23 mei 2008, van de handelshuurovereenkomst tussen [de eiseres] en de vennootschap V.D.Z. Invest” ;
De rechtbank leidt daaruit af dat [de eiseres] bijgevolg niet betwist dat de
toepassingsvoorwaarden van de vergoeding wegens uitzetting als bepaald bij de
artikelen 25 en 26 Handelshuurwet te dezen vervuld zijn ;
Bijgevolg heeft de vennootschap Oka & C° door afstand te doen van de vergoeding wegens uitzetting waarop zij krachtens de Handelshuurwet recht had,
afstand gedaan van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ;
Er dient te worden beklemtoond dat de vennootschap Oka & C° die afstand heeft
aanvaard zonder tegenprestatie, enkel omdat zij nauwe banden had met de nieuwe
huurder, de naamloze vennootschap V.D.Z. Invest, waarvan een van de afgevaardigde bestuurders inmiddels eigenaar was geworden van de bvba Oka & C°, en omdat
er ook een goede verstandhouding bestond tussen die vennootschap en de eigenaar ;
Een dergelijke verrichting behoort ongetwijfeld tot de verrichtingen die zijn
bedoeld in artikel 17 van de Faillissementswet en kan dus niet worden tegengeworpen aan de boedel. ‘On ne peut tolérer qu’un commerçant s’appauvrisse sans
contrepartie à moins de six mois de sa faillite’ (Fr. T’Kint en W. Derijcke, ‘La
faillite’, Répertoire notarial, Larcier, 2006, p. 260, nr. 304) ;
In tegenstelling tot het beroepen vonnis moet de rechtbank beslissen dat de
afstand niet aan de boedel kan worden tegengeworpen en beschikt zij over geen
enkele beoordelingsruimte (Fr. T’Kint en W. Derijcke, ‘La faillite’, Répertoire
notarial, Larcier, 2006, p. 259, nr. 300). De eventuele goede trouw van [de eiseres]
doet bijgevolg niet ter zake.
Het beroepen vonnis heeft bijgevolg ten onrechte geoordeeld dat de verrichtingen van verhuur aan de naamloze vennootschap V.D.Z. Investment en de
afstand door de vennootschap Oka & C° ‘volstrekt onscheidbaar waren’
De omstandigheid dat de handelshuur tussen [de eiseres] en de naamloze
vennootschap V.D.Z. Invest alleen is gesloten op voorwaarde dat de vennootschap
Oka & C° afstand deed van de vergoeding wegens uitzetting staat de toepassing
van artikel 17 Faillissementswet geenszins in de weg ;
Bovendien kan uit verschillende elementen van het dossier worden afgeleid
dat, zoals [de verweerder] q.q. betoogt, het plan om de plaats aan de naamloze
vennootschap V.D.Z. Invest te verhuren aan de afstand van de vergoeding wegens
uitzetting door de bvba Oka & C° voorafging ;
In dat verband wijst de rechtbank erop dat de instemming van [de eiseres] met
de aanvraag tot wijziging van de bestemming van de plaats die de vennootschap
Oka & C° heeft ingediend bij de dienst stedenbouw niet spoort met haar plan om
persoonlijk in de plaats een andere handelsactiviteit uit te oefenen ;
Het chronologisch verloop van de verrichtingen van de heer V. waardoor de
naamloze vennootschap V.D.Z. Invest de activiteit van champagnebar in de
gehuurde plaats ‘heeft overgenomen’ (ontslag van de heer K. uit zijn functie als
zaakvoerder van de vennootschap Oka & C° in de maand december 2007, overname
van alle aandelen van de vennootschap Oka & C° in januari 2008, oprichting van
de vennootschap Intersiz in april 2008) wijst erop dat het plan van de naamloze
vennootschap V.D.Z. Invest voorafging aan de afstand door de vennootschap Oka
& C° van haar recht op vergoeding, wat enkel mogelijk was als er voordien met
de eigenaar van de plaats was onderhandeld ;
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De rechtbank wijst bovendien erop dat [de eiseres] in conclusie weliswaar
betoogt dat ‘zij de plaats persoonlijk zou hebben betrokken’ indien geen afstand
zou zijn gedaan van de vergoeding wegens uitzetting, maar niet dat zij in die
plaats daadwerkelijk een handelsactiviteit zou hebben uitgeoefend, als vereist
bij artikel 3, vijfde lid, Handelshuurwet ;
In tegenstelling tot hetgeen [de eiseres] aanvoert, kan de overeenkomst tot
afstand van de vergoeding geen gewichtige reden vormen in de zin van artikel 25,
3°, Handelshuurwet aangezien de betrokkene die overeenkomst vrijwillig heeft
gesloten ;
Het argument van [de eiseres] ten slotte dat de overeenkomst tot afstand van
de vergoeding wegens uitzetting voor haar hoe dan ook volstrekt geldig blijft,
doet niet ter zake ;
Als blijkt dat de handelingen die niet aan de boedel kunnen worden tegenworpen niet nietig zijn, dan heft artikel 17 Faillissementswet de litigieuze
handeling op voor zover de bescherming van de belangen van de schuldeisers
dat vereist ;
[De eiseres] betwist niet dat het bedrag van de vergoeding wegens uitzetting
overeenstemt met drie jaar huur. Artikel 2 van de overeenkomst tot afstand van
de vergoeding bepaalt immers dat ‘de partijen erkennen dat de vennootschap Oka
& C° het recht heeft een vergoeding wegens uitzetting te vorderen die met drie
jaar huur overeenstemt.’
Het bestreden vonnis besluit op die gronden dat “de oorspronkelijke vordering
en het hoger beroep bijgevolg gegrond zijn”.
Grieven
Luidens artikel 574, 2°, Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank van koophandel, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, kennis van vorderingen en
geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement overeenkomstig de voorschriften van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en waarvan de gegevens
voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het
stelsel van het faillissement.
Het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het faillissement
in de zin van die bepaling omvat de vordering van niet- tegenstelbaarheid die
uitsluitend aan de curator toebehoort ten voordele van de boedelschuldeisers van
de gefailleerde en die, op grond van artikel 17, 1°, Faillissementswet, ertoe strekt
te doen verklaren dat “niet aan de boedel kunnen worden tegengeworpen, wanneer
zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip
van staking van betaling, alle handelingen waarbij om niet wordt beschikt over
roerende of onroerende goederen, alsmede handelingen, verrichtingen of overeenkomsten, vergeldend of onder bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen de
gefailleerde heeft gegeven, de waarde van hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen,
aanmerkelijk overtreft”.
De uitsluitende volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel in
deze aangelegenheid raakt de openbare orde, gelet op de artikelen 9, 639 en 640
van het Gerechtelijk Wetboek en 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens de artikelen 9, tweede lid, 639 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek
verklaart de rechtbank van eerste aanleg die, wanneer geen exceptie van onbevoegdheid is voorgedragen, geen verwijzing naar de arrondissementsrechtbank
beveelt, zich immers impliciet doch zeker bevoegd om in hoger beroep kennis
te nemen van de beslissing die in eerste aanleg door de vrederechter is gewezen.
Volgens artikel 602, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek is het echter het hof van
beroep dat kennisneemt van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg
gewezen over geschillen waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in
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het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het faillissement en
die bijgevolg tot de uitsluitende volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel behoren.
De rechtbank van eerste aanleg, die zich ambtshalve in hoger beroep onbevoegd
verklaart, moet met toepassing van artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek, de
zaak naar de arrondissementsrechtbank verwijzen.
De schending van de voornoemde regels kan voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd als de eiser daartoe over een gewettigd belang
beschikt in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Volgens de rechtspraak van het Hof geldt dat niet voor een partij die opkomt
“tegen een beslissing die overeenkomstig haar conclusie is gewezen”, aangezien
die partij “geen grief uit tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
dat, op haar hoger beroep en overeenkomstig haar conclusie, de rechter bevoegd
verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep” (zie Cass. 31 januari 2008,
AC 2008, nr. 74 ; R.C.J.B, 2008, 558, noot J.-Fr. van Drooghenbroeck, “L’interdiction
d’abjurer en cassation même au nom de l’ordre public”).
Zo ook wordt geoordeeld dat de eiser geen belang heeft wanneer hij kritiek
oefent op een arrest dat, overeenkomstig zijn conclusie, de rechtsvordering
aanneemt die hij voor de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld (Cass.
10 oktober 2002, AC 2002, nr. 527 ; 22 oktober 2001, AC 2001, nr. 564).
In dezelfde zin is het middel bij gebrek aan belang van de eiser niet ontvankelijk wanneer het gericht is tegen de beslissing die de vordering tot uitlegging
van een beslissing aanneemt, wanneer de eiser zelf om de uitlegging ervan heeft
gevraagd (Cass. 26 april 2001, AC 2001, nr. 236).
In dit geval blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dat 1. de
curator [de eiseres] “heeft gedagvaard om te verschijnen voor de vrederechter van
het kanton Elsene om haar te doen veroordelen tot betaling van de hoofdsom van
108.000 € als vergoeding wegens uitzetting, benevens de gerechtelijke intrest en
de kosten” ; 2. [de eiseres] voor de vrederechter “bij tegenvordering de veroordeling van de [de curator] tot een vergoeding van 3.500 € wegens tergend en roekeloos geding vroeg” ; 3. de curator zijn vordering zag afgewezen door het beroepen
vonnis en alleen hoger beroep heeft ingesteld waardoor de zaak aanhangig is
gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg. 4. [de eiseres] voor laatstgenoemde
de betwistingen heeft herhaald die zij eerder tegen de vordering had aangevoerd ;
5. geen van de partijen conclusies heeft genomen over de volstrekte bevoegdheid
van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep ; 6. de
stelling van de curator uitsluitend steunt op de toepassing van artikel 17 Faillissementswet ; 7. de rechtbank van eerste aanleg besluit dat “uit het voorgaande
volgt dat het geschil in feite hierom gaat dat de overeenkomst tot afstand van
de vergoeding wegens uitzetting die de bvba Oka & C° heeft gesloten, niet tegenstelbaar is aan de boedel”.
Uit die vermeldingen volgt dat 1. het voorwerp van de vordering van de curator
voor de vrederechter en voor de rechtbank van eerste aanleg tot de uitsluitende
volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoort en dat 2. [de
eiseres]in de procedure nooit enig standpunt heeft genomen waardoor zij haar
belang zou hebben verloren om kritiek uit te oefenen op het bestreden vonnis dat
haar schaadt.
Het bestreden vonnis dat het hoger beroep van de curator tegen een beslissing
over een geschil dat tot de uitsluitende volstrekte bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel behoort, ontvankelijk en gegrond verklaart en dat aldus oordeelt
dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om daarvan in hoger beroep kennis
te nemen zonder zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, schendt het geheel van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
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van het hof

Beoordeling
De volstrekte bevoegdheid die bepaald is naar het onderwerp van de
vordering, wordt beoordeeld op grond van de vordering zoals zij door de
eiser is gesteld.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
vordering van de verweerder voor de vrederechter strekte tot veroordeling van de eiseres tot betaling van een vergoeding die zij krachtens
artikel 25, eerste lid, 3°, Handelshuurwet, verschuldigd zou zijn omdat
zij haar voornemen, op grond waarvan zij de gefailleerde vennootschap
uit de verhuurde plaats had kunnen uitzetten, niet heeft verwezenlijkt.
Een dergelijke vordering behoort krachtens artikel 591, 1°, Gerechtelijk Wetboek, tot de bevoegdheid van de vrederechter.
De omstandigheid dat de vrederechter, om het verweer te beoordelen
dat eiseres afleidt uit de afstand door de gefailleerde vennootschap van
de gevorderde vergoeding, uitspraak diende te doen over het feit of die
afstand aan de boedel kon worden tegengeworpen, hetgeen de verweerder
op grond van artikel 17, 1°, Faillissementswet betwist, beïnvloedt de
volstrekte bevoegdheid van de vrederechter niet.
Het bestreden vonnis dat de onbevoegdheid van die rechter niet opwerpt
en dus evenmin die van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te
nemen van het hoger beroep tegen het vonnis dat hij heeft gewezen,
schendt geen van de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 novembre 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer
Van Ommeslaghe.

N° 592
3o Kamer — 5 november 2012
(S.10.0097.F)
1o WERKLOOSHEID. — RECHT OP UITKERING. — Arbeidsmarkt. — Beschikbaarheid. — Werk zoeken. — Activering. — Jonge werknemer. — Schriftelijke overeenkomst. — Verbintenis. — Toekenningsvoorwaarde. — Nietnaleving. — Uitsluiting. — Aard van de uitsluiting.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Toepassing. — Werkloosheid. — Recht op werkloosheidsuitkering. — Arbeidsmarkt. — Beschikbaarheid. — Werk zoeken.
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— Activering. — Jonge werknemer. — Schriftelijke overeenkomst. —
Verbintenis. — Toekenningsvoorwaarde. — Niet-naleving. — Uitsluiting.
— Aard van de uitsluiting. — Gevolg.

1o De uitsluiting van de jonge werknemer die de verbintenis die hij is aangegaan in de overeenkomst, waarin hij zich ertoe verbindt werk te zoeken,
bedoeld in artikel 59quinquies, § 5, vijfde lid, en § 6 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, niet
heeft nageleefd, is geen sanctie maar een maatregel ten aanzien van een
jonge werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van
wachtuitkeringen, meer bepaald actief werk zoeken en, bijgevolg, wegens
omstandigheden buiten zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn, en die
bijgevolg geen recht heeft op die uitkeringen. (Art. 59quinquies, § 5, vijfde
lid, en § 6, Werkloosheidsbesluit)
2o Artikel 6.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden is niet van toepassing op een dergelijke uitsluitingsmaatregel. (Art. 59quinquies, § 5, vijfde lid, en § 6, Werkloosheids
besluit ; art. 6.1 EVRM)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 22 juni 2010 van het
arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
De raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 14 van de Grondwet ;
— de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor 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 zoveel als nodig, alle bepalingen van
die wet ;
— de artikelen 7, 14 en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981 en, voor zoveel als nodig, alle bepalingen van die
wet ;
— de artikelen 2, 7 en 7bis van het Strafwetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel betreffende het begrip administratieve sanctie ;
— artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ;
— de artikelen 36, 44, 56, § 1, 58, § 1, 59bis, § 1, 59ter, eerste en tweede lid, 59quater,
§ 1, eerste lid en § 5, eerste en tweede lid, 59quinquies, § 1, eerste lid, § 5, eerste en
vijfde lid, § 6, eerste lid en § 7, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest vervangt de maatregel van vier maanden uitsluiting van het genot
van de werkloosheidsuitkeringen die de eiser in zijn beslissing van 17 november
2008 jegens de verweerder heeft genomen door een verwittiging.
Die beslissing steunt op de volgende overwegingen :
“3.2 De omschrijving van de sanctie van uitsluiting die op grond van
artikel 59quinquies is opgelegd.
Hoewel de uitsluiting van het recht op uitkeringen wegens onvrijwillig zonder
arbeid zijn of wegens onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voortvloeit uit het
niet-naleven van een toekenningsvoorwaarde van de uitkeringen (wat kan leiden
tot uitsluiting als de werkloze voorbehoud maakt bij zijn wedertewerkstelling
of een passend werk weigert of nog wanneer hij niet langer is ingeschreven als
werkzoekende) en hoewel het Hof van Cassatie het verlies van een recht wegens
het niet-vervullen van een toekenningsvoorwaarde niet omschrijft als een strafrechtelijke sanctie, moet toch worden vastgesteld, enerzijds, dat die stelling niet
unaniem aanvaard wordt vooral sedert de inwerkingtreding van artikel 53bis,
krachtens hetwelk de directeur zich kan beperken tot het geven van een verwittiging of de beslissing gepaard kan laten gaan met een uitstel (wat betreft het
onvrijwillig zonder arbeid zijn) en, anderzijds, nagaan of de sanctie in de ruime
betekenis van het woord, na de vaststelling dat men zich onvoldoende actief heeft
getoond op de arbeidsmarkt, niet valt onder het begrip strafsanctie, ongeacht het
feit dat de artikelen 58, 59bis en volgende behoren tot afdeling 2 met als opschrift
‘Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’ en aldus tot de toekenningsvoorwaarden
behoren.
Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen het automatisch
gevolg van het niet of niet meer vervuld zijn van een toekenningsvoorwaarde, te
weten het verlies van een recht en niet een tijdelijke uitsluiting, en de sanctie
wegens een onaangepast gedrag, zelfs als dat wordt beoordeeld over een bepaalde
min of meer lange periode en niet gerelateerd is aan een afzonderlijke daad.
Aldus valt best te begrijpen dat het verlies van het recht op uitkeringen wordt
beschouwd als het gevolg van de schrapping van de inschrijving ; in dat geval is
het stopzetten van de uitkeringen een gevolg van een vaststelling.
Bij activatie daarentegen wordt het gedrag van de werkloze bestraft met een
sanctie die niet kan worden aangepast na een onderhoud en de ondertekening
van een ‘overeenkomst’ en naderhand een nieuw onderzoek van zijn gedrag met
mogelijk een nieuwe overeenkomst die op haar beurt kan leiden tot een definitieve uitsluiting zonder meer.
De eerste sanctie als betwist in het beroep dat bij het [arbeids]hof is ingesteld,
kan niet worden aangepast rekening houdend met de inspanningen van de werkloze, terwijl precies dat gedrag de procedure in gang heeft gezet (en niet zijn
vroeger gedrag, aangezien als de voorwaarden van de eerste overeenkomst als
vervuld worden beschouwd, de procedure eindigt zonder dat er gevolgen zijn voor
de werkloze), maar enkel in functie van de familiale of financiële toestand van
de werkloze en van het feit of hij al dan niet werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen ontvangt.
De criteria die het Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden in aanmerking neemt voor het omschrijven van een strafrechtelijke
sanctie moeten in het licht van de reglementering worden beoordeeld om te zien
of ze vervuld zijn ; (…).
Het [arbeids]hof deelt dus de mening van J.-Fr. N. en E. D., die stellen dat :
‘L’application aux sanctions prévues en matière d’activation de recherche
d’emploi des critères qui, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, permet-
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tent d’identifier le caractère pénal d’une sanction, conduirait aux constatations
suivantes :
— l’obligation de rechercher activement un emploi a un caractère général ; elle
concerne la majorité des chômeurs, seules certaines catégories de chômeurs dotés
de statuts particuliers (notamment les plus de cinquante ans) en sont exclus ;
— il est manifeste que la réglementation impose un comportement déterminé
(de recherche active d’emploi) dont elle réprime le non-respect ;
— le processus mis en place tend à éviter la réitération d’une attitude passive
en matière de recherche d’emploi ;
— les sanctions sont connues d’avance (et clairement annoncées), de sorte
qu’elles sont destinées à inciter le chômeur à respecter l’obligation de rechercher
activement un emploi ;
— la réglementation témoigne d’une certaine sévérité par rapport au comportement visé : il suffit à cet égard de penser aux situations dans lesquelles une
suppression intervient alors qu’une partie seulement des engagements n’a pas
été respectée.
Les sanctions apparaissent ainsi comme n’étant pas dénuées de caractères à
la fois préventif et répressif. L’objectif est d’inciter les chômeurs à “remettre le
pied à l’étrier” de l’emploi mais aussi de sanctionner ceux qui, malgré les diverses
invitations en ce sens, ne font pas d’efforts et les démarches nécessaires’.
De maatregelen of sancties die op grond van artikel 59quinquies worden genomen
zijn bijgevolg wel degelijk van strafrechtelijke aard in de zin van artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Wanneer dus in de bovenvermelde omstandigheden een gedrag wordt bestraft
dat inzake activatie als onaangepast wordt beschouwd, legt men in feite een
strafrechtelijke sanctie op ondanks het feit dat de reglementaire bepaling als
een toekenningsvereiste wordt aangemerkt.
Wat betekent die omschrijving ?
(…) Het beginsel van de evenredigheid van de sanctie maakt het mogelijk een
maatregel op te leggen die minder zwaar is dan die welke door het reglement
wordt bepaald. De rechter mag immers onderzoeken, zonder de sanctie naar haar
opportuniteit of billijkheid te beoordelen, of de strafsanctie niet buiten verhouding staat tot de ernst van de ‘inbreuk’ en beschikt derhalve over de bevoegdheid
om een sanctie op te leggen die minder zwaar is dan die in artikel 59quinquies.
(…) Er moet evenwel met twee elementen rekening worden gehouden : die
bevoegdheid om een mindere straf op te leggen hangt doorgaans samen met
hetzij het bestaan van een strafrechtelijke overtreding (die niet wordt toegepast
maar wordt vervangen door een sanctie van strafrechtelijke aard die de rechter
kan aanpassen rekening houdend met de bevoegdheid van de strafrechter en niet
enkel met de bevoegdheid van de administratie), hetzij met de erkenning van
de bevoegdheid van de administratie om de straf te verlagen tot beneden het
minimum, welke bevoegdheid vervolgens ook aan de rechter toekomt.
Wanneer de administratieve overheid de sanctie mag individualiseren en bijgevolg een verwittiging mag geven of een geheel of gedeeltelijk uitstel verlenen,
dient de rechter over dezelfde bevoegdheid te beschikken als de administratie
zodat ook hij een verwittiging kan uitspreken of uitstel kan verlenen. Ongeacht
of de administratie die bevoegdheid heeft, geldt dat evenzeer als het feit dat tot
de strafrechtelijke sanctie leidt ook een strafrechtelijke overtreding is.
Overigens zou het overschrijden van de redelijke termijn bestraft kunnen
worden met het opleggen van een sanctie die lager is dan het wettelijk minimum.
Kan die bevoegdheid om de sanctie te verminderen of te individualiseren, door
ze te vervangen door een verwittiging of door het verlenen van uitstel, zonder
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meer aan de rechter worden verleend door het feit dat het een strafrechtelijke
sanctie betreft wanneer de administratie die bevoegdheid niet uitdrukkelijk
bezit en het ten laste gelegde feit geen strafrechtelijke overtreding is ?
Voor de arresten van 12 december 2008 en 13 februari 2009 kon de rechtsleer
uit de arresten van het Hof van Cassatie afleiden dat de rechter geen grotere
bevoegdheid had dan de administratie Sindsdien dient de vraag echter opnieuw
te worden gesteld.
Een eerste stap was reeds gezet door het afwijzen van de straffen die duidelijk buiten verhouding stonden tot het bestrafte gedrag. S. V. D. was de mening
toegedaan dat de overstap naar een administratieve sanctie niet a priori diende
te worden uitgesloten.
Wanneer het [arbeids]hof oordeelt dat het gaat om een strafrechtelijke sanctie,
heeft de vraag of er een discriminatie bestaat tussen de gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen geen belang meer aangezien de rechter, enerzijds, de mogelijkheid heeft een verwittiging te geven of uitstel te verlenen en, anderzijds,
een lagere sanctie op te leggen dan het bepaalde ‘eenheidstarief’, wanneer hij
oordeelt dat het volstrekt buiten verhouding is.
Wat met betrekking tot de sancties inzake activering ?
Wanneer de administratie beslist die procedure op te starten, is zij uitdrukkelijk niet bevoegd om de straf te individualiseren noch om een lagere straf op
te leggen dan de tekst bepaalt. De aard van de sanctie impliceert echter dat de
rechter daartoe wel bevoegd is.
3.3. Toepassing van het recht op dit specifiek geval.
Het [arbeids]hof wijst erop in zijn arrest van 17 november 2009 dat [de verweerder]
ontegensprekelijk nuttige actieve stappen heeft ondernomen.
Hij heeft ingezet op opleiding zodat hij een vaste betrekking heeft gevonden.
Die inspanning werd sterk gesteund door de gewestelijke arbeidsdienst van de
arrondissementen Namen en Dinant (Mirena) en heeft een einde gemaakt aan zijn
werkloosheid.
Hoewel de overeenkomst niet strikt werd nageleefd staat toch vast dat [de
verweerder] zijn wil heeft getoond om uit de werkloosheid te stappen door
[aanzienlijke] inspanningen te leveren op het vlak van opleiding die snel resultaat hadden, waarbij hij niet aarzelde om grote verplaatsingen te doen om die
opleidingen te volgen.
In die specifieke omstandigheden past bij die tekortkomingen een verwittiging beter dan de sanctie van uitsluiting voor vier maanden, die volledig buiten
verhouding staat en onredelijk is gelet op de onbetwistbare goede wil [van de
verweerder].
Het [arbeids]hof vervangt de sanctie dus door een verwittiging”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Een strafrechtelijke of administratieve sanctie is een door of krachtens de
wet ingestelde repressieve maatregel ten gevolge van de overtreding van een
rechtsregel (de artikelen 6 en 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, 7, 14 en 15 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 14 van de Grondwet, 2, 7 en
7bis van het Strafwetboek en van het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel).
Wanneer de toekenning of de handhaving van een door een wet of een verordenende bepaling toegekend voordeel afhangt van het vervullen van bepaalde
voorwaarden, kunnen noch de weigering tot toekenning van dat voordeel noch

ARREST-2012-11.indb 2438

07/08/13 11:15

N° 592 - 5.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2439

de schorsing ervan als een straf- of administratieve sanctie worden omschreven,
wanneer die weigering of schorsing enkel het gevolg zijn van het niet vervullen
van die voorwaarden of van de handhaving ervan. Die weigering of schorsing
beteugelen immers geen overtreding van een rechtsregel.
2. Artikel 7, § 1, derde lid, i), van de besluitwet betreffende de sociale zekerheid
dat het wettelijk kader van de werkloosheidsreglementering vaststelt bepaalt :
“onder de voorwaarden, die de Koning bepaalt, heeft de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening tot taak met behulp van de te dien einde opgerichte of nog op te
richten organismen, aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren”.
Volgens artikel 44 van afdeling 1 “Onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon
zijn” van hoofdstuk III “Toekenningsvoorwaarden” van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, moet de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, “wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn”.
Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze bovendien
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (artikel 56, § 1, van het koninklijk besluit)
en actief naar werk zoeken (artikel 58, § 1, van het koninklijk besluit), waarbij
die laatste bepaling ook behoort tot afdeling 2 “beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt” van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Die laatste bepalingen zijn slechts bijzondere toepassingen van de regel dat
de betaling van uitkeringen afhangt van de voorwaarde dat de werkloze zonder
arbeid is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
3. De artikelen 59bis tot 59decies van het koninklijk besluit van 25 november
1991 leggen een procedure vast die de werkloze wil steunen in zijn actieve zoektocht naar een betrekking maar die ook wil nagaan of hij nog steeds de voorwaarde van actief naar werk zoeken vervult en dus of hij zonder arbeid blijft ten
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Artikel 59ter, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werkloze bedoeld in
artikel 59bis, vooreerst schriftelijk wordt verwittigd dat hij actief een betrekking moet zoeken tijdens zijn werkloosheid en dat hij actief moet meewerken
aan de begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties die hem
door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding worden voorgesteld.
De werkloze wordt bovendien uitgenodigd zich bij deze dienst aan te melden om
na te gaan welke zijn mogelijkheden zijn om één of meer van de voormelde acties
te volgen. De werkloze wordt eveneens geïnformeerd dat hij later zal worden
uitgenodigd voor een gesprek op het werkloosheidsbureau om zijn actieve zoekgedrag naar werk te evalueren, ten vroegste wanneer hij de in artikel 59bis, § 1,
eerste lid, 1° bedoelde werkloosheidsduur zal bereikt hebben (artikel 59ter, tweede
lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991).
Ten slotte en ten vroegste wanneer de voorwaarden bedoeld in artikel 59bis
vervuld zijn, nodigt de directeur de werkloze schriftelijk uit voor een gesprek op
het werkloosheidsbureau met als doel de inspanningen te evalueren die hij heeft
verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt (artikel 59quater, § 1, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991)
Tijdens het gesprek evalueert de directeur de inspanningen verricht door de
werkloze op basis van de inlichtingen waarover hij reeds beschikt en de inlichtingen meegedeeld door de werkloze zelf over de stappen die hij gezet heeft om
werk te zoeken ; de werkloze bewijst de inspanningen die hij heeft verricht met
alle middelen van recht, met inbegrip van de verklaring op eer (artikel 59quater,
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§ 3, eerste lid). In zijn beoordeling van de door de werkloze geleverde inspanningen, houdt de directeur onder meer rekening met de leeftijd van de werkloze, zijn opleidingsniveau, zijn bekwaamheden, zijn sociale en familiale situatie,
zijn verplaatsingsmogelijkheden en mogelijke elementen van discriminatie. Hij
houdt eveneens rekening met de toestand van de arbeidsmarkt in de subregio
waar de werkloze zijn hoofdverblijfplaats heeft (artikel 59quater, § 3, vierde lid).
Indien de directeur vaststelt dat de werkloze geen voldoende inspanningen heeft
verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, informeert hij de werkloze
over deze negatieve evaluatie. De werkloze wordt bovendien uitgenodigd om een
schriftelijke overeenkomst te tekenen waarin hij zich verbindt de concrete acties
uit te voeren die van hem verwacht worden tijdens de volgende maanden. Die
concrete acties worden, rekening houdend met de specifieke situatie van de werkloze en de bestaande criteria van de passende dienstbetrekking, door de directeur
gekozen uit een modellijst van verplichte en facultatieve acties, opgesteld door de
Minister, na advies van het Beheerscomité (artikel 59quater, § 5, eerste lid).
Ten vroegste na het verstrijken van een termijn van 4 maanden na de ondertekening van de overeenkomst, nodigt de directeur de werkloze uit voor een tweede
gesprek, om de inspanningen te evalueren die hij heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, overeenkomstig de verbintenis die hij in de voormelde
overeenkomst is aangegaan (artikel 59quinquies, § 1, eerste lid). Indien de directeur vaststelt dat de werkloze de verbintenis die hij is aangegaan in de overeenkomst, niet heeft nageleefd, informeert hij de werkloze van deze negatieve beoordeling en nodigt hij de werkloze uit om een nieuwe schriftelijke overeenkomst te
ondertekenen, waarin hij zich ertoe verbindt de concrete acties uit te voeren die
van hem worden verwacht in de loop van de volgende maanden (artikel 59quinquies, § 5, eerste lid).
De werkloze die wordt verzocht een tweede schriftelijke overeenkomst te onderteken, vormt bovendien het voorwerp van een tijdelijke maatregel tot ontzegging
van uitkeringen overeenkomstig de bepalingen van § 6 en 7 (artikel 59quinquies,
§ 5, vijfde lid).
De in artikel 36 bedoelde jonge werknemer wordt aldus uitgesloten van het
genot van wachtuitkeringen gedurende een periode van vier maanden, gerekend
van datum tot datum (artikel 59quinquies, § 6, eerste lid).
Uit dat stelsel volgt dat de werkloze die de overeenkomst van actief zoeken
naar werk dat zowel aan zijn eigen mogelijkheden en geschiktheden is aangepast
als aan de toestand op de arbeidsmarkt van zijn verblijfplaats naleeft, en die
aldus doet blijken dat hij actief naar werk zoekt, de toekenningsvoorwaarde van
artikel 58, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 vervult en dus
werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen zal kunnen genieten.
De werkloze daarentegen die zijn verplichtingen niet nakomt, kan niet doen
gelden dat hij zonder arbeid blijft ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk
van zijn wil. Hij vervult dus niet langer de voorwaarden van artikel 7, § 1, derde
lid, i), van de besluitwet van 28 december 1944 en van de artikelen 44, 56, § 1, en
58, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 om werkloosheidsuitkeringen of van wachtuitkeringen te kunnen genieten.
4. Het arbeidshof heeft in zijn arrest van 17 november 2009 erop gewezen
dat de verweerder de eerste en vierde verbintenis van zijn overeenkomstig
artikel 59quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 gesloten overeenkomst, niet was nagekomen en vervangt vervolgens de maatregel van uitsluiting van het voordeel van de wachtuitkeringen, als bepaald in artikel 59quinquies,
§ 6, eerste lid, door een verwittiging op grond dat het een strafrechtelijke sanctie
betreft, wat impliceert dat de rechter bevoegd is om de sanctie te verminderen
en te individualiseren.
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Het bestreden arrest dat aldus de uitsluiting van het voordeel van de wachtuitkeringen als een strafsanctie aanmerkt, terwijl de weigering om de werkloosheidsuitkeringen of de wachtuitkeringen verder te betalen omdat de werkloze
niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt daar hij niet actief werk zoekt,
enkel volgt uit het feit dat betrokkene niet meer beantwoordt aan de reglementaire voorschriften om die uitkeringen te genieten, miskent het wettelijk
begrip sanctie van strafrechtelijke aard (schending van de artikelen 6 en 7 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, 7, 14 en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, 14 van de Grondwet, 2, 7 en 7bis van het Strafwetboek en, voor
zoveel nodig, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel en schending van de
andere in het middel aangewezen bepalingen).
Het schendt overigens artikel 59quinquies, § 5, inzonderheid vijfde lid, en § 6,
inzonderheid eerste lid, en 7, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
door aan de daarin bepaalde uitsluitingsmaatregel de draagwijdte van een strafsanctie te verlenen die deze maatregel ontbeert, en de artikelen 7, § 1, derde lid,
i), van de besluitwet van 28 december 1944, 36, 44, 56, § 1, 58, § 1, 59bis, § 1, 59ter,
eerste en tweede lid, 59quater, § 1, eerste lid en § 5, eerste en tweede lid, 59quinquies, § 1, eerste lid, § 5, inzonderheid eerste en vijfde lid, § 6, (inzonderheid eerste
lid) en 7, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 door een werkloze die
de voorwaarden gesteld in die bepalingen niet vervulde, een recht op wachtuitkeringen te verlenen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
De uitsluiting van een jonge werknemer die de verbintenis niet is
nagekomen die hij is aangegaan in zijn overeenkomst tot vastlegging
van de acties waartoe hij zich verbindt om werk te zoeken, zoals bepaald
in artikel 59quinquies, § 5, vijfde lid, en 6, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, is
geen sanctie maar een maatregel ten aanzien van een jonge werknemer
die niet voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van wachtuitkeringen, meer bepaald actief werk zoeken en, bijgevolg, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn, en
die bijgevolg geen recht heeft op die uitkeringen.
Artikel 6.3 EVRM is niet van toepassing op een dergelijke maatregel.
Het arrest dat anders beslist, schendt de in dit onderdeel aangewezen
wettelijke bepalingen.
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 vernietigd arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
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5 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 593
3o Kamer — 5 november 2012
(S.12.0020.F)
1o VREEMDELINGEN. — Vluchtelingen. — Staatlozen. — Verblijfsrecht.
— Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. — Grenzen.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 14. — Vreemdelingen. — Vluchtelingen. — Staatlozen. —
Verblijfsrecht. — Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. —
Grenzen.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 10. — Artikel
11 - Vreemdelingen. — Vluchtelingen. — Staatlozen. — Verblijfsrecht.
— Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. — Grenzen.
4o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Vreemdelingen. — Vluchtelingen. — Staatlozen. — Verblijfsrecht. — Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. — Grenzen.

1o, 2o, 3o en 4o Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat, wanneer de staatloze
deze hoedanigheid heeft verkregen omdat hij buiten zijn wil zijn nationaliteit
heeft verloren en aantoont dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel
kan verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben, de situatie waarin hij zich bevindt op discriminerende wijze afbreuk kan doen aan
zijn grondrechten, zodat het verschil in behandeling tussen die staatloze en
de erkende vluchteling niet redelijk verantwoord is ; het middel, dat betoogt
dat de Grondwet geschonden wordt wanneer niet aan elke staatloze het aan
zijn hoedanigheid verbonden recht van verblijf wordt toegekend, faalt naar
recht. (Art. 14 EVRM ; Artt. 10 en 11 Grondwet ; Art. 3, 1o Leefloonwet ;
Art. 2 KB 11 juli 2002 ; Art. 49, § 1 Vreemdelingenwet ; Art. 98, eerste lid
KB 8 okt. 1981)

(M. t. O.C.M.W

van

Luik)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 16 november 2011.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie ;
— artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— de artikelen 10, 11, 23, 149, 159 en 191 van de Grondwet ;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk
de partijen de grenzen van het geschil zelf bepalen ;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest “zegt voor recht dat [de eiseres], in de periode van 1 december 2009
tot 27 januari 2011, noch een leefloon noch maatschappelijke hulp kon ontvangen ;
verklaart derhalve het beroep van [de eiseres] tegen de beslissing van de
[verweerder] van 22 december 2009 ongegrond ; spreekt de [verweerder] vrij van
de veroordeling waarbij hij aan [de eiseres] een leefloon voor alleenstaanden
moest betalen met ingang van 1 december 2009 ; verklaart de subsidiaire vordering tot toekenning van maatschappelijke hulp gelijk aan het leefloon voor
alleenstaanden met ingang van 1 december 2009 niet-gegrond ; veroordeelt de
[verweerder] in de kosten, die voor [de eiseres] in eerste aanleg zijn begroot op
109,32 euro en die door het hof [van beroep] in hoger beroep zijn vastgesteld op
160,30 euro”.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
“5. De litigieuze periode
De litigieuze periode moet inderdaad worden beperkt tot die van 1 december
2009 tot 27 januari 2011, datum waarop de [verweerder] beslist om een leefloon toe
te kennen aan [de eiseres], wier verblijf geregulariseerd werd ;
Volgens het hof beëindigen de beslissingen van 22 februari 2011 de litigieuze
periode niet, aangezien ze slechts de tenuitvoerlegging zijn van het beroepen
vonnis, dat voorzien was van een voorlopige tenuitvoerlegging, en niet een beslissing waarmee de [verweerder] het recht op leefloon beoordeelt ;
5.1. Het recht op maatschappelijke integratie
5.1.1. Artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 bepaalt de voorwaarden waaraan
elke aanvrager cumulatief moet voldoen om recht te hebben op maatschappelijke
integratie ;
Te dezen is volledig voldaan aan de voorwaarde die opgesomd worden in
artikel 3, 2° (een leeftijd boven de 18 jaar), en 3, 3° (de zogenaamde ‘nationaliteitsvoorwaarde’), aangezien [de eiseres] erkend is als staatloze ;
5.1.2. Artikel 3, 1°, vormt een eerste potentieel struikelblok, aangezien het
bepaalt dat de persoon zijn werkelijke verblijfplaats in België moet hebben in de
door de Koning te bepalen zin ;
Met toepassing van die aan de Koning toegekende bevoegdheid om het begrip
‘werkelijke verblijfplaats’ te definiëren, bepaalt artikel 2 van het koninklijk
besluit van 11 juli 2002 : ‘Wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats in België te
hebben in de zin van artikel 3, 1°, van de wet, degene die gewoonlijk en bestendig
op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, zelfs als hij niet over een woonst
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beschikt of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1, § 1,
1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, voor zover hij op
het grondgebied van het Rijk mag verblijven’ ;
Zolang [de eiseres] niet op het grondgebied van het Rijk mocht verblijven, dat
wil zeggen in de periode vóór 27 januari 2011, voldeed zij dus niet aan de voorwaarde van een werkelijke verblijfplaats, zoals bedoeld in artikel 3, 1°, van de
wet van 26 mei 2002 ;
Volgens [de eiseres] mag de bepaling van artikel 2 van het koninklijk besluit
van 11 juli 2002 niet worden toegepast omdat het ongrondwettelijk zou zijn ;
[De eiseres] stelt in dat verband een argumentatie voor waarin ze zich beroept
op verschillende bepalingen en waarbij ze uitgaat van haar hoedanigheid van
staatloze, om op grond van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 december
2009 (nr. 198/2009) te besluiten dat er tussen staatlozen en erkende vluchtelingen
een discriminatie bestaat die de staatlozen treft in hun verblijfsrecht, zodat er
volgens haar met betrekking tot het leefloon een zelfde discriminatie bestaat,
daar de erkende vluchtelingen ipso facto op het grondgebied van het Rijk mogen
verblijven, waardoor zij een werkelijke verblijfplaats kunnen voorleggen, terwijl
de staatlozen dat niet kunnen ;
Volgens het [arbeids]hof bestaat er geen grond om de bepaling van artikel 2
van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 niet toe te passen wegens ongrondwettelijkheid ;
Die bepaling bevat op zich geen enkele discriminatie of verschil in behandeling
tussen staatlozen en erkende vluchtelingen doch slechts een verschil in behandeling tussen personen die op het grondgebied van het Rijk mogen verblijven en zij
die daartoe niet gemachtigd zijn, ongeacht de reden daarvoor ;
Dat verschil in behandeling tussen die categorieën van personen berust op een
objectief criterium, met name de wettelijkheid van het verblijf, en is, volgens
het [arbeids]hof, redelijkerwijs verantwoord : het verblijf van een persoon die niet
op het grondgebied van het Rijk mag verblijven, is per definitie precair, wat het
blijvende — en dus ook werkelijke — karakter van dat verblijf aantast, aangezien een persoon die illegaal op het grondgebied verblijft logischerwijs maar
één alternatief heeft : ofwel komt er een einde aan zijn illegaal verblijf en kan
hij permanent op het grondgebied verblijven, waardoor hij dus een werkelijke
verblijfplaats krijgt, ofwel blijft zijn verblijf illegaal en moet hij het grondgebied
van het Rijk verlaten ;
Het recht op integratie, zoals het wordt opgevat in de wet van 26 mei 2002 en
meer bepaald afhangt van de zoektocht naar werk en de tewerkstelling, kan
alleen worden toegekend aan personen die permanent (of althans gedurende een
zeer lange periode) op het grondgebied moeten verblijven en niet aan personen
die op min of meer korte termijn het grondgebied van het Rijk moeten verlaten
omdat hun verblijf illegaal blijft ;
De Koning heeft aan de wet geenszins een voorwaarde, met name de wettelijkheid van het verblijf, toegevoegd, aangezien die voorwaarde uitdrukkelijk
is vervat in artikel 3, 3°, van de wet, volgens hetwelk de burger van de Europese
Unie een verblijfsrecht van meer dan drie maanden moet kunnen aantonen, wat
nogmaals onderstreept dat het verblijf van de persoon die aanspraak maakt op
maatschappelijke integratie noodzakelijkerwijs duurzaam moet zijn ;
De Koning heeft geenszins de hem bij de wet van 26 mei 2002 toegekende bevoegdheid overschreden toen hij het begrip ‘werkelijke verblijfplaats’ omschreef in de
bewoordingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002, die de
geest van de wet van 26 mei 2002 eerbiedigen ;
De Koning heeft de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van
11 juli 2002 overigens niet ‘in verband gebracht’ met die van artikel 98 van het
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koninklijk besluit van 8 oktober 1981, daar het door de eerste rechter ter sprake
gebrachte ‘verband’ slechts voortvloeit uit een ‘getrapte’ redenering van handige
pleiters ;
Het Grondwettelijk Hof beslist in zijn arrest 198/2009 van 17 december 2009
weliswaar om de volgende redenen dat er, inzake het verblijfsrecht, in bepaalde
omstandigheden een discriminatie tussen staatlozen en erkende vluchtelingen
bestaat die niet redelijk verantwoord is :
‘B.7. Wanneer is vastgesteld dat de staatloze deze hoedanigheid heeft verkregen
omdat hij buiten zijn wil zijn nationaliteit heeft verloren en dat hij aantoont dat
hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan verkrijgen in een andere Staat
waarmee hij banden zou hebben, kan de situatie waarin hij zich bevindt op discriminerende wijze afbreuk doen aan zijn grondrechten.
Hieruit vloeit voort dat, wat het verblijfsrecht betreft, het verschil in behandeling tussen de staatloze die zich in een dergelijke situatie op het Belgisch grondgebied bevindt en de erkende vluchteling, niet redelijk verantwoord is.
B.8. Die discriminatie vloeit evenwel niet voort uit artikel 49 van de wet van
15 december 1980, dat alleen betrekking heeft op de in België erkende vluchtelingen, maar uit de ontstentenis van een wettelijke bepaling die aan de in België
erkende staatlozen een verblijfsrecht toekent dat vergelijkbaar is met het recht
dat die vluchtelingen genieten.
B.9. Het komt aan de verwijzende rechter, en niet aan het [Grondwettelijk]
Hof toe om, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, in voorkomend
geval de grondwettigheid van artikel 98 van het voormelde koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 na te gaan’ ;
Toch moet erop gewezen worden dat het [arbeids]hof, zelfs als het zou aannemen
dat artikel 98 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 ongrondwettelijk is,
wat – gelet op de redenen die het Grondwettelijk Hof opgeeft – betekent dat het
[arbeids]hof zou moeten nagaan of [de eiseres] buiten haar wil haar nationaliteit
heeft verloren en, daarenboven, of zij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan
verkrijgen in een andere Staat waarmee zij banden zou hebben, het [arbeids]hof
vooralsnog niet kan beslissen het [voornoemde] artikel 98 niet toe te passen als
het dat artikel niet door een andere regel vervangt of aan [de eiseres] geen recht
van verblijf toekent ;
In de huidige stand van de wetgeving kan het [arbeids]hof de [eiseres] bijgevolg geen enkel recht van verblijf op grond van haar hoedanigheid van staatloze
toekennen voor de litigieuze periode ;
Ten overvloede, het [arbeids]hof moet daarenboven te dezen vaststellen dat
niet naar genoegen van recht is aangetoond dat [de eiseres] voldoet aan de voorwaarden waarop het Grondwettelijk Hof in zijn voornoemd arrest wijst, met name
dat zij, enerzijds, buiten haar wil haar nationaliteit moet hebben verloren en dat
zij, anderzijds, moet aantonen dat zij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan
verkrijgen in een andere Staat waarmee zij banden zou hebben ;
[De eiseres] voert het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van
28 juli 2006 aan, die haar staatloos verklaart en waarvan ze het gezag van gewijsde
beklemtoont, maar het [arbeids]hof merkt wat dat betreft op dat het voormelde
vonnis vermeldt dat [de eiseres] ‘zeer waarschijnlijk’ haar nationaliteit heeft
verloren doordat zij haar land lang geleden heeft verlaten en dat zij haar nationaliteit door omstandigheden niet opzettelijk verloren heeft, maar wijst er ook
op dat de Kazachse wet bepaalt dat de nationaliteit verloren gaat wanneer een
onderdaan van dat land meer dan drie jaar in het buitenland verblijft zonder
zich in te schrijven in zijn consulaat, en preciseert daarenboven dat de Kazachse
ambassade in een brief heeft meegedeeld dat de nationaliteit niet automatisch
verloren gaat ;
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Er bestaat bijgevolg geen zekerheid of onweerlegbaar bewijs van het feit dat [de
eiseres] haar Kazachse nationaliteit volkomen buiten haar wil heeft verloren, als
ze die nationaliteit al heeft verloren ; het [arbeids]hof oordeelt immers dat het
een ‘zeer waarschijnlijk’ bewezen feit niet in aanmerking kan nemen ;
Uit de door [de eiseres] neergelegde stukken blijkt integendeel dat zij, vermoedelijk omdat ze terecht vreesde voor haar leven indien ze naar Kazachstan zou
terugkeren, helemaal niet wenste naar dat land terug te keren of banden ermee
te behouden ;
[De eiseres] toont daarenboven niet aan dat zij tevergeefs zou hebben getracht
naar Kazachstan terug te keren, meer bepaald dat zij om de hernieuwing van haar
paspoort zou hebben gevraagd ; het dient te worden herhaald dat het Belgisch
vonnis dat aan [de eiseres] het statuut van staatloze erkent, enkel in België erga
omnes geldt en geenszins kan worden tegengeworpen aan de Republiek Kazachstan, die perfect in staat is [de eiseres], ondanks dat vonnis, als een van haar
onderdanen te erkennen ;
5.1.3. In de huidige stand van de zaak kan moeilijk of zelfs onmogelijk worden
nagegaan of voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden die opgesomd worden in
artikel 3, 4°, en artikel 3, 5°, van de wet van 26 mei 2002, aangezien de partijen
amper documenten aan het [arbeids]hof hebben voorgelegd waaruit zou blijken
dat [de eiseres] niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt of werkbereid is ;
Uit het dossier van het sociaal onderzoek blijkt alleen maar dat [de eiseres]
geholpen wordt door particulieren, met name voor de betaling van haar huur, en
dat zij ook een opleiding volgt te H., blijkbaar met aangepaste lestijden ;
Er zijn uiteraard onvoldoende elementen om aan te tonen dat voldaan is aan de
toekenningsvoorwaarden die bepaald zijn in artikel 3, 4°, en meer nog, in artikel 3,
5°, maar aangezien de in artikel 3, 1°, bedoelde voorwaarde niet is vervuld, hoeft
niet te worden nagegaan of de andere toekenningsvoorwaarden zijn vervuld”.
Het arrest leidt hieruit bijgevolg af dat “het leefloon niet [kan] worden toegekend voor de litigieuze periode”.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie luidt als volgt :
“Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de
persoon tegelijkertijd en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij deze
wet worden gesteld :
1° zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te
bepalen zin ;
2° meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van deze wet ;
3° behoren tot één van de volgende categorieën van personen :
— hetzij de Belgische nationaliteit bezitten ;
— hetzij als burger van de Europese Unie, of als lid van zijn familie die hem
begeleidt of zich bij hem voegt, genieten van een verblijfsrecht voor meer dan drie
maanden, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen ;
— hetzij als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister ;
— hetzij staatloos zijn en onder de toepassing vallen van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New-York op 28 september 1954 en
goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960 ;
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— hetzij vluchteling zijn in de zin van artikel 49 van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen ;
4° niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak
kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij
op een andere manier te verwerven. Het centrum berekent de bestaansmiddelen
van de persoon overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II ;
5° werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is ;
6° zijn rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de
Belgische of buitenlandse sociale wetgeving.”
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen
reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie bepaalt wat
volgt : “wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats in België te hebben in de zin
van artikel 3, 1°, van de wet, degene die gewoonlijk en bestendig op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, zelfs als hij niet over een woonst beschikt
of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1, § 1, 1°, van
de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, voor zover hij op het
grondgebied van het Rijk mag verblijven”.
Volgens artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
“moet de vreemdeling, om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het
Rijk te mogen verblijven, die zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen
bevindt, daartoe gemachtigd worden door de Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit
bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd
worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn
verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland”.
Daarenboven wordt in artikel 9bis, § 1, eerste lid, van die wet, bepaald dat “in
buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een
identiteitsdocument beschikt, de machtiging tot verblijf kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over
aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België
worden afgegeven.”
Luidens artikel 98 van het koninklijk besluit 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, “zijn de staatloze en zijn familieleden onderworpen aan de algemene reglementering. Wanneer de staatloze echter gemachtigd is om meer dan
drie maanden in het Rijk te verblijven, geeft het gemeentebestuur hem een
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister af waarvan de vervaldatum
drie maanden vroeger valt dan die van de reistitel.”
Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het arbeidshof te Brussel heeft het
Grondwettelijk Hof het volgende beslist in zijn arrest 198/2009 van 17 december 2009 :
“B.3.1. De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 3 van het Verdrag [tot bescherming van] de rechten van de mens, van
artikel 49 van de wet van 15 december 1980, […] in zoverre het een verschil in
behandeling invoert tussen de vreemdeling wiens hoedanigheid van vluchteling
is erkend en die hierdoor wordt toegelaten tot het verblijf of tot de vestiging in
het Rijk, en de staatloze die, doordat hij niet door die bepaling wordt beoogd, uit
zijn erkenning in die hoedanigheid niet het recht kan afleiden om tot het verblijf
of de vestiging in het Rijk te worden toegelaten.
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B.4.3. Uit het in B.3.1 omschreven verschil in behandeling vloeit te dezen voort
dat de erkende vluchtelingen, in tegenstelling tot de erkende staatlozen, dankzij
de verblijfsvergunning die hun erkenning als vluchteling met zich meebrengt, het
recht op maatschappelijke integratie kunnen genieten dat is toegekend bij de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en dat het
voorwerp uitmaakt van het aan de verwijzende rechter voorgelegde geschil (…).
B.4.4. De bij de verwijzende rechter ingestelde vordering heeft betrekking
op de toekenning van een leefloon. Het onderzoek van de voorwaarden voor de
toekenning van dat leefloon omvat met name het onderzoek van het regelmatige
karakter van het verblijf van de staatloze aanvrager en kan de rechter ertoe
brengen stil te staan bij een verschil in behandeling dat hij in dat opzicht tussen
de categorieën van vreemdelingen zou vaststellen.
Het blijkt niet dat de verwijzende rechter aan het [Grondwettelijk] Hof een
vraag heeft gesteld die kennelijk niet pertinent is om het aan hem voorgelegde
geschil te beslechten of die steunt op een kennelijk onjuiste toepassing of interpretatie van de bepalingen waarmee hij rekening houdt.
B.5. De situatie van de staatlozen in het internationaal recht wordt geregeld door het Verdrag van New York betreffende de status van staatlozen van
28 september 1954, goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960 (hierna : het Verdrag
van New York) ; die van de vluchtelingen is geregeld bij het Verdrag van Genève
van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet
van 26 juni 1953 (hierna : het Verdrag van Genève).
De twee verdragen, die historisch gezien uit dezelfde demarche voortvloeien,
bevatten bepalingen waarvan de draagwijdte in verschillende opzichten vergelijkbaar is. Krachtens artikel 7.1 van het Verdrag van Genève en artikel 7.1 van
het Verdrag van New York kent België aan de vluchtelingen en aan de staatlozen
de regeling toe die het aan de vreemdelingen in het algemeen toekent. Krachtens
de artikelen 23 en 24 van het Verdrag van New York en de artikelen 23 en 24 van
het Verdrag van Genève moet België aan de vluchtelingen die rechtmatig op
zijn grondgebied verblijven en aan de staatlozen die rechtmatig erop verblijven,
dezelfde behandeling als die van de onderdanen toekennen op het vlak van de
arbeidswetgeving, de wetgeving inzake sociale zekerheid en de bijstand van overheidswege ; noch de enen, noch de anderen kunnen, indien zij rechtmatig op het
grondgebied verblijven, het land worden uitgezet, tenzij om redenen van nationale veiligheid of openbare orde (artikel 31 van het Verdrag van New York en
artikel 32 van het Verdrag van Genève). Geen van beide verdragen kent aan de
daarin beoogde personen het recht toe om te verblijven op het grondgebied van
de Staat die hen als vluchteling of als staatloze erkent.
B.6. De erkende staatlozen en de erkende vluchtelingen bevinden zich aldus in
grotendeels vergelijkbare situaties, niet alleen rekening houdend met de voorschriften van die bepalingen, maar ook met het feit dat aan de overheid, door hun
de hoedanigheid van, al naar gelang van het geval, staatloze of vluchteling toe te
kennen, plichten worden opgelegd ten aanzien van de betrokkenen.
B.7. Wanneer is vastgesteld dat de staatloze deze hoedanigheid heeft verkregen
omdat hij buiten zijn wil zijn nationaliteit heeft verloren en dat hij aantoont dat
hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan verkrijgen in een andere Staat
waarmee hij banden zou hebben, kan de situatie waarin hij zich bevindt op discriminerende wijze afbreuk doen aan zijn grondrechten.
Hieruit vloeit voort dat, wat het verblijfsrecht betreft, het verschil in behandeling tussen de staatloze die zich in een dergelijke situatie op het Belgisch grondgebied bevindt en de erkende vluchteling, niet redelijk verantwoord is.
B.8. Die discriminatie vloeit evenwel niet voort uit artikel 49 van de wet van
15 december 1980, dat alleen betrekking heeft op de in België erkende vluchte-
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lingen, maar uit de ontstentenis van een wettelijke bepaling die aan de in België
erkende staatlozen een verblijfsrecht toekent dat vergelijkbaar is met datgene
dat die vluchtelingen genieten.
B.9. Het komt aan de verwijzende rechter, en niet aan het Hof toe om, met
toepassing van artikel 159 van de Grondwet, in voorkomend geval de grondwettigheid van artikel 98 van het voormelde koninklijk besluit van 8 oktober 1981
na te gaan.
B.10. De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord”.
Uit dit arrest vloeit voort dat de weigering om aan de staatloze, op grond van
zijn hoedanigheid, het recht van verblijf of vestiging toe te kennen, in strijd is
met de Grondwet.
Die toestand, die voortvloeit uit de toepassing van artikel 98 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is niet alleen strijdig
met artikel 14 van de Grondwet, maar ook met artikel 14 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, luidens
hetwelk het genot van de rechten en vrijheden, die in dat verdrag zijn vermeld,
verzekerd is zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras,
kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte
of andere status.
De weigering om het leefloon toe te kennen in omstandigheden die leiden tot
een niet redelijkerwijs te verantwoorden discriminatie, heeft daarenboven de
schending tot gevolg van artikel 23 van de Grondwet, luidens hetwelk eenieder
“het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet,
het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de
voorwaarden voor de uitoefening bepalen”.
Die rechten omvatten met name “het recht op sociale zekerheid, bescherming
van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand”.
Artikel 191 van de Grondwet, dat bepaalt dat iedere vreemdeling die zich op
het grondgebied van België bevindt, de bescherming verleend aan personen en
aan goederen geniet, behoudens de bij wet gestelde uitzondering, wordt eveneens
geschonden.
De toepassing, door de hoven en rechtbanken, van artikel 98 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdt dus een schending van artikel 159 van de Grondwet in.
In dit geval weigert het arrest, om de in het middel aangegeven redenen, de
eiseres het leefloon toe te kennen dat bepaald is in artikel 3 van de wet van 26 mei
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en dat erkend is door
de artikelen 23 en 191 van de Grondwet, op grond dat, in substantie, de eiseres,
van wie het arrest erkent dat ze staatloos is, zich niet kan beroepen op enig recht
van verblijf op grond van artikel 98 van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
Het arrest, dat beslist dat “het [arbeids]hof de [eiseres] in de huidige stand van
de wetgeving bijgevolg geen enkel recht van verblijf […] kan toekennen voor de
litigieuze periode”, schendt derhalve de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet
alsook, door daaruit af te leiden dat het leefloon haar voor dezelfde periode niet
kan worden toegekend, artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie en de artikelen 23 en 191 van de Grondwet.

.........................................................
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3, 1°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie moet de persoon, om het recht
op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, zijn werkelijke
verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te bepalen zin.
Luidens artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende
het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie wordt degene die gewoonlijk en bestendig op het grondgebied
van het Koninkrijk verblijft, zelfs als hij niet over een woonst beschikt
of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1,
§ 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters,
geacht zijn werkelijke verblijfplaats in België te hebben in de zin van
artikel 3, 1°, van de wet, voor zover hij op het grondgebied van het Rijk
mag verblijven.
Hoewel elke vreemdeling die als vluchteling wordt beschouwd krachtens artikel 49, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op grond van dat feit zelf, luidens die bepaling,
toegelaten wordt tot een verblijf in het Rijk, bestaat er geen soortgelijke bepaling in het voordeel van de als dusdanig erkende staatloze, die
krachtens artikel 98, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onderworpen is aan de algemene reglementering.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arresten 198/2009 van 17 december
2009 en 1/2012 van 11 januari 2012 beslist dat, wanneer de staatloze deze
hoedanigheid heeft verkregen omdat hij buiten zijn wil zijn nationaliteit
heeft verloren en aantoont dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben,
de situatie waarin hij zich bevindt op discriminerende wijze afbreuk kan
doen aan zijn grondrechten, zodat het verschil in behandeling tussen die
staatloze en de erkende vluchteling niet redelijk verantwoord is.
Het onderdeel, dat uitgaat van de veronderstelling dat de Grondwet
geschonden wordt wanneer niet aan elke staatloze het aan zijn hoedanigheid verbonden recht van verblijf wordt toegekend, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt de verweerder in de kosten.
5 november 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
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advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Grégoire en
mevr. Oosterbosch.

N° 594
2o Kamer — 6 november 2012
(P.11.1993.N)
STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelmaatregel. — Keuze. —
Criteria. — Wettigheidstoezicht. — Omvang.

De uitzonderingen op de prioriteitenorde voor de herstelvordering zoals bepaald
in artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tonen aan dat de
aantasting van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de
aard van de overtreding zelf, bepalend is voor de keuze van de herstelmaatregel, zowel bij een overtreding van de bestemmingsvoorschriften, het geval
waarbij een regelmatige afwijkingsmogelijkheid op deze voorschriften is voorzien niet uitgezonderd, als voor de andere overtredingen ; in beide gevallen
blijft de evenredigheids- en redelijkheidstoets onverminderd van toepassing :
het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde
aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven
in vergelijking tot de last die dit voor de betrokkene meebrengt  (1). (Art. 6.1.41,
§ 1, 1o en 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

(L. e.a. t. Gewestelijk Stedenbouwkundige Inspecteur)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 27 oktober 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Eerste voorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening : naar aanleiding van het verrichten van handelingen in strijd met de bestemmingsvoorschriften bevelen de appelrechters met toepassing van artikel 6.1.41, § 1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onterecht het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand ; krachtens de bewoordingen van voormelde bepaling kan dit
alleen voor zover niet op geldige wijze kon worden afgeweken van de
  (1) Zie : Cass. 17 mei 2011, AR P.11.0068.N, AC 2011, nr. 322.
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stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten bestemmingen ; de appelrechters stellen vast dat vóór het plegen
van het stedenbouwmisdrijf er inderdaad een zonevreemde woning was
waarvoor afwijkingsmogelijkheden bestonden ; bijgevolg is de uitzondering op artikel 6.1.41, § 1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
toepasselijk, en is krachtens artikel 6.1.41, § 1, 2°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening de meerwaardebepaling de principieel te bevelen
herstelmaatregel.
2. Voor misdrijven die bestaan, of onder meer bestaan, uit het
verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd
met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied
toegelaten bestemmingen, “voor zover daarvan niet op geldige wijze is
afgeweken”, verplicht artikel 6.1.41, § 1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening hetzij tot een herstel in de oorspronkelijke toestand hetzij, zo
dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, tot de
uitvoering van bouw- of aanpassingswerken.
Voor de andere misdrijven dan deze vermeld in artikel 6.1.41, § 1, 1°
bepaalt artikel 6.1.41, § 1, 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de
betaling van de meerwaarde wordt gevorderd, tenzij wordt aangetoond
dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze
zou worden geschaad, in welk geval één van de maatregelen, vermeld in
1°, wordt gevorderd.
3. De uitzonderingen op de prioriteitenorde voor de herstelvordering
zoals bepaald in artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tonen aan dat de aantasting van de goede plaatselijke ruimtelijke
ordening, nog meer dan de aard van de overtreding zelf, bepalend is
voor de keuze van de herstelmaatregel, zowel bij een overtreding van
de bestemmingsvoorschriften, het geval waarbij een regelmatige afwijkingsmogelijkheid op deze voorschriften is voorzien niet uitgezonderd
(artikel 6.1.41, § 1, 1°), als voor de andere overtredingen (artikel 6.1.41,
§ 1, 2°). In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstoets
onverminderd van toepassing : het gevorderde herstel moet evenredig
zijn aan de in concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking tot de last die
dit voor de betrokkene meebrengt.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat in het geval van mogelijkheid
om van de bestemmingsvoorschriften af te wijken, de meerwaardebepaling steeds de te stellen herstelvordering is en dit ongeacht de ernst van
de aantasting van de ruimtelijke ordening, faalt het naar recht.
Wat betreft de beoordeling van de aantasting van de plaatselijke ruimtelijke ordening verwijst het arrest (ro 4.5, p. 11-12) naar de feitelijke
gegevens die in de motivering van de herstelvordering worden vermeld
en op grond waarvan de overtreding als een “uitermate zwaarwichtige
inbreuk op de meest essentiële stedenbouwkundige voorschriften” werd
omschreven en gemotiveerd werd waarom aanpassingswerken niet
konden gevorderd worden.
Voorts oordeelt het arrest met vermelding van redenen (p. 12, ro 4.7 en
4.8) dat het gevorderde herstel door afbraak en verwijdering evenredig
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blijkt te zijn aan de vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening, alsook redelijk in vergelijking met de last die dit voor de betrokkenen meebrengt.
Voormelde vaststelling van schade aan de plaatselijke ruimtelijke
ordening volstaat om het bevolen herstel naar recht te verantwoorden,
zonder dat de appelrechters de evenredigheidstoets die zij uitvoeren
nader moeten toelichten in functie van de gepleegde overtreding en
de modaliteiten zoals bepaald in artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, 1° en 2°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
In zoverre het middel geen rekening houdt met deze motivering die
mede het bevolen herstel verantwoordt, berust het op een onvolledige
lezing van het arrest, en kan het niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
6 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Goethals, eerste voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Roelandts en de
heer Slabbinck (bij de balie te Gent).

N° 595
2o Kamer — 6 november 2012
(P.12.0363.N)
WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 33.
— Artikel 33.2. — Vluchtmisdrijf. — Bestanddelen.

Voor de toepassing van artikel 33, § 2, Wegverkeerswet is niet vereist dat de
bestuurder, die, wetende dat zijn voertuig op een openbare plaats oorzaak
dan wel aanleiding tot een ongeval is geweest, de vlucht neemt om zich aan
de dienstige vaststellingen te onttrekken, daarenboven weet dat het ongeval
voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg heeft gehad  (1).

(M.)
6 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Peeters (bij de
balie te Antwerpen).
  (1) Cass. 7 okt. 1986, AR 857, AC 1986-1987, nr. 68.
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N° 596
2o Kamer — 6 november 2012
(P.12.0489.N)
1o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelvordering. — Redelijkheid van de gevorderde herstelmaatregel. — Beoordeling door de rechter.
— Grenzen.
2o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelvordering. — Redelijkheid van de gevorderde herstelmaatregel. — Beoordeling door de rechter.
— Omvang.
3o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelvordering. — Bevoegdheid van het bestuur. — Wettigheid van de vordering tot herstel. — Beoordeling door de rechter. — Begrip “kennelijke onredelijkheid”.
4o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Stedenbouw. — Herstelvordering. — Beoordeling door de rechter. — Grenzen.

1o Krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159
Grondwet moet de rechter nagaan of de beslissing van de herstelvorderende
overheid om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het
oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen ; hij moet de vordering die
is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op
een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is,
zonder gevolg laten  (1). (Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM ; Art.
159 Grondwet ; Artt. 6.1.1, derde en vierde lid, en 6.1.41, § 1, eerste lid,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
2o Wanneer de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten, moet
de rechter in het bijzonder nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel ter
behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last die daaruit
voor de overtreder voortvloeit  (2).
3o en 4o Rekening houdend met de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van de
herstelvorderende overheid en het beginsel van de scheiding der machten,
zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, kan de rechter niet zelf
de redelijke herstelmaatregel bepalen, maar enkel oordelen of de herstelvorderende overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing een
bepaalde wijze van herstel te vorderen, en kan hij die beslissing slechts
marginaal toetsen en de herstelvordering slechts afwijzen als ze kennelijk
onredelijk is ; het begrip kennelijke onredelijkheid drukt de wijze uit waarop
de rechter de bestuurlijke beslissing op zijn redelijkheid beoordeelt, namelijk

  (1) Zie : Cass. 10 feb. 2009, AR P.08.1163.N, AC 2009, nr. 108 ; Cass. 24 nov. 2009, AR
P.09.0278.N, AC 2009, nr. 689 ; Cass. 25 maart 2011, AR C.10.0016.N, AC 2011, nr. 225.
  (2) Cass. 24 april 2012, AR P.11.1061.N, AC 2012, nr. 248.
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met de terughoudendheid die de discretionaire bevoegdheid van de overheid
vereist  (1).

(Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur e.a. t. V. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

van het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 13 februari 2012, gewezen na
verwijzing bij arrest van het Hof van 17 oktober 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 1 Eerste Aanvullend
Protocol EVRM, artikel 159 Grondwet en de artikelen 6.1.1, derde en
vierde lid, en 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet :
de appelrechters verklaren op grond van een eigen beoordeling van de
goede ruimtelijke ordening en van het bestaan van concrete schade
aan deze goede ruimtelijke ordening de herstelvordering tot afbraak
ten onrechte ongegrond ; zij toetsen bijgevolg de beslissing tot afbraak
niet marginaal door de kennelijke onredelijkheid ervan te beoordelen
in het licht van de opvatting van elk redelijk denkend bestuur omtrent
de goede ruimtelijke ordening en omtrent de te vorderen herstelmaatregel ; aldus miskennen zij de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van
de eisers als herstelvorderende overheden ; in zoverre het arrest beslist
tot de ongegrondheid van de herstelvordering omdat rekening houdend
met de op het ogenblik van de inbreuk toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften en dus niet met de op het ogenblik van de uitspraak
vigerende regels, de inbreuk abstract vergunbaar was, is die beslissing
evenmin naar recht verantwoord.
2. Krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159
Grondwet moet de rechter nagaan of de beslissing van de herstelvorderende overheid om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen.
Hij moet de vordering die is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan
de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten.
3. Wanneer de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten,
moet de rechter in het bijzonder nagaan of die vordering niet kennelijk
  (1) Zie : Cass. 23 sept. 2008, AR P.08.0280.N, AC 2008, nr. 495 ; Cass. 4 nov. 2008, AR
P.08.0081.N, AC 2008, nr. 608 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef.
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onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen
de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit.
4. De rechter kan niet zelf de redelijke herstelmaatregel bepalen,
maar enkel oordelen of de herstelvorderende overheid in redelijkheid
is kunnen komen tot de beslissing een bepaalde wijze van herstel te
vorderen. Rekening houdend met de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van die overheid en het beginsel van de scheiding der machten,
zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, kan de rechter die
beslissing slechts marginaal toetsen en dus de herstelvordering slechts
afwijzen als ze kennelijk onredelijk is. Het begrip kennelijke onredelijkheid drukt de wijze uit waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op
zijn redelijkheid beoordeelt, namelijk met de terughoudendheid die de
discretionaire bevoegdheid van de overheid vereist.
5. De appelrechters (arrest, p. 7) verwijzen bij het onderzoek van de
wettigheid van de herstelvordering naar de door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aangehaalde motieven : het perceel is gelegen
in het gewestplan Antwerpen, zoals dit werd gewijzigd bij besluit van
28 oktober 1998 en ligt volgens dit plan deels in woongebied en deels in
groengebied ; het goed ligt in het bijzonder plan van aanleg (BPA) Hoek,
dat is goedgekeurd op 28 juni 1999 ; volgens dit BPA ligt het deels in de
zone “gebied bestemd voor openbare wegenis : woonstraat met verblijfskarakter” en deels in de zone “gebied bestemd voor groene ruimte met
overdruk : gebied met erfdienstbaarheid” ; er moet worden geoordeeld
op basis van het van na het gewestplan daterende en met betrekking
tot het goed meer gedetailleerde BPA Hoek ; op basis van de geldende
voorschriften kan geen regularisatievergunning worden verleend voor
het verbouwen van het bestaande magazijn tot een volwaardige woning
met tentoonstellingsruimte ; een woning met tentoonstellingsruimte is
in deze beide stroken (woonstraat en groene ruimte) uitgesloten. Zij
oordelen dat met deze motieven rekening kan worden gehouden en dat
ze afdoende zijn.
6. De appelrechters (arrest, p. 8-9) oordelen ook dat de constructie
vanuit het standpunt van de goede ruimtelijke ordening kan worden
aanvaard en het gevorderde herstel door afbraak niet verantwoord is en
dit op de volgende gronden :
— de woning is volledig, zowel op het gewestplan als op het BPA,
omringd met woongebied en is als enige aldaar gelegen constructie
opgenomen in het BPA met een andere bestemming ;
— vóór de opstelling van het BPA was ook de gemeente de mening
toegedaan dat “het gebouw aansloot op een bestaande woningrij en deel
uitmaakte van een in deze industriezone gelegen woninggroep” en dat
aldus blijkbaar de goede plaatselijke ruimtelijke ordening niet in het
gedrang werd gebracht ;
— de gemeente deed de vorige vermelding weliswaar onder de voorwaarde dat de dienst AROHM gunstig advies verleende, hetgeen niet
gebeurde daar deze er verkeerdelijk van uitging dat het goed gelegen
was in industriegebied ;
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— als reden voor de weigering van de regularisatievergunning en de
opname in het BPA werd door de gemeente Boom destijds aangehaald
dat het door de gemeenteraad op 17 december 1998 definitief aanvaardde
BPA op die plaats voorziet in openbare wegenis en groene ruimte met
erfdienstbaarheidszone voor RWA- en DWA-collectoren ;
— uit het door de verweerders voorgebracht dossier blijkt dat deze
collectoren reeds zijn aangebracht en desomtrent tussen Aquafin nv en
de tweede verweerder als eigenaar van het pand op 4 augustus 2000 een
overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden werd gesloten ;
— om de grond toe te eigenen voor “openbare wegenis” werd tot op
heden, dit is 13 jaar na aanvaarding door de gemeente van het BPA, nog
niet overgegaan tot onteigening.
Met die redenen toetsen de appelrechters het oordeel van de herstelvorderende overheid over de goede ruimtelijke ordening en het te vorderen
herstel niet marginaal, maar stellen ze integendeel hun eigen opvatting
daaromtrent in de plaats van het oordeel van de herstelvorderende overheid.
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.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, correctionele kamer.
6 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-general. — Advocaten : mevr. Geinger en de
heer Bally (bij de balie te Antwerpen).

N° 597
2o Kamer — 6 november 2012
(P.12.0846.N)
1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Recht van verdediging. — Recht op bijstand van
een advocaat. — Cautieplicht. — Zwijgrecht. — Draagwijdte. — Beklaagde
die belastende verklaringen aflegt over een derde. — Toepasselijkheid.
2o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Recht op bijstand van
een advocaat. — Cautieplicht. — Zwijgrecht. — Draagwijdte. — Beklaagde
die belastende verklaringen aflegt over een derde. — Toepasselijkheid.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Afluistermaatregel. — Met redenen omklede beschikking. — Bijzondere motiveringsvereisten. — Redengeving.
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4o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Afluistermaatregel. —
Met redenen omklede beschikking. — Bijzondere motiveringsvereisten. —
Redengeving.
5o ONDERZOEKSRECHTER. — Bewijsvoering. — Afluistermaatregel. —
Met redenen omklede beschikking. — Bijzondere motiveringsvereisten. —
Redengeving.

1o en 2o Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden zichzelf
te incrimineren ; deze rechten gelden in personam zodat een beklaagde zich
in beginsel niet kan beroepen op de miskenning van die rechten betreffende
de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door een andere beklaagde,
die voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere beklaagde zelf de
miskenning van die rechten inroept en op die grond de afgelegde belastende
verklaringen intrekt  (1).
3°, 4o en 5o De naleving van de motiveringsverplichting van artikel 90quater,
§ 1, tweede lid, 1o en 2°, Wetboek van Strafvordering, is niet aan bepaalde
wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen : ze
kan blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de beschikking
waarbij machtiging tot afluisteren wordt verleend en aan die motiveringsverplichting kan ook worden voldaan indien de beschikking ondubbelzinnig
verwijst naar stukken van het strafdossier waarin deze vermeldingen zijn
opgenomen en de beschikking zich door die verwijzing de inhoud van die
stukken eigen maakt  (2). (Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1, tweede lid,
1o en 2°, Wetboek van Strafvordering)

(F.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 28 maart 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes grieven
aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................

  (1) Zie : Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaatgeneraal Duinslaeger ; Cass. 5 sept. 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447 met concl. van
advocaat-generaal Vandermeersch.
  (2) Cass. 26 okt. 2010, AR P.10.0834.N, AC 2010, nr. 634 ; Zie : Cass. 16 sept. 2008, AR
P.08.0620.N, AC 2008, nr. 477.
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Tweede grief
3. De grief voert schending aan van het artikel 6 EVRM : het arrest
oordeelt dat het recht op bijstand van een advocaat in personam geldt en
is verbonden met het zwijgrecht, zodat de eiser zich niet kan beroepen
op de miskenning van deze rechten in hoofde van derden die lastens hem
belastende verklaringen hebben afgelegd ; deze beoordeling schendt aldus
voormelde bepaling ; de verklaringen van medebeklaagde L. D. werden
afgelegd zonder cautie en zonder bijstand van een advocaat, terwijl deze
verklaringen door het arrest worden gebruikt om hieruit de ongeloofwaardigheid van eisers verklaringen af te leiden en om zijn schuld te staven.
Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren. Deze rechten gelden in personam. Een beklaagde
kan zich in beginsel niet beroepen op de miskenning van die rechten
betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door een
andere beklaagde, die voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere
beklaagde zelf de miskenning van die rechten inroept en op die grond de
afgelegde belastende verklaringen intrekt.
De grief, die uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
.........................................................
Vijfde grief
9. De grief voert schending aan van artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1°
en 2°, Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat
de beschikkingen tot telefoontap van 16 juni 2005, 20 juni 2005 en 23 juni
2005 afdoende gemotiveerd zijn door de vermelding dat de andere opsporingsmiddelen op zich niet volstaan om op een doeltreffende wijze, dit
wil zeggen zo snel mogelijk, de waarheid aan het licht te brengen, zodat
de hierna vermelde maatregel noodzakelijk is.
10. De naleving van de motiveringsverplichting van artikel 90quater,
§ 1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering, is niet aan bepaalde
wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen.
Ze kan blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de beschikking waarbij machtiging wordt verleend tot een bewakingsmaatregel
van afluisteren.
Aan de motiveringsverplichting kan ook worden voldaan indien de
beschikking ondubbelzinnig verwijst naar stukken van het strafdossier
waarin deze vermeldingen zijn opgenomen en de beschikking zich door
die verwijzing de inhoud van die stukken eigen maakt.
11. Het arrest stelt vast dat :
— de beschikkingen tot telefoontap van 16 juni 2005, 20 juni 2005 en
23 juni 2005, verwijzen naar inlichtingen, het gevoerde onderzoek en naar
de analyse van het telefoonverkeer en zich de inhoud ervan eigen maken ;
— de beschikkingen vermelden dat de andere opsporingsmiddelen
op zich niet volstaan om op doeltreffende wijze, dit wil zeggen zo snel
mogelijk, de waarheid aan het licht te brengen.
Het arrest oordeelt dat hieruit blijkt dat andere opsporingsmiddelen
niet die vereiste snelheid en doeltreffendheid toelaten die noodzakelijk
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zijn voor de waarheidsvinding in de voorliggende zaak inzake trafiek
van illegale drugs, en kon aldus wettig vaststellen dat de beschikkingen
voldoen aan de motiveringsplicht bepaald in artikel 90quater, § 1, tweede
lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering.
De grief kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
6 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Rieder (bij de
balie te Gent).

N° 598
2o Kamer — 6 november 2012
(P.12.1704.N)
1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Heromschrijving van een in het aanhoudingsbevel bedoelde
feit. — Eenparigheid van stemmen.
2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving.
— Kamer van inbeschuldigingstelling. — Heromschrijving van een in het
aanhoudingsbevel bedoelde feit. — Eenparigheid van stemmen.
3o ONDERZOEKSRECHTER. — Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek. — Draagwijdte. — Inwinnen van inlichtingen over andere
feiten. — Voorwaarde.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Onderzoeksrechter. — Vordering tot
het instellen van een gerechtelijk onderzoek. — Draagwijdte. — Inwinnen
van inlichtingen over andere feiten. — Voorwaarde.

1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling die, na de wettelijke omschrijving van een in het aanhoudingsbevel bedoelde feit te hebben gewijzigd, de
beslissing van de raadkamer bevestigt om de voorlopige hechtenis van de
verdachte te handhaven, hoeft dit niet met eenparigheid van stemmen te
doen  (1). (Art. 23, 3°, Voorlopige Hechteniswet)
3o en 4o De onderzoeksrechter vermag zijn gerechtelijk onderzoek niet ambtshalve uit te breiden tot een feit waarop de vordering tot het instellen van
het gerechtelijk onderzoek geen betrekking heeft ; niets belet hem echter om
met betrekking tot de feiten waarvoor hij gelast is gegevens in te winnen

  (1) Cass. 22 april 1998, AR P.98.0500.F, AC 1998, nr. 206.
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over andere feiten die nuttig of noodzakelijk kunnen zijn voor zijn onderzoek  (1). (Art. 56, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering)

(S.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch 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 410, laatste lid, Strafwetboek, artikel 211bis Wetboek van Strafvordering en artikel 16, § 1,
Voorlopige Hechteniswet : het bevel tot aanhouding was onder meer
verleend voor een inbreuk op artikel 398, eerste lid, Strafwetboek (opzettelijke slagen en verwondingen) waarvan de maximumstraf geen voorlopige hechtenis toelaat ; het arrest heromschrijft de telastlegging door
het aannemen van de verzwarende omstandigheid dat de feiten werden
gepleegd op een persoon met wie de eiser samenleeft of samengeleefd
heeft en een duurzame, affectieve en seksuele relatie heeft of gehad
heeft, waardoor de maximumstraf verhoogd wordt tot één jaar gevangenisstraf en aanhouding mogelijk wordt ; het arrest stelt niet vast dat
de feiten zouden gepleegd zijn ten aanzien van een persoon met wie de
eiser samenleeft of samengeleefd heeft ; bij afwezigheid van die vaststelling is de verzwarende omstandigheid niet van toepassing zodat het
arrest dat de hechtenis bevestigt onwettig is ; door het aannemen van
verzwarende omstandigheden heeft het arrest de uitspraak van de eerste
rechter verzwaard ; het schendt de wet doordat het niet vaststelt dat dit
met eenparigheid van stemmen gebeurde.
2. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Is er een
vrijsprekend vonnis of een beschikking tot buitenvervolgingstelling,
dan kan het gerecht in hoger beroep geen veroordeling of verwijzing
uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden. Dezelfde eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in hoger beroep om tegen beklaagde
uitgesproken straffen te kunnen verzwaren. Dit geldt eveneens inzake
voorlopige hechtenis om een voor de beklaagde gunstige beschikking te
kunnen wijzigen”.
3. De beroepen beschikking van de raadkamer van 5 oktober 2012 handhaafde de voorlopige hechtenis opgelegd bij bevel tot aanhouding van
  (1) Zie : Cass. 22 okt. 2003, AR P.03.1150.F, AC 2003, nr. 521.
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1 oktober 2012, onder meer voor de telastlegging C, slagen en verwondingen (inbreuk op artikel 398, eerste lid, Strafwetboek).
Het arrest, op het hoger beroep van de eiser heromschrijft overeenkomstig artikel 23, 1°, Voorlopige Hechteniswet, de feiten onder telastlegging C, “met toevoeging dat de slagen en verwondingen werden
gepleegd op een persoon met wie verdachte een duurzame, affectieve en
seksuele relatie had” (inbreuk op artikel 410, laatste lid, Strafwetboek).
Het verklaart eisers hoger beroep ongegrond en handhaaft de voorlopige
hechtenis.
De appelrechters, niettegenstaande de wijziging van de omschrijving,
hebben geen beschikking gewijzigd die de verdachte ten goede kwam,
aangezien zij, zoals de raadkamer beslist had, de voorlopige hechtenis
gehandhaafd hebben ; zij hoefden bijgevolg geen uitspraak te doen met
eenparigheid van stemmen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de
heromschrijving werd gevorderd door het openbaar ministerie en dat de
eiser zich daarop heeft verdedigd. Daaruit blijkt niet dat de eiser heeft
geconcludeerd over de samenstellende bestanddelen van het geherkwalificeerde misdrijf.
Bij gebrek aan conclusie daarover dienden de appelrechters het
bestaan van elk van de verschillende samenstellende bestanddelen van
het misdrijf niet uitdrukkelijk vast te stellen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Tweede onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 55 en 56, § 1,
Wetboek van Strafvordering : niettegenstaande het arrest oordeelt dat
het door onderzoeksrechter Jordens verleend bevel tot aanhouding van
1 oktober 2012 andere feiten betreft dan deze die het voorwerp zijn van
het gerechtelijk onderzoek van onderzoeksrechter Lommelen, beslist
het dat de onderzoekshandelingen naar deze feiten in dit ander gerechtelijk onderzoek niet door nietigheid zijn behept, terwijl deze zijn onderzoek ambtshalve uitbreidde tot andere feiten.
12. De onderzoeksrechter vermag zijn gerechtelijk onderzoek niet
ambtshalve uit te breiden tot een feit waarop de vordering tot het
instellen van het gerechtelijk onderzoek geen betrekking heeft.
Niets belet echter de onderzoeksrechter om met betrekking tot de
feiten waarvoor hij gelast is gegevens in te winnen over andere feiten
die nuttig of noodzakelijk kunnen zijn voor zijn onderzoek.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
13. Met de in het arrest (ro 3-4) vermelde redenen verantwoorden de
appelrechters hun beslissing dat onderzoeksrechter Lommelen haar
saisine niet heeft overschreden naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
6 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Swennen (bij
de balie te Hasselt).

N° 599
2o Kamer — 7 november 2012
(P.12.0905.F)
MISDRIJF. — ALLERLEI. — Niet-verlenen
gevaar. — Begrip.

van bijstand aan een persoon in

Het misdrijf niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar, als bedoeld
in artikel 422bis van het Strafwetboek, veronderstelt, naast het op de hoogte
te zijn van het groot en ogenblikkelijk gevaar waarin het slachtoffer verkeert,
de opzettelijke weigering het slachtoffer de hulp te verschaffen waardoor
dat gevaar in de mate van het mogelijke wordt afgewend ; op grond van
voormeld misdrijf straft de wet de bewuste en opzettelijke onverschilligheid,
de egoïstische weigering om hulp te bieden en niet de ondoeltreffendheid,
onhandigheid of ontoereikendheid van de hulp die op grond van een beoordelingsfout of een verkeerde diagnose is verleend  (1).

(V.-C. t. M.-A. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 20 april 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
tegen de eiseres ingestelde strafvordering

  (1) Zie I. de la Serna, “Les abstentions coupables”, in Les infractions contre les
personnes, Brussel, Larcier, p. 557 tot 560 en 567 tot 569.
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Middel
Het misdrijf niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar, als
bedoeld in artikel 422bis Strafwetboek, veronderstelt, naast het feit op
de hoogte te zijn van het groot en ogenblikkelijk gevaar waarin het
slachtoffer verkeert, de opzettelijke weigering het slachtoffer de hulp
te verschaffen waardoor dat gevaar in de mate van het mogelijke wordt
afgewend. Op grond van voormeld misdrijf straft de wet de bewuste
en opzettelijke onverschilligheid, de egoïstische weigering om hulp te
bieden en niet de ondoeltreffendheid, onhandigheid of ontoereikendheid
van de hulp die op grond van een beoordelingsfout of een verkeerde diagnose is verleend.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat
— het slachtoffer, een jong meisje van achttien, op 10 december 2002
rond mindernacht werd opgenomen in de dienst polyvalente intensieve
zorgen van het universitair ziekenhuis Saint-Luc ;
— de eiseres, assistent-kandidaat-specialist interne geneeskunde, in
het vierde jaar van haar opleiding, in die dienst van wacht was en er zorg
droeg voor eenentwintig patiënten ;
— er om twintig minuten na middernacht op het meisje een lumbale
punctie werd uitgevoerd ;
— de eiseres rond half twee de uitslag van die punctie en van een bloedproef heeft onderzocht ;
— het uit het ruggenmerg afgenomen hersenvocht helder en niet etterend was, waardoor etterende meningitis kon worden uitgesloten maar
niet meningokokkensepsis ;
— de eiseres om twee uur ‘s ochtends een nieuwe bloedproef heeft doen
uitvoeren ;
— zij rond twee uur dertig naar haar supervisor heeft getelefoneerd,
volgens de richtlijnen die luiden dat de assistent vóór elke opname
in intensieve zorgen de permanente arts moet raadplegen die voor de
betrokken afdeling verantwoordelijk is ;
— de eiseres op basis van een foutieve interpretatie van de splinterbloedingen bij de patiënte, de supervisor een geruststellende beschrijving van de feiten heeft gegeven ; dat zij de hypothese van meningokokkensepsis niet ter sprake heeft gebracht, waardoor niet onmiddellijk
een antibioticabehandeling werd opgestart ;
— de eiseres om twee uur zevenenveertig de uitslag van de laatste
bloedproef heeft onderzocht ;
— de eiseres rond half vier een nieuwe bloedproef heeft gevraagd ;
— om half vier een katheder in een hoofdader en een intra-arteriële
sonde werden ingebracht ;
— de toestand van de zieke verslechterde tussen half vier en vier uur ‘s
ochtends en de verpleegster de eiseres daarover heeft ingelicht ;
— de eiseres om vier uur tweeëndertig de resultaten van de nieuwe
bloedproef heeft onderzocht ;
— de eiseres tussen half zes en kwart voor zes opnieuw contact heeft
opgenomen met haar supervisor en hem de pathologie van de bloedonderzoeken heeft meegedeeld ;
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— de supervisor verklaart dat hij bij die tweede oproep de assistente
de opdracht heeft gegeven een antibioticabehandeling toe te dienen,
terwijl de eiseres beweert dat zij die instructie pas bij de derde telefonische oproep heeft ontvangen, om zeven uur ‘s ochtends ;
— ook al zou om half zes met de antibioticabehandeling zijn begonnen,
dit volgens de deskundigen het negatieve verloop van de ziekte toch niet
meer zou hebben gewijzigd ;
— het slachtoffer, iets voor half zeven, wegens de omvang van de letsels
en de toestand van septische shock, werd geïntubeerd en gereanimeerd ;
— de eiseres, die door het verloop van de gebeurtenissen de situatie
niet meer de baas kon, de supervisor een derde maal heeft opgebeld om
zeven uur, toen zij niet langer twijfelde aan de diagnose van meningokokkensepsis ;
— de antibioticabehandeling na die derde oproep werd toegediend,
toen de patiënte reeds door een hartstilstand was getroffen ;
— het slachtoffer overleden is aan een meningokokkensepsis, dit is
een pathologie die volgens het arrest moeilijk correct en tijdig gediagnosticeerd kan worden en waarvan de prognose steeds uiterst ongunstig
is.
Hoewel uit de door de eiseres gestelde handelingen, zoals zij door de
appelrechters zijn beschreven, eventueel kan worden afgeleid dat haar
optreden niet het kwaliteits- of efficiëntieniveau haalden dat van een
doorsnee competente en toegewijde arts in dezelfde omstandigheden
mag worden verwacht, kan daaruit niet worden besloten dat zij niets
ondernomen heeft, dat zij zich opzettelijk niet voor het ziektegeval zou
hebben geïnteresseerd of dat zij de persoon in gevaar de noodzakelijke
bijstand heeft willen ontzeggen.
Het arrest oordeelt weliswaar dat het verzuim om hulp te bieden
bewezen is omdat de eiseres niet zelf heeft beslist de antibiotica toe te
dienen en die behandeling evenmin heeft ingezet zodra de supervisor
haar die behandeling had voorgesteld, wat volgens laatstgenoemde bij
de tweede oproep is geschied.
Het arrest stelt evenwel niet vast dat het niet-verstrekken van de
specifieke zorgen die de ziekte vroeg, het gevolg was van een door de
eiseres genomen beslissing nadat zij de juiste pathologie had geïdentificeerd.
Het feit dat zij pas laattijdig de ware aard van de infectie heeft ingezien, niettegenstaande de ingewonnen adviezen en de verrichte observaties of die welke hadden kunnen worden verricht, alsook de ontoereikendheid van de maatregelen door een onjuiste inschatting van de
toestand van de zieke, kan in onderhavig geval beschouwd worden als
een onverwachte handelwijze vanwege een assistent-geneesheer van
wacht in een dienst intensieve zorgen. In tegenstelling tot wat het
arrest beslist, kunnen die feiten niet in aanmerking worden genomen
als bestanddelen van de strafbare weigering om hulp te bieden in de zin
van artikel 422bis Strafwetboek.
De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing niet naar
recht.

ARREST-2012-11.indb 2465

07/08/13 11:16

2466

ARRESTEN VAN CASSATIE

7.11.12 - N° 600

Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep, in zoverre het gericht
is tegen de beslissing die de uitspraak over de omvang van de schade
aanhoudt.
Niettegenstaande die afstand, die niet als een berusting kan worden
uitgelegd, leidt de vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van
de beklaagde, van de beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering, tot vernietiging van de definitieve en niet-definitieve beslissingen
over de door de verweerders tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet in de
zaak van de eiseres.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders elk tot de helft van de kosten van het
cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
7 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 600
2o Kamer — 7 november 2012
(P.12.1705.F)
1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Handhaving. — Niet-correctionaliseerbare
misdaden. — Driemaandelijks toezicht. — Terbeschikkingstelling van het
dossier van maand tot maand. — Doel.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Inzage van het dossier. — Niet-correctionaliseerbare misdaden. — Driemaandelijks toezicht. — Terbeschikkingstelling van het dossier van maand tot maand. — Doel.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Handhaving. — Niet-correctionaliseerbare
misdaden. — Driemaandelijks toezicht. — Terbeschikkingstelling van het
dossier van maand tot maand. — Meer dan een maand verstreken tussen
twee inzages. — Gevolg.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Inzage van het dossier. — Niet-correctionaliseerbare misdaden. — Driemaandelijks toezicht. — Terbeschikkingstelling van het dossier van maand tot maand. — Meer dan een maand
verstreken tussen twee inzages. — Gevolg.
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1o en 2o Krachtens artikel 22, achtste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wordt het dossier van maand tot maand gedurende twee dagen ter beschikking gehouden van de inverdenkinggestelde en
van zijn raadsman wanneer de raadkamer, waarbij een niet-correctionaliseerbare misdaad aanhangig is gemaakt, een beschikking tot handhaving
van de hechtenis heeft gewezen, geldig voor drie maanden ; die bepaling
heeft tot doel het recht van verdediging te waarborgen van een inverdenkinggestelde die, wegens de in het bevel tot aanhouding bedoelde misdaad,
niet langer geniet van het maandelijkse toezicht op de hechtenis.
3o en 4o Het feit alleen dat er meer dan een maand is verstreken tussen de
laatste twee terbeschikkingstellingen van het dossier, met toepassing van
artikel 22, achtste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, belet de kamer van inbeschuldigingstelling niet erop te wijzen dat
de inverdenkinggestelde de stukken heeft kunnen raadplegen alvorens voor
haar te verschijnen, en verbiedt haar niet daaruit af te leiden dat de rechtspleging regelmatig is omdat het recht van verdediging aldus is hersteld.

(L.)
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 23 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Krachtens artikel 22, achtste lid, Voorlopige Hechteniswet, wordt het
dossier van maand tot maand gedurende twee dagen ter beschikking
gehouden van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman wanneer de
raadkamer, waarbij een niet-correctionaliseerbare misdaad aanhangig
is gemaakt, een beschikking tot handhaving van de hechtenis heeft
gewezen, geldig voor drie maanden.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het dossier in de loop
van de drie laatste maanden ter beschikking is gehouden van de eiser en
van zijn raadsman, op 6 en 7 augustus, op 3 en 4 september en, ten slotte,
op 5 en 8 oktober 2012.
Het middel steunt op de bewering dat de rechtspleging onregelmatig
is en dat de voorlopige hechtenis niet langer kan worden gehandhaafd
omdat er meer dan een maand is verstreken tussen de voorlaatste en
laatste terbeschikkingstelling van het dossier.

ARREST-2012-11.indb 2467

07/08/13 11:16

2468

ARRESTEN VAN CASSATIE

7.11.12 - N° 601

Artikel 22, achtste lid, Voorlopige Hechteniswet heeft tot doel het
recht van verdediging te waarborgen van een inverdenkinggestelde die,
wegens de in het bevel tot aanhouding bedoelde misdaad, niet langer
geniet van het maandelijkse toezicht op de hechtenis.
De uitoefening van het recht van verdediging is dus de maatstaf die
in aanmerking dient te worden genomen om de gevolgen van de aangevoerde onregelmatigheid te beoordelen.
Het feit alleen dat er meer dan een maand is verstreken tussen de laatste
twee terbeschikkingstellingen van het dossier, belet de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg niet erop te wijzen dat de inverdenkinggestelde de stukken heeft kunnen raadplegen alvorens voor die kamer te
verschijnen, en verbiedt haar niet daaruit af te leiden dat de rechtspleging regelmatig is omdat het recht van verdediging aldus is hersteld.
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 tot de kosten.
7 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Biémar (bij de
balie te Luik) en de heer Gevers (bij de balie te Brussel).

N° 601
2o Kamer — 7 november 2012
(P.12.1711.F)
1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — AANHOUDING. — Effectieve vrijheidsbeneming. — Begrip. — Verlies van vrijheid van komen en gaan. — Feitelijke
kwestie.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — AANHOUDING. — Effectieve vrijheidsbeneming. — Feitelijke beoordeling. — In een ziekenhuis opgenomen inverdenkinggestelde.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Betekening van het bevel tot aanhouding. — Termijn van vierentwintig uur. —
Aanvang. — Effectieve vrijheidsbeneming. — Feitelijke beoordeling. — In
een ziekenhuis opgenomen inverdenkinggestelde.
4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beginsel van “gelijke wapens”.
— Algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. —
Algemeen beginsel van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
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5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beginsel van “het recht op
tegenspraak”. — Algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging. — Algemeen beginsel van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
6o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Algemeen beginsel van
de eerbiediging van het recht van verdediging. — Beginsel van “gelijke
wapens”. — Beginsel van “het recht op tegenspraak”.
7o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 6. — ARTIKEL 6.1. — Recht op een eerlijke behandeling van
de zaak. — Beginsel van “gelijke wapens”. — Beginsel van “het recht op
tegenspraak”.
8o VOORLOPIGE HECHTENIS. — INZAGE VAN HET DOSSIER. — Inhoud
van het dossier. — Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier. — Openbaar ministerie maakt de keuze van de stukken uit het afzonderlijk dossier. — Miskenning van het recht van verdediging.
9o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Inzage van het dossier.
— Inhoud van het dossier. — Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier. — Openbaar ministerie maakt de keuze van de stukken uit het
afzonderlijk dossier. — Miskenning van het recht van verdediging.
10o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Inzage van het dossier. — Inhoud van het dossier.
— Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier. — Openbaar
ministerie maakt de keuze van de stukken uit het afzonderlijk dossier. —
Miskenning van het recht van verdediging.
11o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Voorwaarden. — Minimumdrempel een jaar gevangenisstraf. — Wanbedrijf
bedreigingen door gebaren.
12o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Voorwaarden. — Minimumdrempel een jaar gevangenisstraf. — Wanbedrijf bedreigingen door
gebaren.

1o Het ogenblik van de effectieve vrijheidsbeneming, als bedoeld in artikel
1, 1°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, is
het ogenblik waarop de persoon ten gevolge van het optreden van de agent
van de openbare macht niet langer over de vrijheid van komen en gaan
beschikt ; dat vrijheidsverlies is een feitelijke kwestie die aan het oordeel van
de rechter wordt overgelaten, die in concreto oordeelt met inachtneming
van de bijzondere omstandigheden van elk geval  (1).
2o en 3o Het onderzoeksgerecht dat vaststelt dat de aanwezigheid van de politieagenten bij het ziekbed van de inverdenkinggestelde, die gewond werd
bij een schietpartij, tijdens de eerste dagen van zijn ziekenhuisopname,
slechts een beschermingsmaatregel was, ingegeven door het geweld van de
feiten waarbij de eiser betrokken lijkt te zijn, en dat die maatregel niet tot
doel noch tot gevolg had zijn bewegingsvrijheid te belemmeren, kan na een
  (1) Zie H.-D. Bosly, D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Brussel, Die Keure, 2010, p. 826.
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 ergelijke feitelijke beoordeling, oordelen dat de inverdenkinggestelde niet
d
op de dag van zijn ziekenhuisopname maar de dag nadat hij de dienst intensive care heeft verlaten van zijn vrijheid werd beroofd  (1).
4o tot 7o Er bestaan geen algemene rechtsbeginselen zoals “gelijke wapens” en
“het recht op tegenspraak”, die onderscheiden zouden zijn van de algemene
beginselen van de eerbiediging van het recht van verdediging en van het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
8o tot 10o Hoewel het aan het openbaar ministerie en aan de onderzoeksrechter staat om met name alle gegevens mee te delen die invloed kunnen
hebben op het bestaan van aanwijzingen van schuld of op de aanwezigheid
van omstandigheden die de hechtenis absoluut noodzakelijk maken, kan
uit het feit dat de stukken uit het afzonderlijk dossier daarvan slechts een
gedeelte uitmaken, op zich niet worden afgeleid dat die verplichting niet
zou zijn nagekomen ; het feit dat het openbaar ministerie, dat de bewijslast
draagt en dat instaat voor het geheim van het onderzoek, de keuze van die
stukken maakt, kan op zich niet leiden tot een miskenning van het recht van
verdediging  (2).
11o en 12o Aangezien artikel 16, § 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, hechtenis alleen toestaat voor feiten
waarop een gevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf staat,
kan geen voorlopige hechtenis worden bevolen of gehandhaafd wegens
bedreigingen door gebaren, een feit dat volgens artikel 329 van het Strafwetboek wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden  (3).

(A.)
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 24 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

  (1) Zie desbetreffend, Cass. 3 juni 2008, AR P.08.0828.N, AC 2008, nr. 342 ; Cass. 6 sept.
2011, AR P.11.1536.N, AC 2011, nr. 454, Rev. dr. pén. crim. 2012, p. 109, T.Strafr. 2012, p. 27 ;
Cass. 14 aug. 2012, AR P.12.1468.N, AC 2012, nr. 436 ; A. Vandeplas, “De betekening van
het bevel tot aanhouding”, noot Cass. 12 maart 2008, RW 2008-2009, 1053 ; T. Decaigny, “De
aanhouding van een comateuze verdachte”, noot Cass. 8 sept. 2009, RW 2009-2010, 1261,
1263 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Brussel, Die Keure, 2010, p. 820 en 825 ; F. Schuermans, “De te volgen weg in geval van
onmogelijkheid van ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter alvorens
te oordelen over een bevel tot aanhouding”, noot Cass. 6 sept. 2011, RABG 2012, p. 102-107.
  (2) Zie Cass. 3 okt. 2012, AR P.12.0758.F, AC 2012, nr. 509
  (3) Cass. 24 maart 2010, AR P.10.0473.F, AC 2010, nr. 215.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert aan dat het bevel tot aanhouding dat tegen hem is uitgevaardigd wegens bedreigingen met een gebaar en verboden wapendracht,
hem meer dan vierentwintig uur na zijn vrijheidsberoving is betekend.
Het middel steunt op de bewering dat de eiser onder politietoezicht
was geplaatst zodra hij in het ziekenhuis aankwam.
Het ogenblik van de effectieve vrijheidsbeneming, als bedoeld in artikel 1,
1°, Voorlopige Hechteniswet, is het ogenblik waarop de persoon, na het
optreden van de agent van de openbare macht, niet langer over de vrijheid
van komen en gaan beschikt. Dat vrijheidsverlies is een feitenkwestie die
aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten, die in concreto oordeelt
met inachtneming van de bijzondere omstandigheden van elk geval.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt, met overneming van
de redenen van de beroepen beschikking en met eigen redenen, dat de
eiser niet op de dag van zijn ziekenhuisopname maar de dag nadat hij de
dienst intensieve zorgen had verlaten, van zijn vrijheid is beroofd. Het
arrest verantwoordt die beslissing door erop te wijzen dat de aanwezigheid van de politieagenten bij het ziekbed van de eiser, die gewond werd
bij een schietpartij, tijdens de eerste dagen van zijn ziekenhuisopname,
slechts een beschermingsmaatregel was, ingegeven door het geweld van
de feiten waarbij de eiser betrokken lijkt te zijn, en dat die maatregel
niet tot doel noch tot gevolg had zijn bewegingsvrijheid te belemmeren.
Met die beoordeling in feite verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Er bestaan geen algemene rechtsbeginselen zoals “wapengelijkheid”
en “het recht op tegenspraak”, die onderscheiden zouden zijn van de
algemene beginselen van de eerbiediging van het recht van verdediging
en van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
De eiser voert aan dat een afzonderlijk onderzoek werd geopend tegen
de persoon die op hem heeft geschoten, dat beide onderzoeken gevoegd
moeten worden omdat de feiten in beide onderzoeken een ondeelbare
reeks uitmaken, en dat de voorlopige hechtenis, door geen volledig
afschrift van het andere dossier bij de rechtspleging te voegen, niet kan
worden gehandhaafd zonder het recht van verdediging te miskennen en
artikel 21, § 2, Voorlopige Hechteniswet te schenden.
In zoverre het middel berust op de bewering dat de feiten in beide
rechtsplegingen dezelfde zijn, vermengt het feit en recht en is het niet
ontvankelijk.
De aangevoerde wetsbepaling verplicht het onderzoeksgerecht niet om
elk door een inverdenkinggestelde geformuleerd verzoek tot het voegen
van stukken in te willigen.
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Hoewel het aan het openbaar ministerie en aan de onderzoeksrechter
staat om met name alle gegevens mee te delen die invloed kunnen hebben
op het bestaan van aanwijzingen van schuld of op de aanwezigheid van
omstandigheden die de hechtenis absoluut noodzakelijk maken, kan
uit het enkele feit dat de stukken uit het afzonderlijk dossier daarvan
slechts een gedeelte uitmaken, niet worden afgeleid dat die verplichting niet zou zijn nagekomen. Het feit dat het openbaar ministerie dat
de bewijslast draagt en instaat voor het geheim van het onderzoek, de
keuze van die stukken maakt, kan niet leiden tot een miskenning van
het recht van verdediging.
De appelrechters, die erop wijzen dat de verdediging over dezelfde
stukken beschikt als die welke in het bezit zijn van de vervolgende
partij, van de onderzoeksmagistraat en van het rechtscollege zelf, die
alleen beslissen op grond van gegevens die de inverdenkinggestelde heeft
kunnen tegenspreken, antwoorden aldus op de conclusie van de eiser en
verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat de
aanwijzingen van schuld zich beperken tot de verklaringen van de
uitbater van het café en van de klant die de eiser zou hebben bedreigd.
Hij voert aan dat die aanwijzingen niet ernstig zijn omdat voornoemde
verklaringen verschillende uren na de feiten zijn afgelegd, dat zij elkaar
tegenspreken met betrekking tot de vraag of alleen de eiser slagen heeft
toegebracht, dat collusie niet uit te sluiten valt, dat kritiek kan worden
uitgeoefend op het feit dat de eiser op foto is herkend omdat de speurders
slechts één foto aan de uitbater hebben getoond, en omdat het medisch
getuigschrift letsels beschrijft die niet overeenkomen met de slagen die
de inverdenkinggestelde ten laste zijn gelegd.
De conclusie die voor de eiser is neergelegd, weerlegt niet dat hij na
de schietpartij in het ziekenhuis werd opgenomen en bevat, onder het
opschrift “Geen ernstige aanwijzingen van schuld”, geen feitelijke gegevens die de telastlegging verboden wapendracht betwisten.
Het arrest wijst erop, met overneming van de motivering van het bevel
tot aanhouding, dat de eiser ervan verdacht wordt dat hij zich heeft
verplaatst in het bezit van een vuurwapen en dat hij in een café van dat
wapen gebruik heeft gemaakt na één van de aanwezige klanten te hebben
geslagen. De appelrechters, die verwijzen naar de verklaringen van de
cafébaas en van de bedreigde klant, verduidelijken de elementen die
volgens hen, tot op heden, ernstige aanwijzingen van schuld uitmaken
met betrekking tot de voornoemde telastlegging.
Zij dienden niet te antwoorden op de conclusie van de eiser betreffende de telastlegging bedreigingen door gebaren, omdat dit wanbedrijf,
dat door artikel 329 Strafwetboek wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, niet behoort tot de misdrijven
waarvoor een bevel tot aanhouding kan worden verleend en dus niet als
grondslag daarvan kan dienen. Zij dienden evenmin te antwoorden op
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het verweer waarin de slagen worden betwist, aangezien de voorlopige
hechtenis niet op grond daarvan is bevolen.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve middel : schending van de artikelen 16, § 1, eerste lid, en
22, zesde lid, Voorlopige Hechteniswet.
Krachtens artikel 22, zesde lid, Voorlopige Hechteniswet, onderzoekt
de raadkamer of er met artikel 16, § 1, overeenstemmende redenen voorhanden zijn om de voorlopige hechtenis te handhaven.
Artikel 16, § 1, eerste lid, bepaalt dat het bevel tot aanhouding alleen kan
worden verleend indien het feit voor de verdachte een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben.
In zoverre het bevel tot aanhouding van 3 oktober 2012 tegen de eiser
is uitgevaardigd wegens bedreigingen door gebaren, een feit dat volgens
artikel 329 Strafwetboek wordt gestraft met een gevangenisstraf van
acht dagen tot drie maanden, kan daarvoor geen hechtenis worden
bevolen of gehandhaafd.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de hechtenis handhaaft
wegens bedreigingen door gebaren of zinnebeelden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige derde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
7 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mary en de
heer Moisse (bij de balie te Brussel).

N° 602
1o Kamer — 8 november 2012
(C.11.0442.F)
HOGER BEROEP. — Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Principaal beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil. — Incidenteel beroep. — Vonnis alvorens recht te doen. — Principaal beroep.
— Voorwaarde.

De partij die incidenteel beroep instelt, kan nog principaal beroep instellen
tegen een vonnis alvorens recht te doen na zijn eerste beroep, voor zover dat
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vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan  (1). (Art. 1055 Gerechtelijk
Wetboek)

(D. t. BPost n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 5 maart 2009.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 oktober 2012 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en
advocaat-generaal André Henkes 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

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan in alle
zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken,
zelfs al is dat een beslissing alvorens recht te doen.
Luidens artikel 1051, eerste lid, van dat wetboek, is de termijn om
hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen van de betekening
van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid.
Artikel 1054, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de gedaagde
in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen
alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs
indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of vóór de betekening erin heeft berust.
Volgens artikel 1055 van dat wetboek kan tegen ieder vonnis alvorens
recht te doen, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger
beroep worden ingesteld, tegelijkertijd als tegen het eindvonnis. Die
bepaling geldt alleen voor de partij die het hoofdberoep instelt.
De partij die incidenteel beroep instelt, kan nog hoofdberoep instellen
tegen een vonnis alvorens recht te doen na zijn eerste beroep, voor zover
dat vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het volgende :
— de vrederechter heeft in zijn vonnis van 2 mei 2001 herhaald dat,
volgens zijn vonnis van 3 november 1993, dat in hoger beroep is bevestigd
bij vonnis van 8 oktober 1999 van de rechtbank van eerste aanleg, de
  (1) Zie Cass. 20 sept. 2001, AR C.98.0451.N, AC 2001, nr. 477.
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staat van het litigieuze pand uitsluitend te wijten was aan het foutieve
gedrag van de verweerster, en heeft haar veroordeeld om aan de eiser een
provisioneel bedrag van 2.132.662 frank (52.867,31 euro) te betalen wegens
genotsstoornis van 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1999, vermeerderd met
de compensatoire interest, alsook tot één frank provisioneel voor de
belasting wegens leegstand van het pand ; dat vonnis van 2 mei 2001 werd
aan de verweerster betekend op 28 juni 2001 ;
— de vrederechter heeft de verweerster bij vonnis van 30 maart 2006
veroordeeld tot betaling, aan de eiser, van verschillende bedragen
wegens huurschade ;
— de eiser heeft, bij verzoekschrift van 6 december 2006, hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis van 30 maart 2006 en de verweerster heeft
tegen dat vonnis incidenteel beroep en tegen het vonnis van 2 mei 2001
hoofdberoep ingesteld.
Het bestreden vonnis dat, na te hebben beslist dat artikel 1055 van
het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de verweerster, die
tegen het vonnis van 30 maart 2006 incidenteel beroep heeft ingesteld,
het hoofdberoep van de verweerster tegen de beslissingen alvorens recht
te doen van het vonnis van 2 mei 2001 ontvankelijk verklaart, niettegenstaande dat het voornoemde vonnis haar op 28 juni 2001 is betekend,
schendt de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Omvang van de vernietiging
De vernietiging van de beslissing die het hoofdberoep van de verweerster tegen het vonnis van 2 mei 2001 ontvankelijk verklaart, strekt zich
uit tot de beslissingen die de vonnissen van 2 mei 2001 en 30 maart 2006
gedeeltelijk nietig verklaren, wegens het verband dat de feitenrechter
tussen die beslissingen heeft gelegd.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet
kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het
hoofdberoep van de eiser en het incidenteel beroep van de verweerster
tegen het vonnis van 30 maart 2006 ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
8 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter.
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— Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en mevr. De Baets.

N° 603
1o Kamer — 8 november 2012
(C.12.0026.F)
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — ALLERLEI. — COLLECTIEF AKKOORD. — Vordering tot
homologatie. — Vonnis. — Hoger beroep. — In hoger beroep gedagvaarde
partijen. — Niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of nietopgeroepen partijen. — Betrekken van die partijen in de zaak.

Artikel 56 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen wijkt niet af van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek ;
wanneer het hoger beroep tegen een vonnis dat uitspraak doet over de vordering tot homologatie van een collectief akkoord wordt ingesteld door een
andere partij dan de schuldenaar, moet de eiser in hoger beroep zijn hoger
beroep richten tegen alle partijen wier belang strijdig is met het zijne en moet
hij bovendien de andere partijen in de zaak betrekken. (Art. 56, Wet. 31 jan.
2009 ; Art. 1053 Gerechtelijk Wetboek)

(Wilbois n.v. t. I.B.V. & Cie n.v. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 8 september 2011 van
het hof van beroep te Luik.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 oktober 2012 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 5, 7 en 56 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk dat de eiseres,
samen met de verweerder in zijn hoedanigheid van curator van de naamloze
vennootschap Wilforest, heeft ingesteld tegen het vonnis dat het reorganisatieplan
van de verweerster homologeert. Het grondt die beslissing op de volgende redenen :
“Volgens artikel 56 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen wordt het hoger beroep ‘gericht tegen de schuldenaar of tegen de schuldeisers, naar gelang van het geval’.
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1. Artikel 5 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen bepaalt
in het tweede lid dat ‘behoudens andersluidende bepalingen, tegen de beslissingen
van de rechtbank rechtsmiddelen kunnen worden aangewend volgens de in het
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen’, terwijl dat artikel,
in het vijfde en zesde lid, preciseert dat ‘elke belanghebbende kan tussenkomen
in de bij de huidige wet bepaalde procedures, overeenkomstig de artikelen 812 tot
814 van het Gerechtelijk Wetboek’, maar dat, bij ontstentenis van een dergelijke
tussenkomst, het feit dat een partij is gehoord of zij een geschrift heeft neergelegd op zich niet voldoende is om de ‘hoedanigheid van partij’ te verkrijgen.
Daaruit volgt dat ‘het begrip “schuldeisers”, waarvan sprake is in artikel 56 van
de wet, dat betrekking heeft op de rechtspleging in hoger beroep, bij ontstentenis
van een uitdrukkelijke afwijking van het Gerechtelijk Wetboek en [krachtens]
artikel 5 van de wet, moet begrepen worden als de schuldeisers die in de zaak
zijn tussengekomen. Alleen de schuldeiser die in de zaak is tussengekomen in
de zin van artikel 5 van de wet, kan tegen de schuldenaar hoger beroep instellen
onder de in artikel 56 van de wet bepaalde voorwaarden’ (Luik, 24 juni 2010, RG
2009/1947).
In dezelfde zin mag de schuldenaar die, in geval van weigering van homologatie, hoger beroep instelt, dat alleen richten tegen de schuldeisers die in de zaak
zijn tussengekomen in [eerste] aanleg.
2. Wanneer het rechtsmiddel niet wordt aangewend door de schuldenaar maar
door een schuldeiser die de hoedanigheid van partij heeft, moet hij het dan alleen
richten tegen de schuldenaar of moet hij, zoals het gemeen recht van artikel 1053
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt in geval van een onsplitsbaar geschil, het
ook richten tegen de partijen wier belang strijdig is met het zijne en moeten
daarenboven de andere partijen, die nog niet in beroep zijn gedagvaard of opgeroepen, in de zaak betrokken worden ?
Tijdens de parlementaire voorbereiding heeft de wetgever met betrekking
tot artikel 5 van de wet betreffende de continuïteit [van de ondernemingen]
beklemtoond dat ‘de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek in het algemeen
van toepassing zijn op de in dit amendement omschreven procedures. Dit geldt
inzonderheid voor de rechtsmiddelen, behalve ingeval een uitdrukkelijke bepaling hiervan afwijkt’ (Gedr. St. Kamer, 52 0160/002, p. 47). De wetgever heeft die
intentie in de wet opgenomen door in artikel 5, tweede lid, te beklemtonen dat de
rechtsmiddelen kunnen worden aangewend onder de in het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde voorwaarden, ‘behoudens andersluidende bepalingen’.
Daarenboven werd herhaald dat de bepaling betreffende de tussenkomst ‘noodzakelijk was om elke onduidelijkheid te voorkomen inzake de status van “partij”
die de belanghebbenden kunnen hebben ingevolge informele of min of meer
formele contacten met de rechtbanken. Dit geeft hen meer vrijheid van handelen
en voorkomt tegelijkertijd dat diegenen die reeds partij zijn zich moeten afvragen
wie bij de aanwending van een rechtsmiddel moet betrokken worden’ (Gedr. St.
Kamer, 52 0160/002, p. 47).
Uit de bewoordingen van artikel 56 van de wet betreffende de continuïteit [van
de ondernemingen] kan niet worden besloten dat het voormelde artikel afwijkt
van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek. Voor zover artikel 56 bepaalt dat
het beroep van de schuldeiser gericht is tegen de schuldenaar en niet ‘uitsluitend tegen de schuldenaar’, sluit het niet uit dat, wanneer andere schuldeisers in
eerste aanleg zijn tussengekomen, zij in voorkomend geval in het geding moeten
worden betrokken volgens het gemeen recht van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek.
Uit de omstandigheid dat de wetgever, op algemeen wijze, in bepaalde artikelen is afgeweken van het gemeen recht van het Gerechtelijk Wetboek — maar
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tegelijkertijd wel uitdrukkelijk erop gewezen heeft dat het van toepassing bleef
‘behoudens andersluidende bepalingen’ —, dat hij voor het vonnis van homologatie in een specifieke maatregel van bekendmaking heeft voorzien of nog dat
hij niet noodzakelijkerwijs ‘alle personen die getroffen zijn door de in de wet
bepaalde procedures, bij die procedures’ heeft willen betrekken, kan niet worden
afgeleid dat het voornoemd artikel 56 op een andere manier moet worden gelezen.
Bijgevolg moet alleen nog worden bepaald of de zaak betreffende de homologatie van het gerechtelijk reorganisatieplan een onsplitsbaar geschil vormt”, een
vraag waarop het arrest om de verschillende, daarin vermelde redenen, bevestigend antwoordt.
Het bestreden arrest, dat derhalve artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek
toepast, beslist aldus dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, met name om de
volgende redenen :
“De naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis Bank, de naamloze vennootschap ING België en de naamloze vennootschap Fortis Lease hebben, door hun
verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst en door hun positieve stem tijdens
de vergadering van de schuldeisers, doen blijken van hun tegengesteld belang
ten aanzien [van de eiseres en van de verweerder], die in de zaak zijn tussengekomen om de homologatie van het plan te verhinderen en een negatieve stem
uitgebracht hebben. Het tegengesteld belang vereist niet dat de tussenkomende
partijen een vordering hebben ingesteld tegen [de eiseres en de verweerder] — wat
voor het overige nauwelijks verenigbaar is met het voorwerp van die procedure
—, daar het bestaan van een onderliggend geschil tussen de partijen, zoals blijkt
uit, enerzijds, de tussenkomst van de voormelde vennootschappen om het plan
goed te laten keuren (met een voorbehoud dat door de eerste rechters niet is
aangenomen) en, anderzijds, een tussenkomst [van de eiseres en de verweerder]
om de homologatie van het plan te verhinderen, wat dat betreft volstaat.
Die tussenkomende partijen werden in hoger beroep niet bij de zaak betrokken.
Dat zou ook niet meer tijdig kunnen gebeuren : de termijn van hoger beroep
bedraagt immers acht dagen vanaf de kennisgeving van het vonnis (artikel 56,
tweede lid, van de wet), die te dezen is geschied door de in artikel 55, vijfde lid,
bepaalde bekendmaking van het vonnis van homologatie, met toepassing van
artikel 6, tweede lid, van de wet. Aangezien het vonnis bekendgemaakt werd
in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2010, is de termijn van acht dagen
verstreken”.
Grieven
Artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt weliswaar dat, “wanneer het
geschil onsplitsbaar is, hoger beroep gericht moet worden tegen alle partijen wier
belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep”.
Uit de artikelen 5 en 7 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen vloeit evenwel voort dat de rechtsmiddelen tegen de
beslissingen die gewezen worden in het kader van de bij die wet voorgeschreven
procedures, slechts aan de in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regels van
gemeen recht onderworpen zijn, voor zover die wet daarvan niet afwijkt.
Welnu, artikel 56 van die wet bepaalt :
“Tegen het vonnis dat oordeelt over de homologatie staat geen verzet open.
Het hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd op de
griffie van het hof van beroep, binnen acht dagen na de kennisgeving van het
vonnis, en wordt gericht tegen de schuldenaar of tegen de schuldeisers, naar
gelang van het geval. De griffier van het hof van beroep geeft bij gerechtsbrief
kennis van het verzoekschrift aan de geïntimeerden en, in voorkomend geval,
aan hun advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag na de neerlegging ervan.

ARREST-2012-11.indb 2478

07/08/13 11:16

N° 603 - 8.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2479

Als het vonnis de homologatie verwerpt, schort het hoger beroep de uitspraak
op”.
Uit die tekst volgt dat het hoger beroep tegen het vonnis dat uitspraak doet
over de vordering tot homologatie “gericht is tegen de schuldenaar of tegen de
schuldeisers, naar gelang van het geval”, dat wil zeggen naargelang de eiser in
hoger beroep schuldeiser dan wel schuldenaar is.
Zo bepaalt die bepaling uitdrukkelijk dat wanneer de eiser in hoger beroep de
schuldenaar is, het hoger beroep gericht moet worden tegen alle schuldeisers in
de zaak, maar dat de eiser in hoger beroep die, zoals in dit geval, schuldeiser is,
zijn beroep alleen tegen de schuldenaar hoeft te richten.
Artikel 56 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen wijkt zodoende uitdrukkelijk af van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek in geval van een onsplitsbaar geschil, daar het bepaalt tegen wie
de schuldeiser zijn hoger beroep moet richten, te dezen de schuldenaar, en hem
dus vrijstelt van de verplichting om de andere schuldeisers die in de zaak tussenkomen, bij het geding te betrekken.
Het bestreden arrest, dat beslist dat het hoger beroep van de eiseres niet alleen
gericht moest worden tegen de schuldenaar, te dezen de [verweerster], maar ook
tegen de andere schuldeisers die in eerste aanleg zijn tussengekomen, te weten
de naamloze vennootschap ING België, de naamloze vennootschap Fortis Lease
en de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis Bank, terwijl artikel 56 van
de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen,
door dat niet verplicht te stellen afwijkt van de in artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regel, schendt aldus artikel 56 van de voormelde wet van
31 januari 2009 en, voor zover nodig, de artikelen 5 en 7 van die wet.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep aangevoerde middel
van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is laattijdig omdat het
meer dan drie maanden na de kennisgeving, door de griffie, van het
bestreden arrest is ingesteld
Artikel 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen bepaalt dat, behoudens andersluidende bepalingen, tegen de beslissingen van de rechtbank rechtsmiddelen kunnen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven regels en termijnen.
Artikel 7 van de voormelde wet bepaalt dat zij, behalve wanneer een
wijziging of een uitzondering voortvloeit uit een uitdrukkelijke tekst
van die wet, niet tot strekking heeft oudere wetten te wijzigen of hierop
uitzonderingen aan te brengen.
Volgens artikel 55, laatste lid, van die wet wordt de homologatie bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen van
de griffier.
Die bepaling is ook van toepassing op het arrest dat uitspraak doet
over het hoger beroep tegen dat vonnis.
De artikelen 5, derde lid, en 6, tweede lid, van dezelfde wet bepalen
dat, wanneer de voormelde wet bepaalt dat beslissingen bij uittreksel
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, die bekendmaking
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als kennisgeving geldt en dat de termijnen beginnen te lopen vanaf de
dag van de bekendmaking.
Die bepalingen wijken niet uitdrukkelijk af van artikel 1073 Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de termijn om cassatieberoep in te
stellen, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, drie
maanden bedraagt 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.
Hieruit volgt dat de kennisgeving of de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep, de
termijn voor het cassatieberoep doet ingaan, maar dat zulks niet geldt
voor de kennisgeving door de griffie, die overigens door geen enkele
wettelijke bepaling is voorgeschreven.
Het bestreden arrest is nooit in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en is betekend op 19 oktober 2011.
Het cassatieberoep dat op 19 januari 2012 is ingesteld, is dus niet laattijdig.
Het tweede, door de verweerster tegen het cassatieberoep aangevoerde
middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is niet gericht
tegen de bestreden beslissing
De verweerster, die aanvoert dat uit de redenen van het arrest alvorens recht te doen van 12 mei 2011 volgt dat het hof van beroep reeds
definitief zou hebben beslist dat artikel 56 van de wet van 31 januari 2009
niet afwijkt van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, voert geen
middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep aan maar
betwist de gegrondheid van het middel.
De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Het middel
Het bestreden arrest, dat op dat punt niet wordt bekritiseerd, beslist,
dat het geschil over de homologatie van het plan onsplitsbaar is.
Artikel 1053, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat,
wanneer het geschil onsplitsbaar is, het hoger beroep gericht moet
worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser
in hoger beroep. Dat hoger beroep moet bovendien de andere niet in het
beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen
binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de
sluiting van het debat in de zaak betrekken.
Artikel 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 bepaalt dat, behoudens andersluidende bepalingen, tegen de beslissingen van de rechtbank
rechtsmiddelen kunnen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.
Krachtens artikel 56 van die wet wordt het hoger beroep tegen het
vonnis dat uitspraak doet over de vordering tot homologatie gericht
tegen de schuldenaar of tegen de schuldeisers, naar gelang van het geval.
Die bepaling wijkt niet af van het voornoemde artikel 1053.
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Hieruit volgt dat wanneer het hoger beroep tegen een dergelijk vonnis
wordt ingesteld door een andere partij dan de schuldenaar, de eiser in
hoger beroep zijn hoger beroep moet richten tegen alle partijen wier
belang strijdig is met het zijne en bovendien de andere niet in het beroep
komende, niet in beroep gedagvaarde of niet-opgeroepen partijen in de
zaak moet betrekken.
Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster in de kosten van de memorie van antwoord
en de eiseres in de overige kosten.
8 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Grégoire.

N° 604
1o Kamer — 9 november 2012
(C.11.0563.N)
1o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout. — Schade. — Veroordeling. — Grenzen.
2o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 144
Burgerlijke Rechten –– Rechterlijke macht. — Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout. — Schade. — Veroordeling. — Grenzen.
3o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — RECHTERLIJKE
MACHT. — Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout. — Schade. —
Veroordeling. — Grenzen.
4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Oorzakelijk verband. — Bewijslast.

1°, 2o en 3o De rechter mag het bestuur veroordelen tot vergoeding van de
schade die een derde lijdt ingevolge zijn fout, zonder daarbij evenwel aan
het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zonder zich in zijn plaats te
stellen  (1). (Art. 144, Grondwet)
4o Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en
de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat ;
dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan (2). (Artt. 1382 en 1382 BW)

(Isobar n.v. t. Provincie West-Vlaanderen)

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. De eiseres, de NV Isobar, wenste haar bedrijf in Kuurne uit te breiden
en kocht hiertoe een onroerend goed aan. Volgens het gewestplan was
het goed deels gelegen in woongebied en deels in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.
Voorafgaand aan die koop had de eiseres een stedenbouwkundig attest
nr. 2 aangevraagd met het oog op het slopen van het bestaande gebouw
en het bouwen van een nieuwe productie- en opslagplaats. Ze verkreeg
dat attest mits naleving van bepaalde voorwaarden, in het bijzonder met
betrekking tot een te voorziene bufferzone en groenzone.
Na aankoop diende eiseres een aanvraag in tot het bekomen van een
milieuvergunning. Die vergunning werd haar door het College van
Burgemeester en Schepenen toegekend. Op het administratief beroep
van een buurtbewoner besliste de Bestendige Deputatie tot weigeren van
de milieuvergunning.
Het beroep van eiseres bij de Raad van State werd bij arrest van
17 januari 2008 verworpen bij gebrek aan belang. Eiseres had haar exploitatie ondertussen immers voor de noodwendigheden van het bedrijf naar
een andere site verplaatst.
Naast een milieuvergunning had eiseres ook een aanvraag ingediend
tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Het College
van Burgemeester en Schepenen weigerde haar die.
Eiseres diende een nieuwe aangepaste aanvraag in, die echter eveneens
werd geweigerd.
De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen verwierp
het administratief beroep van eiseres.
Hiertegen stelde eiseres een schorsings- en annulatieberoep in bij de
Raad van State. Het schorsingsverzoek werd bij arrest van 30 januari
2003 verworpen, doch het annulatieberoep werd bij arrest van 5 januari
2009 ingewilligd. De Raad van State oordeelde dat een plan van aanleg
dat nog niet voorlopig is aangenomen geen geldige weigeringsgrond kan
uitmaken, evenmin als de weigering van de milieuvergunning een geldig
weigeringsmotief vormt.
Het ondertussen goedgekeurde bijzonder plan van aanleg werd bovendien ook door de Raad van State vernietigd bij arrest van 16 juni 2008.
Hierop stelde eiseres tegen de Provincie West-Vlaanderen een aansprakelijkheidsvordering in strekkende tot vergoeding van haar schade
voortvloeiend uit de foutieve weigering van de milieuvergunning en
stedenbouwkundige vergunning.
Bij vonnis van 31 december 2007 verklaarde de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge die vordering onontvankelijk. De rechtbank was van
oordeel dat de vordering niet tegen de Provincie maar tegen het Vlaams
Gewest diende ingesteld.
Tegen dat vonnis stelde eiseres hoger beroep in. Bij het bestreden
arrest van 18 maart 2011 verklaarde het Hof van Beroep te Gent dat
hoger beroep ongegrond.
Volgens de appelrechters was de vordering van eiseres tegen verweerster wel ontvankelijk doch ongegrond, bij gebrek aan bewijs van oorza-
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kelijk verband tussen de door verweerster bij de weigering begane
fouten en de onmogelijkheid voor eiseres om haar uitbreidingsplannen
te realiseren.
2. Het enig cassatiemiddel voert de schending aan van de artikelen 144,
145, 149 en 159 van de Grondwet en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
3. Het eerste onderdeel voert een tegenstrijdigheid aan : de appelrechters
overwegen dat ze geen bevoegdheid hebben om zich in de plaats te stellen
van de vergunningverlenende overheid wat haar discretionaire bevoegdheid betreft, maar vervolgens oefenen ze wel die discretionaire bevoegdheid uit door in de plaats van de overheid te beslissen dat de projecten
van eiseres geen afwijkingen van het gewestplan toelieten en de draagkracht van het gebied overstegen.
Dit onderdeel lijkt me niet ontvankelijk : het voert een juridische en
geen feitelijke tegenstrijdigheid aan, waarvoor de loutere aanvoering
van schending van art. 149 GW niet volstaat.
4. Het tweede onderdeel voert een gebrek aan antwoord op eiseres’
conclusie aan m.b.t. haar analyse van de weigeringbeslissing en de
daaraan voorafgaande adviezen en beslissingen en het oorzakelijk
verband tussen de ingeroepen fouten en de aangevoerde schade.
Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.
De eiseres voerde in conclusie wel aan dat de door haar geplande
uitbreiding van haar bedrijf in overeenstemming was met het gewestplan
en een goede ruimtelijke ordening, maar niet dat de beoordeling van dat
oorzakelijk verband diende te gebeuren aan de hand van de niet onwettig
verklaarde motieven van de weigeringbeslissing. Met het oordeel dat de
eiseres niet aantoont dat ze, ook zonder de fout van de verweerster,
de vergunningen zou bekomen hebben, aangezien de geplande uitbreiding niet in overeenstemming was met de administratieve vereisten,
verwerpen en beantwoorden de appelrechters dit verweer.
5. Het derde onderdeel voert een miskenning aan van het algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten, doordat het arrest, bij
het beoordelen van het oorzakelijk verband, beslist dat eiseres geen
vergunningen zou hebben bekomen indien de overheid haar beslissing
wettig had gemotiveerd, nadat de appelrechters zichzelf de discretionaire bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid hadden
toegeëigend.
Het onderdeel heeft betrekking op de invloed van de beoordelingsvrijheid waarover het bestuur beschikt bij het nemen van een beslissing
op grond van een discretionaire bevoegdheid, op de beoordeling van het
causaal verband tussen de fout van het bestuur en de schade. Het voert
in essentie aan dat wanneer het bestuur over een discretionaire bevoegdheid beschikt, de rechter niet met zekerheid kan beslissen waaruit het
“rechtmatig alternatief” zou bestaan, zodat er ook geen zekerheid kan
zijn over het causaal verband tussen de fout en de schade. Hoogstens zou
er sprake kunnen zijn van (het verlies van) een kans dat de overheid in
de ene of de andere zin zou hebben beslist.
6. Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
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6.1. Zoals het Hof stelde bij arresten van 4 maart 2004  (1), 27 oktober
2006  (2) en 3 januari 2008  (3), is de rechterlijke macht bevoegd om het
bestuur te veroordelen tot vergoeding van de schade die een derde lijdt
ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder daarbij evenwel aan het
bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in zijn plaats te stellen ;
aldus moet zij de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het bestuur de
mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen
de door de wet gestelde grenzen.
Er is veel geschreven over de wijze waarop de rechter het potentiële
conflict tussen de beleidsvrijheid van de overheid en de toepassing
van de zorgvuldigheidsnorm moet benaderen  (4). Daarentegen lijkt de
rechtsleer grotendeels voorbij te gaan aan de vraag hoe de rechter moet
omgaan met de beleidsvrijheid van het bestuur bij de beoordeling van
het causaal verband tussen de fout van het bestuur en de schade.
Zoals de beleidsvrijheid waarover het bestuur beschikt bij het nemen
van een beslissing, niet verhindert dat de rechter het overheidshandelen
toetst aan de zorgvuldigheidsnorm  (5), zo verhindert zij evenmin dat
de rechter oordeelt, rekening houdend met de concrete gegevens van
de zaak, dat het bestuur, indien het binnen zijn beleidsvrijheid op een
zorgvuldige wijze had gehandeld, een bepaalde beslissing zou hebben
genomen (en geen andere). Dat het bestuur in theorie verschillende
beslissingen had kunnen nemen, sluit niet uit dat de rechter overtuigd
kan zijn dat, rekening houdend met de concrete omstandigheden, een
zorgvuldig handelend bestuur slechts een welbepaalde beslissing zou
hebben genomen. Hierdoor ontneemt de rechter aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid niet. Hij gaat slechts na wat een zorgvuldig handelend
bestuur zou hebben gedaan in het licht van de concrete omstandigheden,
om vervolgens te beoordelen of de schade ook zou zijn ontstaan in de
hypothese dat het bestuur op die wijze had gehandeld. De beleidsvrijheid van het bestuur moet de rechter daarbij wel tot terughoudendheid
brengen. Zo mag hij bij het construeren van het zogenaamd “rechtmatig alternatief” niet naar eigen opvatting andere criteria in de plaats
stellen van de (rechtmatig aangewende) criteria die de beleidskeuze van
de overheid mee hebben bepaald  (6).
Vaak zal een rechtmatig handelend bestuur op grond van zijn discretionaire bevoegdheid verschillende beslissingen kunnen nemen. Indien het
niet zeker is dat de schade niet zou zijn ontstaan zonder de fout, omdat
  (1) AR C.03.0346.N, C.03.0448.N & C.03.0449.N, AC 2004, nr. 124, met concl. O.M.
  (2) AR C.03.0584.N, AC 2006, nr. 518.
  (3) AR C.06.0322.N, AC 2008, nr. 4.
  (4) Zie o.m. W. Van Gerven, Hoe blauw is het bloed van de prins ? De overheid en het
verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984 ; A. Van Oevelen, “De toetsing van het
overheidshandelen aan de zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382-1383 BW : een
volledige of marginale toetsing”, in Liber Amicorum Walter Van Gerven, 361-372.
  (5) Daarbij moet de rechter wel de nodige terughoudendheid aan de dag leggen, rekening houdend met de beleidsvrijheid van het bestuur. Een deel van de rechtsleer spreekt
in dat verband van een marginale toetsing aan de zorgvuldigheidsnorm.
  (6) Naar analogie met Cass. 4 maart 2004, AR C.03.0346.N, AC 2004, nr. 124, met concl.
O.M.
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het bestuur mogelijk tot dezelfde beslissing was gekomen indien het
rechtmatig had gehandeld, dan moet de rechter de vordering tot schadevergoeding in beginsel afwijzen wegens een gebrek aan oorzakelijk
verband. Hoogstens kan er dan een vergoeding worden toegekend voor
het verlies van een kans, indien er een reële kans was dat de eiser aan de
schade was ontkomen zonder de fout van het bestuur (m.a.w. indien er
een reële kans was dat het bestuur een andere — voor de eiser gunstige
— beslissing had genomen). Maar de terughoudendheid die de rechter
aan de dag moet leggen t.a.v. de beleidsvrijheid van het bestuur gaat
niet zover dat hij steeds zou moeten oordelen dat het bestuur, indien
het rechtmatig had gehandeld, verschillende beslissingen had kunnen
nemen. Het beginsel van de scheiding der machten belet de rechter niet
te beslissen dat het bestuur, rekening houdend met de gegevens van de
zaak, een welbepaalde beslissing zou hebben genomen indien het op een
rechtmatige wijze had gehandeld. Zo oordeelde het Hof in een arrest
van 21 juni 1990  (1), met betrekking tot een zaak waarin de beslissing
van het bestuur om een ambtenaar niet te bevorderen vernietigd was
door de Raad van State wegens niet naleving van een vormvereiste, dat
de rechter wettig kan oordelen dat er geen causaal verband is tussen de
schade en de fout van het bestuur omdat de ambtenaar, indien de regelmatige procedure was gevolgd, de bevordering ook niet had verkregen.
6.2. Anderzijds is het vaste rechtspraak van het Hof, zoals herhaald
in de arresten van 17 december 2009  (2), 6 juni 2011  (3) en 19 september
2011  (4) dat degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er
tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat ; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de
schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.
Bij de boordeling van het oorzakelijk verband bepaalt de rechter een
(hypothetisch) rechtmatig alternatief voor de foutieve gedraging van
de verweerder die de eiser als oorzaak aanvoert : wat had de verweerder
gedaan indien hij rechtmatig had gehandeld ? Indien de schade zich ook
zou hebben voorgedaan in de hypothese van het rechtmatig alternatief,
dan is er geen causaal verband tussen de fout en de schade  (5).
6.3 In de voorliggende zaak oordelen de appelrechters, op basis van de
aangebrachte gegevens, dat niet is aangetoond dat de niet-verwezenlijking van de door de eiseres geplande bedrijfsuitbreiding te wijten is aan
de fout van de vergunningverlenende overheid. De eiseres toont immers
  (1) AC 1989-90, 1353.
  (2) AR C.09.0190.N, AC 2009, nr. 760.
  (3) AR C.10.0095.F, AC 2011, nr. 377.
  (4) AR C.10.0680.N, AC 2011, nr. 480.
  (5) Zie daarover H. Bocken en I. Boone, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, die Keure, 2011,
74-75 ; B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck en G. Gathem, La responsabilité civile.
Chronique de jurisprudence 1996-2007, Vol 1 : Le fait générateur et le lien causal, Larcier, 2009,
329-332 ; I. Durant, Eléments pour une approche diversifiée et évolutive de la causalité dans
le droit de la responsabilité civile, 2003, niet gepubl. proefschrift, 99-105 ; J.-L. Fagnart, La
causalité, Kluwer, 2009, 56-61 ; M. Van Quickenborne, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Kluwer, 2007, 46-48 ; T. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Intersentia, 2009, 778-779.
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niet aan dat indien was geoordeeld en gemotiveerd zoals het hoorde bij
het onderzoek van haar vergunningsaanvragen, zij een gunstige beslissing zou hebben verkregen voor de beide vereiste vergunningen. Door
aldus te oordelen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout
van de verweerster en de door de eiseres aangevoerde schade, ontnemen
de appelrechters aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet.
7. Het vierde onderdeel voert een schending aan van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en verwijt de appelrechters, bij
het beoordelen van het oorzakelijk verband, bij het wegdenken van de
onwettige motieven van de overheid, eigen motieven in de plaats te
hebben gesteld m.b.t. tot de verenigbaarheid van de aanvragen van de
eiseres met de administratieve voorschriften.
Het onderdeel is nieuw en dus niet ontvankelijk.
8. Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 18 maart 2011.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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
.........................................................
Derde onderdeel
5. De rechter mag het bestuur veroordelen tot vergoeding van de
schade die een derde lijdt ingevolge zijn fout, zonder daarbij evenwel
aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zonder zich in zijn
plaats te stellen.
6. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen
de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk
verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade
zich niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.
7. De appelrechters oordelen dat, na onderzoek van alle aangebrachte
gegevens in het kader van het overheidsaansprakelijkheidsgeschil, de
eiseres niet aantoont dat indien was geoordeeld en gemotiveerd zoals
het hoorde bij het onderzoek van haar vergunningsaanvragen, zij een
gunstige beslissing zou hebben verkregen voor de beide vereiste vergunningen, zodat niet is aangetoond dat de niet-verwezenlijking van de door
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de eiseres geplande uitbreiding te wijten is aan de fout van de vergunningverlenende overheid.
Aldus oordelen de appelrechters, zonder daarbij aan het bestuur zijn
beleidsvrijheid te ontnemen, dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de fout van de verweerster en de door de eiseres aangevoerde
schade.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De
Baets en de heer Maes.

N° 605
1o Kamer — 9 november 2012
(C.12.0051.N)
1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.a.v. de echtgenoten. — Echtscheiding door
onderlinge toestemming. — Voorafgaande overeenkomst. — Toepasselijke
regels. — Kwalificatie. — Gekwalificeerde benadeling. — Gevolg.
2o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Algemeen. — Echtscheiding door
onderlinge toestemming. — Voorafgaande overeenkomst. — Toepasselijke
regels. — Kwalificatie. — Gekwalificeerde benadeling. — Gevolg.

1o en 2o Een regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming blijft zoals iedere vermogensrechtelijke overeenkomst onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (1) ; een dergelijke overeenkomst kan, ook al wordt zij gekwalificeerd als een dading, worden aangevochten op grond van gekwalificeerde benadeling, dit is de benadeling die
bestaat uit een manifeste wanverhouding tussen de wederzijds bedongen prestaties en die het gevolg is van het misbruik van de ene partij van de zwakke
positie van de andere  (2). (Art. 1287, eerste lid, Gerechtelijke Wetboek)

(C. t. B.)
  (1) Cass. 16 juni 2000, voltallige zitting, AR C.96.0006.N, AC 2000, nr. 374, met (andersluidende) conclusie O.M. ; RW 2000-2001, 238, noot W. Pintens, De vernietiging van de
overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming.
  (2) Het O.M. concludeerde dat de kwalificatie van de EOT-akte, die, volgens deze
rechtspraak van het Hof inderdaad onderworpen is aan de regels van het verbintenissenrecht, dus niet zonder belang is en dat ze dus in elk geval niet zonder onderscheid tot
het besluit kan leiden dat die akte door gekwalificeerde benadeling van een partij kan
aangetast zijn ; dat het Hof niet tot dat besluit kan komen in de plaats van de feiten-
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 22 september 2011.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgende middel aan :
Middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen bij het burgerlijk geding, ook nog het beschikkingsbeginsel genoemd, krachtens hetwelk partijen
in burgerlijke zaken het recht hebben om zelf de grenzen van het geschil te bepalen
en dat onder meer in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek zijn toepassing vindt ;
— het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van het recht van verdediging ;
— de artikelen 774, tweede lid en 1287 Gerechtelijk Wetboek ;
— en voor zoveel als nodig, de artikelen 1118, 2052, tweede lid, 2044 en 2053
Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
De appelrechters oordelen dat de vordering van verweerster tot nietigverklaring van de patrimoniale regelingen vervat in de EOT-akte toelaatbaar is en
verwerpen het door eiser aangevoerd verweermiddel dat de EOT-akte in casu een
dading betreft en dat dergelijke akte niet kan worden bestreden op grond van
rechtsdwaling of benadeling, maar ook niet op grond van bedrog of geweld en dit
op grond van de volgende redengeving :
“1.3.Sedert de wet van 30 juni 1994 wordt algemeen aangenomen dat de overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten opgesteld
in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming onderworpen is
aan de regels van het verbintenissenrecht
Tevens kan ook een onderdeel van de regelingsakte nietig worden verklaard,
nu de nietigheid van een onderdeel geen gevolgen heeft voor de echtscheiding zelf
(zie in dezelfde zin : Cass. 16 juni 2000, RW 2000-2001, 238).
Enkel indien de voorafgaande overeenkomst wordt beschouwd als een echte
dading, zoals omschreven in artikel 2044 Burgerlijk Wetboek, is daarop het
rechter en dat het terugkomen op een oude EOT-akte, opgesteld door een notaris, die de
partijen ook dient voor te lichten, met grote omzichtigheid dient te worden benaderd
en dat het Hof zich dus ook in dezen terughoudend dient op te stellen ten aanzien van
zulke nietigheidsgrond. Het O.M. was derhalve van mening dat het middel een belang
vertoonde en zelfs gegrond was, in zoverre het een schending van het beschikkingsbeginsel aanvoerde, omdat zowel de verweerster als de eiser in hun appelconclusie hadden
aangevoerd dat hun EOT-overeenkomst een dading is en de appelrechters oordelen dat
de partijen geen dading hebben gesloten. Zie overigens de eensluidende conclusie O.M.
voor het arrest in de zaak AR C.12.0146.N van dezelfde datum (infra nr. 606).
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artikel 2052 Burgerlijk Wetboek van toepassing : Deze wetsbepaling sluit de
rechtsdwaling en benadeling uit als vernietigingsgrond.
Dit impliceert dat bij toepassing van art. 2053 Burgerlijk Wetboek de rechtsgeldigheid van de regelingsakte, bedoeld in art. 1287 Gerechtelijk Wetboek — ten
deze de patrimoniale bedingen die erin vervat zijn — voor zover die akte niet als
een echte dading wordt beoordeeld, kan worden bestreden op grond van bepaalde
wilsgebreken.
Omdat niets verhindert dat de echtgenoten in de regelingsakte een volstrekt
ongelijke verdeling van activa en passiva bedingen, is de toepassing van de
gewone benadeling evenwel niet toepasselijk.
Dit sluit evenwel de toepassing van de gekwalificeerde benadeling of het
misbruik van omstandigheden niet uit.”
En vervolgens oordelen de appelrechters dat verweerster wel degelijk wilsbekwaam was dat verweerster niet het bewijs levert dat de akte zou zijn tot stand
gekomen door geweld dat door eiser tegenover haar zou zijn uitgeoefend, dat
evenmin is bewezen dat door eiser hoofdbedrog werd gepleegd, doch oordelen vervolgens dat eiser misbruik heeft gemaakt van de inferieure positie waarin verweerster
zich bevond ten tijde van het vastleggen van de patrimoniale bepalingen van de
EOT-akte op 7 september 1995 en oordelen op grond daarvan dat er ten deze ernstige
aanwijzingen zijn dat de globale regeling van de patrimoniale aanspraken van de
echtgenoten terdege behept is met een gekwalificeerde benadeling, doch oordelen
verder dat, gelet op de afwezigheid van een inventaris en rekening houdend met het
feit dat partijen voorafgaandelijk reeds gedeeltelijke toewijzingen en/of verdelingen
hebben doorgevoerd, het aangewezen is dat een deskundige wordt ingesteld met het
oog op het opstellen van een volledige inventaris. Tot slot verwerpen de appelrechters de vordering van verweerster in zoverre gesteund op beweerde verduistering en
kennen aan verweerster een provisioneel bedrag toe van 5.000 euro.
Aangevoerde grieven
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen
bij het burgerlijk geding, ook wel beschikkingsbeginsel genoemd, hebben de
partijen in burgerlijke zaken het recht om zelf de grenzen van het geschil te
bepalen dat zij aan de rechter voorleggen. Dit beginsel wordt onder meer toegepast in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek.
Uit de lezing van de laatste syntheseconclusies van partijen blijkt dat er geen
betwisting bestond tussen partijen dat de tussen hen afgesloten EOT-akte van
7 september 1995 diende beschouwd te worden als een dading. Zo voerde eiser in
zijn syntheseconclusie II dd. 13 februari 2009 uitdrukkelijk aan :
“De overeenkomst EOT is te kwalificeren als een dading.
De rechtsleer en de rechtspraak zijn het er over eens dat een in het kader van
een echtscheiding door onderlinge toestemming afgesloten dading niet bestreden
kan worden op grond van rechtsdwaling of benadeling maar ook niet in geval
van bedrog of geweld. Dit houdt een afwijking in op het artikel 2053 Burgerlijk
Wetboek. Deze interpretatie is gesteund op het feit dat de procedure enige tijd
in beslag neemt, waardoor de echtgenoten tijd hebben om de eventuele gebreken
zelf vast te stellen en op de overweging dat de toe te passen sancties een reeds
definitief geworden echtscheiding op de helling zouden kunnen zetten.
Met betrekking tot de benadeling zij nog opgemerkt dat niets echtgenoten
verhindert om een volstrekt ongelijke verdeling van activa en passiva overeen
te komen. Dit brengt met zich mee dat inroepen van benadeling door een van de
echtgenoten niet kan.
Verweerster was het ermee eens dat de EOT-akte diende beschouwd te worden
als een dading zoals blijkt uit haar syntheseconclusie dd. 12 januari 2009 waarin
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zij het volgende liet gelden : ‘De dadingsovereenkomst gesloten tussen [verweerster] en [eiser] ter beëindiging van hun huwelijk is ab initio aangetast door het
wilsgebrek bedrog’. Zo schreef zij verder : ‘Naast de nietigheid van de overeenkomst wegens bedrog, zou de EOT-overeenkomst, als dading, in casu ook vernietigd kunnen worden op grond van gekwalificeerde benadeling’. Uit de gezamenlijke lezing van de syntheseconclusies van beide partijen blijkt derhalve dat beide
partijen het erover eens waren dat de EOT-akte die tussen hen werd afgesloten
wel degelijk diende gekwalificeerd te worden als een dading. De appelrechters
oordelen evenwel : ‘enkel indien de voorafgaande overeenkomst wordt beschouwd
als een echte dading, zoals omschreven in artikel 2044 Burgerlijk Wetboek, is
daarop het artikel 2052 Burgerlijk Wetboek van toepassing : deze wetsbepaling
sluit de rechtsdwaling en benadeling uit als vernietigingsgrond. Dit impliceert
dat bij toepassing van artikel 2053 Burgerlijk Wetboek de rechtsgeldigheid van
de regelingsakte, bedoeld in artikel 1287 Gerechtelijk Wetboek ten deze de patrimoniale bedingen die erin vervat zijn – voor zover die akten niet als een echte
dading worden beoordeeld – kan worden bestreden op grond van bepaalde wilsgebreken. Omdat niets verhindert dat de echtgenoten in de regelingsakte een
volstrekt ongelijke verdeling van activa en passiva bedingen, is de toepassing
van de gewone benadeling evenwel niet toepasselijk. Dit sluit evenwel de toepassing van de gekwalificeerde benadeling of het misbruik van omstandigheden niet
uit.’Vervolgens oordelen de appelrechters evenwel, dat de partijen evenwel geen
dading hebben afgesloten zoals bedoeld in artikel 2044 Burgerlijk Wetboek en
dat derhalve de nietigverklaring van de patrimoniale bedingen vervat in de door
hen opgestelde EOT-akte kan worden gevorderd op grond van bedrog, geweld en
de gekwalificeerde benadeling. Aldus werpen de appelrechters ambtshalve een
betwisting op die tussen de partijen niet bestond nu beide partijen het erover
eens waren dat de tussen hen afgesloten EOT-akte wel degelijk als dading te
kwalificeren was. Door aldus ambtshalve een betwisting op te werpen die door
de partijen bij conclusies gelijkelijk was uitgesloten schenden de appelrechters
het beginsel inzake autonomie der partijen bij het burgerlijk geding, ook wel
beschikkingsbeginsel genoemd, krachtens hetwelk de partijen in burgerlijke
zaken het recht hebben om zelf de grenzen van het geschil te bepalen dat zij aan
de rechter voorleggen en dat onder meer in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek
wordt toegepast. Door verder uitspraak te doen over de vordering tot nietigverklaring ingesteld door verweerster, ervan uitgaande dat de EOT-akte niet kan
beschouwd worden als een dading, zonder de kans te geven aan eiser om terzake
te besluiten schenden de appelrechters bovendien het recht van verdediging van
eiser (schending van het algemeen rechtsbeginsel dan de eerbiediging van het
recht van verdediging voorschrijft) en door tevens na te laten de debatten te
heropenen schenden zij tevens artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Door tenslotte te oordelen dat eiser misbruik heeft gemaakt van de inferieure positie van verweerster schenden zij bovendien de bepalingen van de artikelen 1118, 2052, tweede lid en 2053 Burgerlijk Wetboek”.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op : de
kritiek dat de appelrechters geoordeeld hebben dat de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming geen dading
is terwijl deze kwalificatie niet ter discussie stond, vertoont geen belang
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aangezien een dergelijke akte, ongeacht de hieraan gegeven kwalificatie,
steeds kan worden aangevochten op grond van gekwalificeerde benadeling.
2. Een regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming blijft zoals iedere vermogensrechtelijke overeenkomst onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht. Een
dergelijke overeenkomst kan, ook al wordt zij gekwalificeerd als een
dading, worden aangevochten op grond van gekwalificeerde benadeling,
dit is de benadeling die bestaat uit een manifeste wanverhouding tussen
de wederzijds bedongen prestaties en die het gevolg is van het misbruik
door de ene partij van de zwakke positie van de andere.
3. De appelrechters konden derhalve, ongeacht de door hen gegeven
kwalificatie van de overeenkomst, naar recht oordelen dat de verweerster de akte kon aanvechten op grond van gekwalificeerde benadeling,
zodat het middel geen belang vertoont.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 606
1o Kamer — 9 november 2012
(C.12.0146.N)
1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.a.v. de echtgenoten. — Echtscheiding door
onderlinge toestemming. — Voorafgaande overeenkomst. — Toepasselijke
regels. — Kwalificatie. — Dwaling. — Benadeling. — Gevolg.
2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — Echtscheiding door onderlinge toestemming. —
Voorafgaande overeenkomst. — Toepasselijke regels. — Kwalificatie. —
Dwaling. — Benadeling. — Gevolg.

1o en 2o De regelingsakte, dit is de akte waarbij de echtgenoten die besloten
hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, hun
wederzijdse rechten regelen is een familiaalrechtelijke overeenkomst van
bijzondere aard die onderworpen is aan de algemene regels van het verbintenissenrecht, met dien verstande dat zij gelet op haar aard en strekking
niet kan worden aangevochten wegens dwaling of benadeling aangezien de
partijen geacht worden deze risico’s bij het sluiten van de overeenkomst te
hebben verdisconteerd  (1). (Art. 1287, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
  (1) Zie de concl. van het O.M. ; zie ook het arrest in de zaak AR C.12.0051.N van
dezelfde datum (supra, nr. 605 en de voetnoot).
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(A. t. D.)
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Het bestreden arrest wijst de vordering van de eiser tot vernietiging
van de aan de echtscheiding bij onderlinge toestemming tussen partijen
voorafgaande regelingakte verleden op 6 juni 2002 voor notaris Jan
Michoel te Hoogstraten. wegens benadeling voor meer dan een vierde,
op grond van artikelen 887 en 888 BW af op deze aangevochten gronden :
“(Eiser) houdt voor dat hij voor meer dan één vierde benadeeld werd bij
de voormelde akte en vraagt de vernietiging ervan op grond van art. 887
en 888 BW.
Ten onrechte houdt (verweerster) voor, hierin gevolgd door de eerste
rechter, dat de voormelde bepalingen geen toepassing vinden op andere
verdelingen dan deze die een nalatenschap betreffen.
De gelijkheid tussen de deelgenoten is immers fundamenteel in alle
onverdeeldheden, ook deze voorkomend uit de ontbinding van een
gemeenschappelijk vermogen (zie o.m. De Page, H., Traité élémentaire de
droit civil belge, t. IX, 1974, nr. 1479, p. 1055 ; art. 1476 (oud) BW).
Eveneens ten onrechte houdt (verweerster) voor, hierin eveneens
gevolgd door de eerste rechter, dat deze bepalingen niet van toepassing
zouden zijn omdat het hier een dading betreft.
Een deelgenoot kan wel degelijk opkomen wegens benadeling voor
meer dan één vierde, tegen een dading die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden (zie o.m. Cass. 28 januari 2010 ; Cass. 21 okt. 1943 ;
De Page, H., Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, 1974, nr. 1474,
p. 1048-105 ; vgl. Pintens, W., ‘De vernietiging van de overeenkomsten bij
echtscheiding door onderlinge toestemming’, RW 2000-01, p. 241).
De regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming houdt evenwel een dading in die niet alleen beoogt een
einde te stellen aan een onverdeeldheid, maar houdt ook een aantal
andere regelingen in, o.m. m.b.t. de alimentaire verplichtingen. Verder
dient ook rekening gehouden met de eventuele verregaande toegevingen
die een echtgenoot wil doen om kost wat kost de ontbinding van het
huwelijk te bekomen.
Ook al zijn de bedingen aangaande de regeling van de wederzijdse
rechten en aangaande de onderhoudsuitkering na echtscheiding onderworpen aan de regelen van het verbintenissenrecht, voor de beoordeling
van gelijkwaardigheid van de prestaties kan men er immers niet buiten
om de speciale aard en context van dat soort overeenkomsten mede in
rekening te brengen, meer bepaald dat er nu eenmaal een prijs bedongen
kan worden voor de persoonsrechtelijke vrijheid die de medeechtgenoot
wenst te herwinnen. In die — beperkte — zin zijn de overeenkomsten
voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming geen
contracten zoals de andere. (vgl. Senaeve, P., ‘De nietigverklaring van
een beding van een overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding
door onderlinge toestemming na de ontbinding van het huwelijk’, E.J.
2001/2, p. 29, nr. 12 ; zie eveneens Pintens, W., ‘De vernietiging van de
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overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming’, RW
2000-01, p. 241).
De vernietiging wegens benadeling is m.b.t. dergelijke regelingsakte
dan ook uitgesloten.
... In de regelingakte is immers voorzien ... ‘dat ter voldoening van alle
rechten, partijen verklaren de hen toebehorende goederen te verdelen
als volgt ...’ Uit geen enkel voorgebracht objectief gegeven blijkt echter
wat de voormelde roerende goederen en spaar- en bankrekeningen
inhouden, zodat zelfs niet blijkt wat de te verdelen activa waren.”
2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van de artikelen 887, 888,
2044, 2048, 2049, 2052 tot 2058 van het Burgerlijk Wetboek, 1287 en 1288
van het Gerechtelijk Wetboek, deze twee artikelen als gewijzigd door de
wetten van 1 juli 1972, 30 juni 1994, 13 april 1995 en 20 mei 1997 maar vóór
hun wijziging door de wet van 27 april 2007 en, voor zover als nodig, als
gewijzigd door de wet van 27 april 2007.
Het is als volgt gesteld.
“1) Artikel 887, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er
grond tot vernietiging van een verdeling bestaat, wanneer een medeerfgenaam bewijst dat hij voor meer dan een vierde benadeeld is.
Artikel 888, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de vordering
tot vernietiging is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft
de onverdeeldheid onder de mede-erfgenamen te doen ophouden, zelfs al
mocht die handeling koop, ruil en dading of anders genoemd zijn.
Deze principes vinden toepassing op alle verdelingen en in het bijzonder
op de verdeling van de uit de ontbinding van een huwelijksvermogen
voorkomende onverdeeldheid.
Op grond van die bepalingen kan een verdelende mede-eigenaar wegens
benadeling voor meer dan een vierde opkomen tegen een dading die tot
doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden (Cass. 21 oktober 1943,
Pas., 1944, I, 18 en conclusie van de heer procureur-generaal R. Hayoit
de Termicourt ; 21 november 1946, Arr. Cass., 400, J.T., 1947, 68, met noot
Ferrier, R.C.J.B., 1947, 96, met noot R. Piret ; Cass. 28 januari 2010, AR
C.09.0036.N). Het volgt niet uit de artikelen 2044, 2048, 2049, 2052 tot 2058
van het Burgerlijk Wetboek, die de dading omschrijven en regelen, en in
het bijzonder niet uit het artikel 2052, tweede lid, volgens het welk men
niet tegen de dading kan opkomen wegens benadeling, dat artikels 887
en 888 geen toepassing zouden vinden op een dading die tot doel of als
uitwerking heeft een onverdeeldheid te doen ophouden.
2) Artikel 1287, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
de echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge
toestemming over te gaan, ertoe gehouden zijn vooraf hun wederzijdse
rechten te regelen waaromtrent het hun vrij staat een vergelijk te treffen.
Artikel 1288 van hetzelfde wetboek bepaalt dat de echtgenoten die
besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over
te gaan, ertoe gehouden zijn vooraf hun overeenkomst over een aantal
specifieke punten bij geschrift vast te leggen.
De door deze twee artikelen voorziene voorafgaande overeenkomsten
zijn onderworpen aan het verbintenissenrecht en aan het algemene
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contractenrecht (Cass. 16 juni 2000, nr. 374 met strijdige conclusie van de
heer advocaat-generaal Dubrulle ; RCJB, 2002, 400, met noot H. Casman).
Als de overeenkomst houdende de voorafgaandelijke regeling van
de wederzijdse rechten van de echtgenoten tot doel of als uitwerking
had een onverdeeldheid tussen echtgenoten te doen ophouden, kan een
vorige echtgenoot wegens benadeling voor meer dan een vierde tegen
deze overeenkomst opkomen.
3) Het aangevochten arrest stelt vast dat in de litigieuze regelingakte
verklaard was dat de tot de partijen toebehorende goederen te verdelen
waren. Het arrest, dat beslist dat uit geen objectief gegeven blijkt ‘wat
de te verdelen activa waren’ (arrest, bz 5, 2de paragraaf) maar niet
ontkent dat de regelingakte tot doel of als uitwerking had activa te
verdelen, heeft niet naar recht kunnen beslissen dat het eiser niet toegelaten is de voorafgaandelijke regelingakte aan te vechten op grond van
de artikelen 887 en 888 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 887 en 888 van
het Burgerlijk Wetboek en al de andere in het middel aangeduide wets
artikelen.”
3. Het middel kan, m.i., niet aangenomen worden.
De in het als geschonden aangewezen artikel 1287, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bedoelde zogenaamde regelingsakte is, volgens de rechtspraak van het Hof, bij arrest van 16 juni 2000  (1), onderworpen aan de
regels van het verbintenissenrecht. Het is echter een overeenkomst
van bijzondere aard, een zogeheten familiale overeenkomst, die zowel
persoonlijke als patrimoniale, veelal van elkaar afhankelijke, verbintenissen kan inhouden en waarbij, zoals het bestreden arrest oordeelt,
een partij bereid is een “prijs” te betalen om haar persoonlijke vrijheid te herwinnen. Om hiermee in te stemmen kan de tegenpartij die
prijs dan hoger willen stellen. Daaraan is een risico bij de inschatting
van hun verbintenissen verbonden en dus ook aanvaard, zodat slechts
uitzonderlijk daarop kan worden teruggekomen, temeer daar die EOTakte opgesteld werd door een notaris, die de partijen ook dient voor
te lichten  (2). Het Hof dient zich in dezen dus ook terughoudend op te
stellen ten aanzien van zulke nietigheidsgrond  (3). De rechtsleer stelt
dan ook eenduidig dat het niet wenselijk is die akte aan te vechten
wegens (gekwalificeerde) benadeling, of ze al dan niet als een dading
wordt omschreven. Deze nietigheidsgrond kan overigens, krachtens het
artikel 1118 van het Burgerlijk Wetboek, slechts betreffende bepaalde
  (1) Cass. 16 juni 2000, voltallige zitting, AR C.96.0006.N, AC 2000, met conclusie van
het O.M. ; RW 2000-2001, 238, noot W. Pintens De vernietiging van de overeenkomsten bij
echtscheiding door onderlinge toestemming.
  (2) Zie L. Weyts, noot onder Rb. Mechelen, 13 oktober 2010 (bevestigd door Antwerpen
9 november 2011), Een dading bij EOT is definitief, wie van de twee dat nadien ook moge
betreuren. T.Not. 2012, (229) 238.
  (3) Zie Cass., 29 april 1993, J.T. 1993, 757, voorafgegaan door de commentaar van
J.-F. Romain, Regain de la lésion qualifiée en droit des obligations (749) ; W. Van Gerven en
S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Acco Leuven/Leusden, 75 ; C. Cauffman, De gekwalificeerde benadeling, Kluwer, Jura. Zie ook de conclusie O.M. en (zelfde) voetnoot (2) voor
Cass. 9 november 2012, AR C.12.00.51.N.
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contracten of bepaalde personen opgeworpen worden en ook slechts
uitzonderlijk  (1) aangenomen worden.
De artikelen 887 en 888 van het Burgerlijk Wetboek bepalen de voorwaarden van een vordering tot vernietiging van de verdeling van een nalatenschap. Het in de “ontwikkelingen” van het middel aangehaalde arrest
van het Hof van 28 januari 2010  (2) heeft enkel daarop betrekking. Dat
cassatiearrest is dus niet bepalend voor de toetsing van het thans bestreden
arrest. Dit laatste oordeelt weliswaar dat verweerster ten onrechte voorhoudt dat die bepalingen geen toepassing vinden op andere verdelingen
dan deze van een nalatenschap, maar, zonder dat het op dat vlak bekritiseerd wordt, oordeelt het dat de litigieuze akte ook andere regelingen
dan een verdeling inhoudt om te besluiten dat ze dus geen contract is als
andere en dat “zelfs niet blijkt wat de te verdelen activa waren”.
Deze beslissing is naar recht verantwoord.
4. Het tweede middel voert een schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Het middel is evenwel, zoals het zelf aanhaalt, gericht tegen een ten
overvloede gegeven motief dat, betreffende het bewijs van de benadeling,
zelfs niet blijkt wat de te verdelen activa waren, zodat het, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is.
5. Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 7 september 2011.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 oktober 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 twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 887, 888, 2044, 2048, 2049, 2052 tot 2058 Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1287 en 1288 Gerechtelijk Wetboek, deze twee artikelen als
gewijzigd door de wetten van 1 juli 1972, 30 juni 1994, 13 april 1995 en 20 mei 1997
maar vóór hun wijziging door de wet van 27 april 2007 en, voor zover als nodig, als
gewijzigd door de wet van 27 april 2007.
Aangevochten beslissing en motieven
Het bestreden arrest wijst af, bij bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de vordering van eiser tot vernietiging, wegens benadeling voor meer
  (1) H. De Page, Traité, T. 1er, Brussel, Bruylant, 82, nr. 70.
  (2) AR C.09.0036.N, AC 2010, nr. 67.

ARREST-2012-11.indb 2495

07/08/13 11:16

2496

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.11.12 - N° 606

dan een vierde, op grond van artikelen 887 en 888 Burgerlijk Wetboek, van de op
6 juni 2002 verleden notariële regelingsakte voorafgaande de echtscheiding bij
onderlinge toestemming.
Het motiveert die beslissing als volgt :
“(Eiser) houdt voor dat hij voor meer dan één vierde benadeeld werd bij de voormelde akte en vraagt de vernietiging ervan op grond van de art. 887 en 888 B.W.
Ten onrechte houdt (verweerster) voor, hierin gevolgd door de eerste rechter,
dat de voormelde bepalingen geen toepassing vinden op andere verdelingen dan
deze die een nalatenschap betreffen.
De gelijkheid tussen de deelgenoten is immers fundamenteel in alle onverdeeldheden, ook deze voorkomend uit de ontbinding van een gemeenschappelijk
vermogen (zie o.m. de Page, H., Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, 1974,
nr. 1479, p. 1055 ; art. 1476 (oud) B.W.).
Eveneens ten onrechte houdt (verweerster) voor, hierin eveneens gevolgd door
de eerste rechter, dat deze bepalingen niet van toepassing zouden zijn omdat het
hier een dading betreft.
Een deelgenoot kan wel degelijk opkomen wegens benadeling voor meer dan één
vierde, tegen een dading die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden
(zie o.m. Cass. 28 januari 2010 ; Cass. 21 oktober 1943 ; De Page, H., Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, 1974, nr. 1474, p. 1048-105 ; vgl. Pintens, W., ‘De vernietiging van de overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming’,
RW 2000-01, p. 241).
De regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming houdt evenwel een dading in die niet alleen beoogt een einde te stellen aan
een onverdeeldheid, maar houdt ook een aantal andere regelingen in, o.m. m.b.t.
de alimentaire verplichtingen. Verder dient ook rekening gehouden met de eventuele verregaande toegevingen die een echtgenoot wil doen om kost wat kost de
ontbinding van het huwelijk te verkrijgen.
Ook al zijn de bedingen aangaande de regeling van de wederzijdse rechten en
aangaande de onderhoudsuitkering na echtscheiding onderworpen aan de regelen
van het verbintenissenrecht, voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van
de prestaties kan men er immers niet buiten om de speciale aard en context
van dat soort overeenkomsten mede in rekening te brengen, meer bepaald dat
er nu eenmaal een prijs bedongen kan worden voor de persoonsrechtelijke vrijheid die de mede-echtgenoot wenst te herwinnen. In die — beperkte — zin zijn de
overeenkomsten voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming
geen contracten zoals de andere. (vgl. Senaeve, P., ‘De nietigverklaring van een
beding van een overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming na de ontbinding van het huwelijk’, E.J. 2001/2, p. 29, nr. 12 ; zie eveneens Pintens, W., ‘De vernietiging van de overeenkomsten bij echtscheiding door
onderlinge toestemming’, RW 2000-01, p. 241).
De vernietiging wegens benadeling is m.b.t. dergelijke regelingsakte dan ook
uitgesloten. (…)
In de regelingsakte is immers voorzien ... ‘dat ter voldoening van alle rechten,
partijen verklaren de hen toebehorende goederen te verdelen als volgt ...’ Uit geen
enkel voorgebracht objectief gegeven blijkt echter wat de voormelde roerende
goederen en spaar- en bankrekeningen inhouden, zodat zelfs niet blijkt wat de te
verdelen activa waren.”
Grieven
1) Artikel 887, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er grond tot vernietiging van een verdeling bestaat, wanneer een mede-erfgenaam bewijst dat hij voor
meer dan een vierde benadeeld is.
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Artikel 888, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de vordering tot
vernietiging is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de onverdeeldheid onder de mede-erfgenamen te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling
koop, ruil en dading of anders genoemd zijn.
Deze principes vinden toepassing op alle verdelingen en in het bijzonder op
de verdeling van de uit de ontbinding van een huwelijksvermogen voorkomende
onverdeeldheid.
Op grond van die bepalingen kan een verdelende mede-eigenaar wegens benadeling voor meer dan een vierde opkomen tegen een dading die tot doel heeft
de onverdeeldheid te doen ophouden (Cass. 21 oktober 1943, Pas., 1944, I, 18 en
conclusie van de heer procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt ; 21 november
1946, Arr. Cass., 400, J.T., 1947, 68, met noot Ferrier, R.C.J.B., 1947, 96, met noot
R. Piret ; Cass. 28 januari 2010, C.09.0036.N). Het volgt niet uit de artikelen 2044,
2048, 2049, 2052 tot 2058 Burgerlijk Wetboek, die de dading omschrijven en regelen,
en in het bijzonder niet uit het artikel 2052, tweede lid, volgens het welk men
niet tegen de dading kan opkomen wegens benadeling, dat artikels 887 en 888 geen
toepassing zouden vinden op een dading die tot doel of als uitwerking heeft een
onverdeeldheid te doen ophouden.
2) Artikel 1287, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de echtgenoten die
besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan,
ertoe gehouden zijn vooraf hun wederzijdse rechten te regelen waaromtrent het
hun vrij staat een vergelijk te treffen.
Artikel 1288 van hetzelfde wetboek bepaalt dat de echtgenoten die besloten
hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, ertoe
gehouden zijn vooraf hun overeenkomst over een aantal specifieke punten bij
geschrift vast te leggen.
De door deze twee artikelen voorziene voorafgaande overeenkomsten zijn
onderworpen aan het verbintenissenrecht en aan het algemene contractenrecht
(Cass. 16 juni 2000, nr. 374 met strijdige conclusie van de heer advocaat-generaal
Dubrulle ; R.C.J.B., 2002, 400, met noot H. Casman).
Als de overeenkomst houdende de voorafgaandelijke regeling van de wederzijdse rechten van de echtgenoten tot doel of als uitwerking had een onverdeeldheid tussen echtgenoten te doen ophouden, kan een vorige echtgenoot wegens
benadeling voor meer dan een vierde tegen deze overeenkomst opkomen.
3) Het aangevochten arrest stelt vast dat in de litigieuze regelingsakte
verklaard was dat de tot de partijen toebehorende goederen te verdelen waren.
Het arrest, dat beslist dat uit geen objectief gegeven blijkt “wat de te verdelen
activa waren”, maar niet ontkent dat de regelingsakte tot doel of als uitwerking
had activa te verdelen, heeft niet naar recht kunnen beslissen dat het eiser niet
toegelaten is de voorafgaandelijke regelingsakte aan te vechten op grond van de
artikelen 887 en 888 Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 887 en 888 Burgerlijk
Wetboek en al de andere in het middel aangeduide wetsartikelen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
— het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing en motieven
Het bestreden arrest wijst af, bij bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de vordering van eiser strekkende tot vernietiging wegens benadeling
voor meer dan een vierde, op grond van artikelen 887 en 888 Burgerlijk Wetboek,
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van de op 6 juni 2002 verleden notariële regelingsakte voorafgaande de echtscheiding bij onderlinge toestemming.
Het motiveert die beslissing als volgt :
“Bovendien, ten overvloede, dient opgemerkt dat (eiser), die de bewijslast
dienaangaande heeft, zelfs niet in het minst aantoont dat hij voor meer dan één
vierde benadeeld werd bij de verdeling van de goederen.
In de regelingsakte is immers voorzien dat partijen ‘in deze akte op verzoek
van ondertekende notaris mekaar omstandige opgave hebben gedaan van al hun
roerende en onroerende gemeenschapsgoederen en van alle lopende schulden,
vergoedingen en overeenkomsten waaromtrent een regeling door art. 1287 Gerechtelijke Wetboek is vereist’ en ‘dat ter voldoening van alle rechten, partijen
verklaren de hen toebehorende goederen te verdelen als volgt : de meubelen en
mobilaire voorwerpen, spaar- en bankrekeningen welke partijen onderling hebben
verdeeld en die hij verklaart in zijn bezit te hebben.’ Uit geen enkel voorgebracht
objectief gegeven blijkt echter wat de voormelde roerende goederen en spaar- en
bankrekeningen inhouden, zodat zelfs niet blijkt wat de te verdelen activa waren,
en meteen niet uit te maken valt dat (eiser) bij de verdeling voor meer dan een
vierde benadeeld zou zijn”.
Grieven
In zijn synthesebesluiten in hoger beroep (Blz. 3 en 4) had eiser geargumenteerd :
“Aldus heeft hij de notariële akte d.d. 6 juni 2002 ondertekend waardoor hij
nauwelijks iets bekwam.
De kleden en persoonlijke voorwerpen, het hem toebehorend gereed geld en de
meubelen en mobilaire voorwerpen, alsook de spaar- en bankrekeningen die hij
overhield hadden geen beduidende waarde. De waarde lag zeker niet hoger dan
hetgeen (verweerster) bekwam voor deze posten.
(Verweerster) daarentegen bekwam o.a. het onroerend goed dat quasi uitsluitend met de eigen gelden van (eiser) was gefinancierd ; deze eigen gelden waren
afkomstig van de verkoop van het enig onroerend goed van (eiser)in Nederland.
(Verweerster) raamt zelf in haar besluiten in eerste aanleg (Blz. 2 onderaan) de
waarde van dit onroerend goed op 200.000 euro. Dit toont toch wel aan dat (eiser)
meer dan een vierde benadeeld werd.
(Verweerster) kan trouwens niet betwisten dat het roerend gedeelte van het
huwelijksvermogen onbeduidend was in vergelijking met de waarde van het
onroerend goed, hetgeen blijkt uit haar besluiten in eerste aanleg waarin deze
feiten nooit tegengesproken werden.
Zelfs indien (eiser)een groter gedeelte zou bekomen hebben — quod non — zou
dit slechts een minieme fractie van de waarde van het onroerend goed belopen
hebben. Op de datum van de notariële akte E.O.T. of op datum vonnis E.O.T.
beliep de totale waarde van de bankrekeningen die aan (eiser)toebedeeld waren
ruim minder dan 2.500 euro, hetgeen (eiser), in ondergeschikte orde, aanbiedt te
bewijzen door bij de bank een attest desbetreffend te vragen en dit aan het hof
voor te leggen.
Kleren en persoonlijke voorwerpen of gereed geld waren minimaal, zoals bij de
overgrote meerderheid der echtgenoten het geval is, volgens algemene bekendheid en bevestigd door de feitelijke levensstijl van partijen ten tijde van het
huwelijk, waarvoor (eiser), in ondergeschikte orde, zoveel als nodig het getuigenbewijs aanbiedt.
(Verweerster) heeft in eerste aanleg het onroerend goed bekomen, zijnde het
enige bestanddeel met waarde.
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Door haar onjuiste berekeningsbasis van 200.000 euro voor de rechtsplegingsvergoeding erkent (verweerster) de ingeroepen benadeling.”
In haar besluiten voor het hof van beroep heeft verweerster niet aangevoerd
dat eiser de benadeling van meer dan een vierde niet bewees. Verweerster heeft
niet ontkend dat het haar toegewezen onroerend goed, dat ze zelf op 200.000 euro
geraamd had, het enig waardevol goed was.
Door de vordering van eiser te verwerpen op basis van ambtshalve aangevoerde
gronden waarop eiser geen mogelijkheid kreeg te antwoorden, heeft het bestreden
arrest het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging geschonden.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 1287, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun eventueel vrijstaat een vergelijk te treffen, vooraf moeten regelen.
2. Deze regelingsakte is een familiaalrechtelijke overeenkomst van
bijzondere aard die onderworpen is aan de algemene regels van het
verbintenissenrecht, met dien verstande dat zij gelet op haar aard en
strekking niet kan worden aangevochten wegens dwaling of benadeling
aangezien de partijen geacht worden deze risico’s bij het sluiten van de
overeenkomst te hebben verdisconteerd.
3. De appelrechters die oordelen dat de regelingsakte van de partijen
niet enkel beoogt een einde te stellen aan de onverdeeldheid, maar ook
een aantal andere regelingen bevat en dat “voor de beoordeling van
de gelijkwaardigheid der prestaties, men (er) niet buiten (kan) om de
speciale aard en context van dat soort overeenkomsten mede in rekening te brengen” en op die gronden beslissen dat een vernietiging van
de regelingsakte wegens benadeling krachtens de artikelen 887 en 888
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. De grieven die betrekking hebben op een ten overvloede gegeven
redengeving, vertonen geen belang.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.
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N° 607
1o Kamer — 9 november 2012
(D.12.0002.N)
1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Openbare behandeling en uitspraak. — Afwijking. — Voorwaarde.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — Verdrag rechten van de
mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Openbare behandeling en uitspraak. —
Afwijking. — Voorwaarde.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Openbare behandeling en uitspraak. — Orde der
geneesheren. — Raad van beroep. — Verplichting.
4o GENEESKUNDE. — BEROEPSORDEN. — Orde der geneesheren. — Raad
van beroep. — Openbare behandeling en uitspraak. — Verplichting van de
raad van beroep.
5o ARTS. — Orde

der geneesheren.

ling en uitspraak.

— Raad van beroep. — Openbare
— Verplichting van de raad van beroep.

behande-

6o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Algemeen rechtsbeginsel
discretie in behandeling en uitspraak in tuchtzaken. — Bestaan.

van de

1o en 2o Van de door artikel 6, eerste lid, EVRM gewaarborgde regel van
openbare behandeling van de zaak en van de uitspraak kan slechts worden
afgeweken indien de betrokkene daarvan vrijwillig en op ondubbelzinnige
en met het nationale recht verenigbare wijze afstand doet  (1). (Art. 6.1
EVRM)
3°, 4o en 5o De openbaarheid van de behandeling en de uitspraak in de raad
van beroep van de Orde der geneesheren is de regel ; de raad van beroep heeft
niet de verplichting om de betrokken geneesheer te wijzen op de mogelijkheid van een niet-openbare behandeling van de zaak en van de uitspraak.
(Art. 6, eerste lid, EVRM ; Art. 24, § 1, derde lid, Artsenwet)
6o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de discretie in behandeling en
uitspraak in tuchtzaken.

(V. t. Orde

der geneesheren)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van
beroep van de Orde der geneesheren van 5 december 2011.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

  (1) Cass. 17 juni 2011, AR C.10.0241.N, AC 2011, nr. 409, met concl. O.M.
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II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 6, eerste lid, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht op de
verschillende, in dat artikel vastgestelde waarborgen en onder meer op
een openbare behandeling van zijn zaak. Van deze regel van openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak kan slechts worden afgeweken indien de betrokkene daarvan vrijwillig en op ondubbelzinnige en
met het nationale recht verenigbare wijze afstand doet.
2. Artikel 24, § 1, derde lid, koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneesheren (Artsenwet), bepaalt dat de
zittingen van de raden van beroep openbaar zijn, tenzij de verdachte
geneesheer uitdrukkelijk afziet van de openbaarheid. Van de openbaarheid kan door de raad van beroep ook worden afgeweken in het belang
van de goede zeden, de openbare orde of ‘s lands veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de
bescherming van het privéleven van partijen bij dit proces dit eisen of,
in die mate als door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt
noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarmaking de belangen
van de rechtspraak zou schaden.
3. Uit deze bepalingen volgt dat de openbaarheid van de behandeling en
de uitspraak de regel is en dat de raad van beroep niet de verplichting
heeft om de betrokken geneesheer te wijzen op de mogelijkheid van een
niet-openbare behandeling van de zaak en van de uitspraak.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de discretie in behandeling en uitspraak in tuchtzaken.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
5. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 19 koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en werking
der raden van de Orde der geneesheren dat strijdig is met de regeling
ingevoerd door de wet van 13 maart 1985 wat betreft de tuchtprocedure
voor de raden van beroep, kan het, gelet op artikel 159 Grondwet, niet
worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en
mevr. Geinger.
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N° 608
1o Kamer — 9 november 2012
(D.12.0013.N)
RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 10. — Artikel 10.2. — Vrijheid van meningsuiting. — Beoordeling
door de rechter. — Criteria.

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op vrije
meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld in artikel 10.2
EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak,
beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is en
dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen
het aangewende middel en het beoogde doel  (1). (Art. 10.2 EVRM)

(W. t. Orde

der geneesheren)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van
beroep van de Orde der geneesheren van 19 maart 2012.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster voert aan dat het middel nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is.
2. De eiser voerde in zijn appelconclusie aan dat :
— de door hem gehanteerde informatieverstrekking past in het kader
van het recht op vrije meningsuiting ;
  (1) Cass. 27 april 2007, AR C.06.0123.N, AC 2007, nr. 211, A&M 2007, 377 ; Mediaforum 2007,
235 ; NjW 2007, 897, noot E. Brewaeys RW 2009-10, 321 ; TBP 2008, 445 ; zie Cass. 12 jan. 2012,
AR C.10.0610.N, AC 2012, nr. 29 met concl. O.M. ; EHRM, 26 april 1979, Sunday Times v.
V.K., Publ. Cour eur. D.H., série A, nr. 30.
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— de vrijheid van meningsuiting een onontbeerlijke vereiste is in een
democratische samenleving ;
— de vrijheid van meningsuiting van een arts volgens de rechtspraak
van het Hof van Cassatie slechts mag worden beperkt wanneer het algemeen belang, de volksgezondheid en de fundamentele regels van het
beroep dat vereisen.
Dit verweer impliceert de actuele aanvoering van de eiser dat de overheidsinmenging moet beantwoorden aan een dwingende sociale behoefte
en pertinent en evenredig moet zijn.
3. De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden
verworpen
Gegrondheid
4. Krachtens artikel 10.2 EVRM kan de uitoefening van de vrijheid van
meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden
door te geven en plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt,
worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn, onder meer tot bescherming van de
goede naam of de rechten van anderen.
5. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een
democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid
wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel
en de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende
motieven.
Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het
recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten
bedoeld in artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar
ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin
de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige
bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde
beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende
middel en het beoogde doel.
6. De appelrechters oordelen dat :
het recht van de eiser om zijn patiënten in te lichten en zijn recht op
vrije meningsuiting hem niet toelaten een mededeling met oncollegiale
en “belasterende” uitspraken te verspreiden ;
— de collegae niet bij naam zijn genoemd, doch duidelijk identificeerbaar zijn als “de huisartsen van de regio en ook uw huisarts” ;
— uitspraken zoals “geld als drijfveer” en “minder werken als drijfveer” wel degelijk oncollegiaal en “belasterend” zijn ;
— de eiser niet kan ontkennen dat hij deze mededeling aan patiënten
heeft overhandigd.
Uit deze redenen blijkt niet waarom de beperking van het recht van
de eiser op vrije meningsuiting beantwoordt aan een dwingende sociale
noodwendigheid, pertinent is en in evenredigheid met het beoogde doel.
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Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
9 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist en mevr. Geinger.

N° 609
3o Kamer — 12 november 2012
(S.11.0015.N)
1o TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE. — Interesten. — Kwader trouw. — Goeder trouw. — Havenloodsen. — Bootlieden.
2o INTERESTEN. — ALLERLEI. — Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde. — Kwader trouw. — Goeder trouw. — Havenloodsen. — Bootlieden.

1o en 2o Diegene die te goeder trouw een betaling heeft ontvangen en deze als
onverschuldigd moet terugbetalen, is in de regel slechts interest verschuldigd vanaf het tijdstip dat hij tot de terugbetaling werd aangemaand  (1).
(Artt. 1153, derde lid, en 1378 BW).

(R.S.Z. t. Brabo, Havenloodsen

en

Bootlieden Vereniging c.v.b.a.)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
1. Uit de vermeldingen van het bestreden arrest blijken de volgende
procedurevoorgaanden.
Naar aanleiding van een onderzoek, gevoerd door de sociale inspectie,
stelde de sociale inspectie vast dat de cvba Brabo Havenloodsen en Bootlieden, verweerster in cassatie, bij het op rust gaan van zijn werknemers, een premie betaalt, die niet bij de RSZ, eiser tot cassatie, wordt
aangegeven.
Om verschillende redenen meende de inspectie dat deze afscheidspremies ten onrechte niet bij de RSZ werden aangegeven.
De RSZ regulariseerde ambtshalve en hij stelde de voornoemde cvba
Brabo in gebreke. Hij maakte een bericht van wijziging der bijdragen op.
De cvba Brabo Havenloodsen en Bootlieden ging op 29 juli en
2 september 2004 tot betaling onder voorbehoud over.
  (1) Zie concl. O.M.
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De cvba Brabo dagvaardde de RSZ op 4 mei 2005 in terugbetaling van
de hoofdsom, de betaalde opslagen en intresten, te vermeerderen met de
intresten.
Het bestreden arrest vernietigde het vonnis van de eerste rechter,
verklaarde de vordering van verweerster (in cassatie) gegrond en veroordeelde eiser (tot cassatie) tot terugbetaling aan verweerster van een
provisioneel bedrag.
Het bestreden arrest oordeelde ook dat eiser verwijlintresten was
verschuldigd vanaf de dag van de betaling door verweerster ; tevens werd
beslist dat verweerster recht had op een rechtsplegingsvergoeding hoger
beroep van 7.000 EUR, zijnde het basisbedrag.
2. De voorziening tot cassatie is enkel gericht tegen deze twee laatste
beslissingen.
3. Het tweede onderdeel van het eerste middel is gegrond.
Het tweede onderdeel van dit middel stelt de vraag te weten of
intresten door eiser waren verschuldigd tussen de dag van de betaling
van de bedragen, tot op de dag dat ze effectief terug in het vermogen van
de verweerster zijn terecht gekomen.
Wanneer een vermeende schuldenaar uit voorzorg en onder voorbehoud een schuldeiser betaalt, teneinde mogelijke sancties te vermijden
die verbonden zijn aan de niet-uitvoering van de betwiste verbintenis,
moet deze betaling worden opgevat als een onverschuldigde betaling
wanneer achteraf wordt aangetoond dat deze verbintenis in hoofde van
de vermeende schuldenaar helemaal niet bestond en de betaling dus geen
oorzaak had. Het loutere feit dat verweerster ingevolge een aanmaning
en onder druk van eiser heeft betaald, impliceert niet dat deze betaling
een oorzaak heeft. De aanmaning zelf kan immers niet als een oorzaak
van die betaling worden opgevat.
Het bestreden arrest stelde niet vast dat eiser te kwader trouw was toen
hij de onverschuldigde betaling van verweerster ontving.
Luidens artikel 1153, 3de lid, van het Burgerlijk Wetboek is de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering verschuldigd te rekenen
van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van
rechtswege doet lopen.
“Behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen”. Dat is niet het
geval hier.
Artikelen 1377, eerste lid, en 1378 van het Burgerlijk Wetboek bepalen
immers wat volgt.
Artikel 1377, eerste lid : “Wanneer een persoon die bij vergissing
meende schuldenaar te zijn, een schuld betaald heeft, is hij gerechtigd
het betaalde van de schuldeiser terug te vorderen”.
Maar zie ook artikel 1378 : “Indien hij die ontvangen heeft, te kwader
trouw was, moet hij niet alleen het kapitaal teruggeven, maar ook de
intresten of de vruchten, te rekenen van de dag van de betaling”.
A contrario verantwoordt bijgevolg het bestreden arrest zijn beslissing
niet naar recht  (1).
  (1) Zie Cass. 18 okt. 1979, AC 1979-80, nr. 121.
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4. Het tweede middel komt op tegen de beslissing inzake de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep.
Het tweede middel is gegrond om de redenen die het middel uiteenzet
en waarmee ik akkoord ben.
5. Uw Hof zal het bestreden arrest vernietigen in zoverre het uitspraak
doet over de door de eiser verschuldigde intrest en de rechtsplegingsvergoeding hoger beroep.
6. Uw Hof behoeft geen uitspraak te doen over het eerste onderdeel en
het derde onderdeel van het eerste middel, die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden.
Conclusie : gedeeltelijke vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 23 april 2010.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 5 september 2012
ter griffie een conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq 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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1153, derde lid, Burgerlijk Wetboek is de interest
wegens de laattijdige betaling van een geldschuld in beginsel slechts
verschuldigd na de aanmaning van de schuldenaar.
2. Luidens artikel 1378 Burgerlijk Wetboek moet hij die te kwader
trouw heeft ontvangen, niet enkel het kapitaal teruggeven, maar ook de
interest of de vruchten, te rekenen vanaf de dag van de betaling.
3. Uit deze bepalingen volgt dat diegene die te goeder trouw een betaling heeft ontvangen en deze als onverschuldigd moet terugbetalen, in
de regel slechts interest verschuldigd is vanaf het tijdstip dat hij tot de
terugbetaling werd aangemaand.
4. De appelrechters die de eiser veroordelen tot de interest vanaf het
tijdstip van de onverschuldigde betaling omdat deze betaling het gevolg
was van een aanmaning van de eiser om te betalen en deze aanmaning
door de verweerster niet als “neutraal” kon worden opgevat, zonder vast
te stellen dat de eiser te kwader trouw was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
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Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
door de eiser verschuldigde interest en de rechtsplegingsvergoeding.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.
12 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 610
2o Kamer — 13 november 2012
(P.12.1082.N)
1o CASSATIEBEROEP. — Strafzaken. — Termijnen voor cassatieberoep en
betekening. — Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing). — Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen. — Afwijzing
door de onderzoeksrechter. — Hoger beroep van de verzoeker. — Kamer
van inbeschuldigingstelling. — Enkel uitspraak over het verzoek. — Geen
onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering. —
Ontvankelijkheid.
2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen. — Afwijzing door de onderzoeksrechter. — Hoger beroep van de verzoeker. — Enkel uitspraak over
het verzoek. — Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of
strafvordering. — Onmiddellijk cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Debat
spraak. — Recht van verdediging. — Onderscheid.

op tegen-

4o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek. — Niet-tegensprekelijk karakter.
— Artikel 6 EVRM. — Recht van verdediging. — Gevolg. — Voorwaarde.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht van verdediging. — Strafzaken. — Door
de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek. — Niet-tegensprekelijk karakter. — Gevolg. — Voorwaarde.
6o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek. — Geheim van het onderzoek. —
Invloed op de mogelijkheid van tegenspraak. — Onderzoeksrechter. —
Onaantastbare beoordeling.
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7o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van de regelmatigheid van het deskundigenonderzoek. —
Geheim van het onderzoek. — Invloed op de mogelijkheid van tegenspraak.
— Onaantastbare beoordeling.
8o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek.
— Geheim van het onderzoek. — Invloed op de mogelijkheid van tegenspraak. — Onderzoeksrechter.
9o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek.
— Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van de regelmatigheid
van het deskundigenonderzoek. — Geheim van het onderzoek. — Invloed op
de mogelijkheid van tegenspraak.
10o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Deskundige. — Vooringenomenheid. — Bevoegdheid van het
Hof. — Marginale toetsing.
11o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 149.
— Onderzoeksgerechten. — Geen uitspraak over de gegrondheid van de
strafvordering. — Toepasselijkheid.
12o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Geen uitspraak over de gegrondheid
de strafvordering. — Artikel 149 Grondwet. — Toepasselijkheid.

van

13o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Onwettig of onregelmatig
bewijs. — Zelfincriminerende verklaring zonder bijstand van een advocaat
of met miskenning van de cautieplicht. — Strafvordering. — Gevolg.
14o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6 –Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c. — Recht van verdediging. — Recht
op bijstand van een advocaat. — Cautieplicht. — Verhoor tijdens het
onderzoek. — Geen bijstand van een advocaat. — Miskenning van de cautieplicht. — Strafvordering. — Gevolg.
15o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Onderzoek van de regelmatigheid van een onderzoekshandeling. — Bevoegdheid.
16o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van de regelmatigheid van een onderzoekshandeling. — Bevoegdheid.
17o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6 –Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c. — Recht van verdediging. — Recht
op bijstand van een advocaat. — Cautieplicht. — Politieverhoor. — Geen
bijstand van een advocaat. — Miskenning van de cautieplicht. — Gevolg. —
Grenzen. — Voorwaarde.
18o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3.c EVRM.
— Recht op bijstand van een advocaat. — Cautieplicht. — Politieverhoor.
— Geen bijstand van een advocaat. — Miskenning van de cautieplicht. —
Gevolg. — Grenzen. — Voorwaarde.
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19o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Onwettig of onregelmatig
bewijs. — Zelfincriminerende verklaring zonder bijstand van een advocaat
of met miskenning van de cautieplicht. — Opdracht van de rechter.
20o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6 –Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c. — Recht van verdediging. — Recht
op bijstand van een advocaat. — Cautieplicht. — Politieverhoor. — Geen
bijstand van een advocaat. — Miskenning van de cautieplicht. — Opdracht
van de rechter.
21o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — – Onwettig of
onregelmatig bewijs. — Zelfincriminerende verklaring zonder bijstand
van een advocaat of met miskenning van de cautieplicht. — Opdracht van
de rechter.
22o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Gerechtelijk onderzoek. — Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen.
— Afwijzing door de onderzoeksrechter. — Hoger beroep. — Onderzoek van
de regelmatigheid van de rechtspleging. — Artikel 235bis Sv. — Onderzoekshandelingen die het voorwerp uitmaken van dit onderzoek. — Principe.

1o en 2° Het arrest dat enkel uitspraak doet over een verzoek tot bijkomende
onderzoekshandelingen, met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van
Strafvordering, is geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een der
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering  (1).
3° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van tegenspraak dat verschilt van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (2).
4o en 5° De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen
deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre hij zulks gepast vindt voor het
opsporen van de waarheid, levert als dusdanig geen schending van art. 6
E.V.R.M, noch een miskenning van het recht van verdediging op (3).
6°, 7°, 8o en 9° Het komt in eerste instantie toe aan de onderzoeksrechter die
het deskundigenonderzoek beveelt en later aan het onderzoeksgerecht, voor
wie wordt aangevoerd dat het deskundigenonderzoek nietig is wegens het
gebrek aan tegenspraak, onaantastbaar te oordelen of het geheim van het
onderzoek een obstakel vormt voor het geheel of gedeeltelijk tegensprekelijk
uitvoeren van dit deskundigenonderzoek (4).
10° De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of de deskundige al
dan niet vooringenomen is (5).
11o en 12° Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen kennis nemen van de gegrondheid van de strafvordering (6).
13o en 14° De onregelmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door
een beklaagde, van verklaringen zonder bijstand van een advocaat of met
miskenning van de cautieplicht, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van dit bewijs (7).

  (1) tot (7) Zie de concl. van het O.M.
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15o en 16° De onderzoeksgerechten die met toepassing van artikel 235bis, § 1
en § 2 Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid onderzoeken van een
onderzoekshandeling, zijn niet alleen bevoegd om na te gaan of die handeling al dan niet behept is met een onregelmatigheid, maar, ten einde na te
gaan of er grond bestaat om de nietigheid uit te spreken van de bekritiseerde
handeling, te oordelen of de bedoelde onregelmatigheid het eerlijk karakter
van het proces in het gedrang brengt  (1).
17o en 18° Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn
in de regel geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens
een politieverhoor met miskenning van de cautieplicht en zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, maar deze omstandigheid heeft niet
automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van
een verdachte en vervolgens beklaagde of beschuldigde op eerlijke wijze te
behandelen ; wanneer de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs door
de rechter gebruikt worden, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt
en de beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare positie van
de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft
het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard (2).
19°, 20o en 21° Het staat aan de feitenrechter om, in het licht van het geheel
van het proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde
gegevens aangetast is door het enkele feit dat een verklaring tijdens het
onderzoek afgelegd werd met miskenning van de cautieplicht en zonder de
bijstand van een advocaat en, in voorkomend geval, te beslissen tot de niet
toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen (3).
22° Uit artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat het
onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer van
inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op verzoek van één der partijen,
beperkt blijft tot de onderzoekshandelingen die blijken uit stukken van het
strafdossier (4).

(V.)
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De eiser maakt het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek,
gevoerd door de onderzoeksrechter te Dendermonde, wegens het verhandelen van hormonen en witwas.
Op 11 februari 2011 legde de eiser een verzoekschrift tot het stellen
van bijkomende onderzoekshandelingen neer, in toepassing van artikel
61quinquies, Wetboek van Strafvordering.
Bij beschikking van 10 maart 2011 werd dit verzoekschrift door de
onderzoeksrechter afgewezen. Tegen deze beschikking tekende de eiser
op 24 maart 2011 hoger beroep aan.
De eiser legde op de terechtzitting van 19 mei 2011 voor de kamer van
inbeschuldigingstelling conclusies neer waarin hij, naast de middelen
die hij aanvoerde tegen de beschikking van de onderzoeksrechter van
  (1) to (4) Zie de concl. van het O.M.
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10 maart 2011, tevens verzocht toepassing te maken van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering.
Het arrest van 18 mei 2012 van de kamer van inbeschuldigingstelling
doet de beroepen beschikking teniet en opnieuw beslissende :
— verklaart het verzoekschrift van 11 februari 2011 niet ontvankelijk,
behoudens wat de gevraagde confrontatie betreft, maar wijst dit af als
ongegrond ;
— verwerpt het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan het
Grondwettelijk Hof met betrekking tot de informantenwerking ;
— stelt vast dat het ontbreken van de vermelding van de cautieplicht
en de bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor van de eiser onregelmatig is, doch zonder incidentie op de ontvankelijkheid van de strafvordering en de regelmatigheid van de verdere bewijsverkrijging ;
— verwerpt het meer of anders gevorderde.
Tegen dit arrest stelde eiser cassatieberoep in op 1 juni 2012.
2. In zijn op 20 augustus 2012 regelmatig neergelegde memorie voert de
eiser 4 middelen aan. Het eerste middel bestaat uit vijf onderdelen en
het tweede middel uit twee onderdelen.
3. Het arrest doet, zoals hiervoor uiteengezet, onder meer, uitspraak
over het hoger beroep tegen de afwijzing door de onderzoeksrechter van
eisers verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen in toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering.
Dit is geen eindbeslissing, noch een beslissing die, bij toepassing van
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, in aanmerking
komt voor een ontvankelijk onmiddellijk cassatieberoep.
Het cassatieberoep is in zoverre voorbarig en dus niet ontvankelijk. Het
cassatieberoep is evenwel ontvankelijk in zoverre het bestreden arrest
uitspraak doet over de regelmatigheid van de procedure bij toepassing
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering  (1).
4. In zijn eerste middel voert de eiser de schending aan van artikel 6.1
EVRM, van de artikelen 11 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek, van
artikel 149 Grondwet en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk
Wetboek, evenals de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging en het recht op tegenspraak.
Het middel is geheel gericht tegen de beslissing waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling vaststelt dat het deskundigenverslag van
accountant J. Rycken regelmatig is tot stand gekomen.
5. In het eerste onderdeel van het eerste middel, dat meer bepaald
betrekking heeft op de schending van artikel 6.1 EVRM en de miskenning van het recht van verdediging en het recht op tegenspraak, verwijt
de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest
ten onrechte te hebben geoordeeld dat het gebrek aan enige vorm van
tegenspraak door de eiser in het kader van het deskundigenonderzoek
  (1) Cass. 1 dec. 1998, AR P.98.1398.F, AC 1998, nr. 500 ; Cass. 16 feb. 1999, AR P.99.0074.N,
AC 1999, nr. 91 ; Cass. 24 maart 1999, AR P.99.0234.F, AC 1999, nr. 79 ; Cass. 19 dec. 2007, AR
P.07.1613.N, AC 2007, nr. 646.
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door J. Rycken, de regelmatigheid van dit onderzoek niet aantast met
de enkele motivering dat :
— het geheim van het onderzoek de tegenspraak in de weg staat in
“deze stand van de procedure” ;
— de eiser perfect tegenspraak kan/zal kunnen voeren terloops de
verdere procedure met betrekking tot de inhoud van het deskundigenonderzoek en het arrest Mantovanelli niet eraan in de weg staat dat er
tijdens een inquisitoir onderzoek geen tegenspraak is.
Volgens de eiser kon de kamer van inbeschuldigingstelling op die basis
niet wettig de onregelmatigheid van het deskundigenonderzoek wegens
gebrek aan tegenspraak uitsluiten.
Met verwijzing naar de arresten Mantovanelli t. Frankrijk van 18 maart
1997 en Cottin t./ België van 2 september 2005 van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens, houdt de eiser voor dat het recht op tegenspraak ook moet gelden voor een deskundigenonderzoek dat bevolen
wordt door de onderzoeksrechter, omdat aan het gebrek aan effectieve
inbreng tijdens het deskundigenonderzoek niet voldoende kan geremedieerd worden door de mogelijkheid om de inhoud ervan later tijdens de
rechtszitting te betwisten.
6. In het door de eiser geciteerde arrest Mantovanelli t. Frankrijk  (1)
onderzocht het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het probleem
van het niet-tegensprekelijk karakter van een geneeskundige expertise,
bevolen door de Franse administratieve rechtbank van Nancy, in het
kader van een schadeclaim ingediend door het echtpaar Mantovanelli
wegens het overlijden van hun dochter Jocelyne, ingevolge professionele
fouten, begaan door de behandelende geneesheren  (2).
Voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voerde het echtpaar aan dat hun recht op een eerlijk proces, in de zin van artikel 6.1
EVRM, miskend werd omdat het deskundigenonderzoek niet contradictoir verlopen was.
Met verwijzing naar zijn vroegere rechtspraak (arresten Lobo Machado
t. Portugal van 20 februari 1996 / Vermeulen t. België van 20 februari 1996 en
Nideröst-Huber t. Zwitserland van 18 februari 1997) herinnert het Europees
Hof in eerste instantie aan het algemeen principe : één van de elementen
van een eerlijk proces in de zin van artikel 6.1 EVRM is het tegensprekelijk karakter van de rechtspleging. Elke partij moet, in principe, de
mogelijkheid hebben om niet alleen alle elementen bij te brengen die
noodzakelijk zijn om haar argumenten te doen aannemen (“qui sont
nécessaires au succès de ses prétentions”), maar ook om van alle stukken

  (1) EHRM, 18 maart 1997, J.T., 1997, p. 495, eveneens besproken door A. Sadzot, “Le
caractère contradictoire des expertises aux différents stades de la procédure pénale :
derniers rebondissements”, Obs. onder de arresten van het Hof van Cassatie van 24 juni
1998 en het arrest van het Arbitragehof van 24 juni 1998, J.L.M.B. 1998, p. 1289 en door
B. De Smet, “Het arrest Mantovanelli t. Frankrijk : de dageraad van een tegensprekelijk
deskundigenonderzoek ?”, Panopticon, 1998, p. 182.
  (2) Voor een meer gedetailleerde bespreking van het arrest Mantovanelli kan
verwezen worden naar de conclusies van het openbaar ministerie bij Cass. 8 feb. 2000,
AR P.97.0515.N, AC 2000, nr. 100.
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en van alle opmerkingen, die aan de rechter worden voorgelegd om zijn
beslissing te beïnvloeden, kennis te nemen en deze te betwisten.
Het Europees Hof preciseert evenwel onmiddellijk  (1) dat de eerbied
voor het tegensprekelijk karakter van de rechtspleging, net zoals de
andere waarborgen voorzien in artikel 6.1 EVRM betrekking hebben op
de rechtspleging voor een “rechtbank” : uit deze bepaling kan volgens
het Europees Hof geen algemeen en abstract principe afgeleid worden
volgens hetwelk, bij de aanstelling van een deskundige door de rechtbank, de partijen in alle gevallen de mogelijkheid moeten hebben om de
onderzoeksverrichtingen van de deskundige bij te wonen of om mededeling te krijgen van alle stukken waarop hij zich steunt. Het Europees
Hof oordeelt dus dat een niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek, op
zichzelf, niet noodzakelijk een inbreuk vormt op artikel 6 EVRM, op
voorwaarde evenwel dat het proces, in zijn geheel, als eerlijk kan worden
bestempeld. Uit deze voorafbeschouwing van het Europees Hof kunnen
twee elementen worden afgeleid : enerzijds houdt artikel 6 EVRM geen
algemene of absolute verplichting in om het deskundigenonderzoek “in
alle gevallen” tegensprekelijk te laten verlopen, anderzijds kan, zelfs
in het geval van een niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek, aan
de vereiste van een eerlijk proces worden voldaan door andere waarborgen  (2) die, tijdens het verder verloop van het proces, het evenwicht
herstellen. De niet-tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek
alleen is dus geen “voldoende voorwaarde” om te kunnen besluiten dat
niet aan de vereiste van een eerlijk proces is voldaan. De conformiteit van het proces met de voorschriften van artikel 6 EVRM moet in
concreto worden nagegaan, waarbij de niet-tegensprekelijkheid van het
deskundigenonderzoek slechts één element is, — maar niet noodzakelijk
een afdoend element waaruit a priori een schending zou kunnen worden
afgeleid —, en rekening houdend met het gehele verloop van de procedure. Het nazicht van de conformiteit met artikel 6 EVRM zal dus onvermijdelijk moeten uitmonden op een “individuele” toetsing, geval per
geval, van de “aangeklaagde” procedure aan de voorschriften van deze
verdragsbepaling : het Europees Hof gaat verder in het arrest dan ook
tot die individuele en concrete toetsing over.
Essentieel blijft dus dat de partijen op een “adequate” wijze kunnen
deelnemen aan de procedure “voor de rechtbank”. Er dient dus erop te
worden toegezien dat de “procedure in haar geheel”, hierinbegrepen de
wijze waarop het bewijs geleverd werd, voldoet aan de vereiste van een
eerlijk proces, zoals voorgeschreven door artikel 6.1 EVRM, waarbij
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan het euvel
van het niet-tegensprekelijk karakter naderhand nog kan “verholpen”
worden. Deze remedie, die bestaat in het “rechttrekken van de situatie”
of in het “herstel van het evenwicht” moet alleszins van die aard zijn
dat “een daadwerkelijke mogelijkheid” geboden wordt om (alsnog) “op
adequate en doeltreffende wijze” te kunnen tussenkomen voor de rechtbank.
  (1) Zie § 33 van het arrest.
  (2) B. De Smet, “De afbrokkeling van het geheim karakter van het deskundigenonderzoek in strafzaken”, RW 1998-1999, p. 105.
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Volgens het Europees Hof was dit in de specifieke zaak Mantovanelli
niet het geval. Het Europees Hof stelt immers vast dat de vraag die de
deskundige diende te beantwoorden volledig samenviel met de vraag die
door de rechtbank diende beantwoord te worden en (bovendien) betrekking had op een technisch probleem dat de (eigen) kennis van de rechtbank oversteeg.
Het door de eiser geciteerde arrest Cottin  (1) van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens voegt weinig toe aan de principes die Straatsburg eerder formuleerde in het arrest Mantovanelli.
7. Een eerste belangrijk aspect bij de analyse van de rechtspraak van
Straatsburg is de vaststelling dat beide hoger geciteerde arresten van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deskundigenonderzoeken
betroffen, die bevolen werden door de feitenrechter bij de behandeling
ten gronde en niet het deskundigenonderzoek dat, zoals in de thans voorliggende zaak, bevolen wordt door de onderzoeksrechter in het kader
van zijn gerechtelijk onderzoek. Het Europees Hof wijst er overigens zelf
ook op dat het probleem dat het diende te onderzoeken enkel betrekking
had op een door de bodemrechter bevolen expertise “met uitsluiting van
deskundigenonderzoeken die bevolen worden tijdens het vooronderzoek
of tijdens het gerechtelijk onderzoek, die in casu niet in het geding zijn”
(arrest Cottin, § 21). Dit betekent meteen dat de toepassing van de in
deze arresten gestelde principes niet zonder meer kan uitgebreid worden
tot deze laatste categorie van deskundigenonderzoeken.
Een tweede, niet minder belangrijk aspect, is dat het Europees Hof in
beide arresten herhaaldelijk benadrukt, met uitdrukkelijke verwijzing
naar artikel 6.1 EVRM, dat deze uitspraken betrekking hebben op de
vraag naar de eerbiediging van de waarborgen, bedoeld in deze verdragsbepaling, tijdens de procedure “voor de rechtbank”, zijnde de rechtsinstantie die het geschil (uiteindelijk) beslecht.
8. Deze regel vindt overigens zijn bevestiging in het EVRM zelf, want
ook de tekst zelf van artikel 6.1 EVRM moet aanzetten tot grote omzichtigheid.
Artikel 6.1, eerste zin, EVRM bepaalt dat bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging eenieder recht heeft
op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie welke bij de wet is ingesteld.
Behoudens in hier niet toepasselijke gevallen, spreken de onderzoeksgerechten, in casu de kamer van inbeschuldigingstelling, zich niet uit
over de gegrondheid van de tegen een beklaagde ingestelde strafvervolging. In de thans voorliggende zaak deed de kamer van inbeschuldigingstelling enkel uitspraak over het hoger beroep tegen de afwijzing door
de onderzoeksrechter van een verzoek tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen in toepassing van artikel 61quinquies Wetboek
van Strafvordering en over de regelmatigheid van de haar voorgelegde
  (1) EHRM, 2 sept. 2005, Cottin t. België, nr. 48386/99.
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procedure in toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek. Het
bestreden arrest doet bijgevolg geen uitspraak over schuld of onschuld.
In dergelijke gevallen zijn de bepalingen van artikel 6.1 EVRM, in de
regel en behoudens wat de overschrijding van de redelijke termijn  (1)
betreft, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten  (2).
Het is immers pas op het einde van de procedure en rekening houdend
met alle facetten ervan dat zal kunnen worden onderzocht of het recht
op een eerlijk proces, in het licht van het recht van verdediging en het
recht op tegenspraak, al dan niet werd aangetast en, in voorkomend
geval, wat de gevolgen daarvan moeten zijn.
Het onderdeel, dat van een andere rechtsopvatting vertrekt, faalt in
zoverre naar recht.
9. Met betrekking tot het deskundigenonderzoek, bevolen door het
vonnisgerecht, dat strekt tot de beoordeling van de strafvordering
zelf, oordeelde het Hof in zijn arrest van 8 februari 2000, dat het aan de
rechter staat de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend met
het recht van verdediging en de vereisten van de strafvordering. De in
de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek vermelde verplichtingen
voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vaststelling aan
hen kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn in dat
geval niet van toepassing en het onderzoek moet in dat geval door de
deskundige slechts op tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en
in de mate dit hem in zijn opdracht door de rechter wordt opgelegd.
Wanneer evenwel een deskundigenonderzoek uitsluitend burgerlijke
belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het Gerechtelijk
Wetboek wel worden toegepast  (3).
Twee maanden later, oordeelde het Hof, in zijn arrest van 12 april
2000, dat de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek, die bepalen dat
het gerechtelijk deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht,
niet van toepassing zijn op het door de strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, wanneer het dient tot berechting van de strafvordering
zelf : in dat geval staat het aan de rechter om de voorwaarden ervan vast
te stellen, met inachtneming van het recht van verdediging en van de
behoeften van de strafvordering, en kan de deskundige het deskundigenonderzoek alleen op tegenspraak verrichten, op voorwaarde dat en voor
zover de rechter hem in de omschrijving van zijn opdracht daartoe heeft
verplicht  (4).
Deze regels dienen ook te worden toegepast op het deskundigenonderzoek dat bevolen wordt door de onderzoeksrechter : zijn opdracht en zijn
tussenkomsten hebben immers betrekking op het achterhalen van de
volledige waarheid met betrekking tot de bij hem aanhangig gemaakte
feiten met het oog op een eventuele berechting ervan.
  (1) Zie Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0216.F, AC 2008, nr. 323 met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas.
  (2) Cass. 13 maart 2003, AR P.03.0313.F, AC 2003, nr. 164 ; Cass. 26 maart 2003, AR
P.03.0136.F, AC 2003, nr. 206 ; Cass. 2 april 2003, AR P.03.0040.F, AC 2003, nr. 221 ; Cass.
22 okt. 2003, AR P.03.1150.F, AC 2003, nr. 521.
  (3) Cass. 8 feb. 2000, AR P.97.0515.N, AC 2000, nr. 100 met concl. O.M.
  (4) Cass. 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC 2000, nr. 249.
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Het door een onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek wordt,
bijgevolg, in de regel niet op tegenspraak verricht  (1).
Het Hof oordeelde hieromtrent meermaals dat de omstandigheid dat
de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre hij zulks gepast vindt voor het opsporen van
de waarheid, op zich geen schending van art. 6 E.V.R.M  (2), noch een
miskenning van het recht van verdediging opleveren  (3).
Het Hof besliste verder dat artikel 6 EVRM niet bepaalt dat, in de fase
van het vooronderzoek of van het gerechtelijk onderzoek, het psychologisch deskundigenonderzoek van een minderjarige die door een politiedienst wordt ondervraagd, op tegenspraak moet plaatsvinden. Volgens
de rechtspraak van het Hof wordt het tegensprekelijke karakter van een
rechtspleging in acht genomen wanneer alle partijen de mogelijkheid
krijgen om de gegevens te doen kennen die noodzakelijk zijn voor hun
verdediging en om kennis te nemen van elk stuk of elke opmerking die
de rechter wordt voorgelegd, en deze te betwisten  (4). Het Hof bevestigde
deze zienswijze in zijn arrest van 7 februari 2012, waar het oordeelde dat
noch artikel 6 E.V.R.M., noch artikel 14 I.V.B.P.R. 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  (5).
Uit de rechtspraak dat het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, in de regel, niet op tegenspraak verloopt, volgt dat de
onderzoeksrechter van deze regel kan afwijken en kan bevelen dat de
expertise, geheel of gedeeltelijk contradictoir dient te verlopen, wanneer
hij zulks gepast vindt voor het opsporen van de waarheid  (6).
Het gerechtelijk onderzoek is evenwel, behoudens de wettelijke
uitzonderingen geheim, zoals artikel 57, § 1, eerste zin, Wetboek van
Strafvordering bepaalt. Dit geheim bestaat zowel in het belang van de
bescherming van het privé-leven van de partijen, als in het belang van
het gerecht in de zin van artikel 6.1, tweede zin, EVRM.
Het is voor eenieder duidelijk dat de onderzoeksrechter in bepaalde
gevallen geconfronteerd zal worden met de absolute noodzaak om het
door hem bevolen deskundigenonderzoek eenzijdig te laten verlopen. Dit
zal onder meer het geval zijn wanneer het deskundigenonderzoek zelf
tot doel heeft de dader te vereenzelvigen of wanneer het tegensprekelijk
  (1) Cass. 10 feb. 1999, AR P.98.0826.F, AC 1999, nr. 74 ; Cass. 8 feb. 2000, AR P.97.0515.N,
AC 2000, nr. 100, met concl. O.M. ; Cass. 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, AC 2001, nr. 288.
  (2) Cass. 7 feb. 1995, AR P.95.0002.N, AC 1995, nr. 75 ; Cass. 24 juni 1998, AR P.97.1075.F,
AC 1998, nr. 332, met concl. adv.-gen. De Riemaecker in Bull. en Pas., 1998, I, nr. 332 ;
Cass. 8 feb. 2000, AR P.97.0515.N, AC 2000, nr. 100, met concl. O.M. ; Cass. 12 april 2000, AR
P.00.0136.F, AC 2000, nr. 249 ; de Codt, J., “Les nullités de l’instruction préparatoire et
le droit de la preuve. Tendances récentes”, Rev. dr. pén., 2000, blz. 3 e.v. ; De Smet, B.,
“Deskundigenonderzoek in strafzaken”, APR, 2002, nrs 286-292, 295-303 ; Fettweis, A.,
R.D.P.C., 2004, p. 129 e.v.
  (3) Cass. 26 okt. 2010, AR P.10.1029.N, AC 2010, nr. 637.
  (4) Cass. 9 feb. 2011, AR P.10.1784.F, AC 2011, nr. 116.
  (5) Cass. 7 feb. 2012, AR P.11.1732.N, www.cassonline.be, AC 2012, nr. 89.
  (6) Zie ook Declercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, nr. 603 in fine.

ARREST-2012-11.indb 2516

07/08/13 11:16

N° 610 - 13.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2517

karakter van de expertise de strafvervolging ernstig in het gedrang kan
brengen of onnodig bepaalde personen in diskrediet zou brengen  (1). Uit
de twee eerst aangehaalde voorbeelden blijkt reeds dat het geheim van
het onderzoek inderdaad de tegenspraak in de weg kan staan.
De onderzoeksrechter zal dus, wanneer hij dient te beoordelen of een
deskundigenonderzoek al dan niet tegensprekelijk dient te verlopen,
een afweging moeten maken waarbij zal moeten worden nagegaan, onder
meer, of het belang van het geheim karakter van het gerechtelijk onderzoek zich niet verzet tegen een tegensprekelijke expertise.
Op dezelfde wijze zal de kamer van inbeschuldigingstelling, voor wie
de eiser in conclusie aanvoerde dat het deskundigenonderzoek nietig
is omwille van het gebrek aan tegenspraak, onaantastbaar moeten
oordelen of het geheim van het onderzoek een obstakel vormt voor het
tegensprekelijk uitvoeren van de bevolen expertise. Dat is precies wat
het bestreden arrest in casu doet door te oordelen dat “het geheim van
het onderzoek (…) de tegenspraak in de weg (staat) in deze stand van de
procedure”.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze feitelijke appreciatie door
de appelrechters of een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof
geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters, door de
overweging “het geheim van het onderzoek staat de tegenspraak in de
weg in deze stand van de procedure”, oordelen dat het geheim van het
onderzoek tijdens de fase van het gerechtelijk onderzoek de tegenspraak
steeds in de weg staat en de eiser uit het gebrek aan een dergelijke
tegenspraak nooit een schending van de rechten van de verdediging
zou kunnen putten, berust het op een onjuiste lezing van het bestreden
arrest.
10. Indien het deskundigenonderzoek dat bevolen werd door de onderzoeksrechter niet op tegensprekelijke wijze is verlopen dienen eventueel
in een latere fase compensatoire of remediërende maatregelen genomen
te worden : deze kunnen bijvoorbeeld bestaan in het bevelen door de
bodemrechter van een nieuw of aanvullend en ditmaal tegensprekelijk
deskundigenonderzoek of het horen ter zitting van de deskundige, die
dan zal dienen te antwoorden op de punten van betwisting.
In dit licht lijkt het in elk geval voorbarig van de kamer van inbeschuldigingstelling, —zeker wanneer zij enkel optreedt in hoger beroep
tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die een verzoek tot
het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen afwijst —, te
verlangen dat zij reeds in deze fase van de rechtspleging de onregelmatigheid van het deskundigenonderzoek vaststelt, louter en alleen omwille
van het eenzijdig karakter ervan en zonder dat zij zicht heeft op de
wijze waarop de resultaten van deze expertise uiteindelijk zullen worden
aangewend, noch op de wijze waarop de bodemrechter aan dit gebrek aan
tegenspraak kan of zal remediëren door compensatoire maatregelen.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een door de onderzoeksrechter bevolen en eenzijdig uitgevoerd deskundigenonderzoek steeds
  (1) Fettweis, A., R.D.P.C., 2004, p. 129 e.v. (noot onder Cass. 19 feb. 2003, AR P.02.1400.F).
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een schending van artikel 6.1 EVRM of een miskenning van het recht
van verdediging en het recht op tegenspraak oplevert, faalt het naar
recht.
11. Het zal uiteindelijk aan de bodemrechter toekomen om op onaantastbare wijze te oordelen of de eiser al dan niet “nog over een daadwerkelijke mogelijkheid” beschikt om de resultaten van de door de onderzoeksrechter bevolen eenzijdig uitgevoerde expertise alsnog “op een
adequate en doeltreffende wijze” te betwisten.
Met de redenen die het bestreden arrest opgeeft, met name dat het
geheim van het onderzoek de tegenspraak in de weg staat “in deze stand
van de procedure” en dat de eiser perfect tegenspraak kan/zal kunnen
voeren terloops de verdere procedure met betrekking tot de inhoud van
het deskundigenonderzoek, verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing dat het deskundigenverslag regelmatig is
tot stand gekomen en er geen reden is tot toepassing van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering, naar recht.
.........................................................
16. In het vierde onderdeel van het eerste middel voert de eiser de
schending aan van artikel 6 EVRM, evenals de miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de deskundige en
het vermoeden van onschuld. Met verwijzing naar een aantal passages
van het deskundigenverslag, waarin onder meer de woorden “illegaal” en “dekmantel” voorkomen, voert de eiser aan dat de deskundige vooringenomen is en ervan uitgaat dat er door de eiser misdrijven
werden gepleegd. Het woordgebruik met verwijzing naar “illegaal” en
“dekmantel” is alles behalve objectief en onpartijdig en de kamer van
inbeschuldigingstelling kon in het bestreden arrest, gelet op het bestaan
van deze vermeldingen in het deskundigenverslag, niet wettig beslissen
dat er van partijdigheid in hoofde van de deskundige geen sprake is en
dat de deskundige zich heeft beperkt tot “objectieve vaststellingen” en
op “objectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze” is tewerk gegaan.
17. Het komt aan de rechter toe in feite en onaantastbaar te oordelen
of een deskundige al dan niet vooringenomen is.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze onaantastbare beoordeling door de rechter of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten,
waartoe het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Het Hof kan hier enkel marginaal toetsen en nagaan of de rechter uit
de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
verantwoord.
De omstandigheid dat het expertiseverslag de aangehaalde passages
bevat, volstaat niet om hieruit af te leiden dat de deskundige vooringenomen, niet objectief of partijdig zou zijn of ervan uitgaat dat er door de
eiser misdrijven werden gepleegd. Deze omstandigheid belet verder niet
dat de appelrechters wettig vermochten vast te stellen dat er van partijdigheid in hoofde van de deskundige geen sprake is en dat de deskundige zich heeft beperkt tot “objectieve vaststellingen” en op “objectieve,
onafhankelijke en onpartijdige wijze” is tewerk gegaan.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
18. In het vijfde onderdeel voert de eiser de schending aan van artikel
149 Grondwet : de eiser heeft in zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling verwezen naar een arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 23 april 2008 waarin een deskundigenverslag van dezelfde
deskundige door het hof van beroep te Antwerpen uit de debatten werd
geweerd gelet op de schending van het vermoeden van onschuld. De eiser
heeft op basis van dit arrest een middel ontwikkeld met betrekking tot
de schending van het vermoeden van onschuld door de deskundige. De
kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt ten onrechte dat ze geen
rekening moet houden met de argumentatie van de eiser op dit punt
en beslist ten onrechte het arrest buiten het debat en de beoordeling
te houden op grond van de motivering dat “het een niet geanomiseerde
kopie van een arrest betreft dat niet toelaat na te gaan hoe het in het
bezit is gekomen van huidige verzoeker, waarbij ook niet blijkt dat de
wettelijk vereiste griffierechten werden voldaan en waaruit evenmin
volgt dat het een eindarrest betreft, m.a.w. of er geen cassatieberoep
werd tegen aangetekend” : door niet te antwoorden op dat onderdeel van
de conclusie van eiser, schendt het bestreden arrest de motiveringsplicht.
19. Het artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen kennis nemen van de gegrondheid van de strafvordering.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
Dit doet evenwel geen afbreuk aan de verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de inverdenkinggestelde  (1).
De artikelen 135, § 2 en 235bis, Wetboek van Strafvordering voeren voor
de kamer van inbeschuldigingstelling immers een tegensprekelijk debat
in waardoor dit onderzoeksgerecht dient te antwoorden op het door
partijen gevoerd verweer.
Met de redenen die in het onderdeel zelf aangehaald worden beantwoorden de appelrechters het in het onderdeel bedoelde verweer.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
20. In zijn tweede middel voert de eiser de schending aan van artikel 6.1
en 6.3 EVRM, evenals de miskenning van het recht op een eerlijk proces
en het recht van verdediging.
21. In het eerste onderdeel voert de eiser aan dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat de eiser tijdens zijn eerste verhoor niet werd
bijgestaan door een advocaat, onterecht stelt dat dit gebrek het recht
van verdediging als vervat in artikel 6 EVRM schaadt noch schendt met
de motivering dat in het Belgisch recht, vigerend op het ogenblik dat
verzoeker ondervraagd werd, een aantal waarborgen waren ingebouwd
voor de persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd. Door te oordelen
  (1) Cass. 20 sept. 2000, AR P.00.1185.F, AC 2000, nr. 484 ; Cass. 21 mei 2002, AR P.01.0353.N,
AC 2002, nr. 309 met concl. proc.-gen. du Jardin ; Cass. 23 okt. 2002, AR P.02.1088.F, AC
2002, nr. 562 ; Cass. 14 dec. 2005, AR P.05.0185.F, AC 2005, nr. 674 ; Cass. 24 jan. 2006, AR
P.05.1125.N, AC 2006, nr. 50 ; Cass. 11 maart 2008, AR P.07.1717.N, AC 2008, nr. 168 ; Cass. 31
maart 2009, AR P.09.0352.N, AC 2009, nr. 225.
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dat, enkel en alleen op basis van het bestaan van die “waarborgen” in
de Belgische rechtsorde, er geen schending van het recht van verdediging voorligt, schendt de Kamer van Inbeschuldigingstelling artikel 6.1
juncto artikel 6.3.c EVRM zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.
22. Het past hier wellicht eerst de zienswijze van het Hof van Cassatie
op de Salduz-problematiek in herinnering te brengen.
Volgens het Hof houdt het recht op bijstand van een advocaat, gewaarborgd bij artikel 6.3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de
Rechten van de Mens, in dat er gedurende het volledige vooronderzoek
toegang moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens
de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om
dit recht te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking,
wat ook de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van
de beklaagde, zoals beschermd bij artikel 6.1. en 6.3 EVRM, beperken.
Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn dan
ook in de regel geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt
tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van een
advocaat.
Volgens het Hof heeft deze omstandigheid nochtans niet automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een
verdachte op eerlijke wijze te behandelen : wanneer de verklaringen niet
als doorslaggevend bewijs door de rechter worden gebruikt, er kennelijk
geen misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde zich op het ogenblik
van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare positie
bevond, of aan de kwetsbare positie van de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter
van het proces gevrijwaard. Dit is overigens ook het geval wanneer de
verdachte met kennis van zaken verzaakt aan de bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor.
Naar het oordeel van het Hof dient het feit dat de Belgische wetgeving
vroeger niet voorzag in de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor
door de politiediensten voorafgaand aan de vrijheidsberoving, te worden
beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die
diezelfde wetgeving de beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring
van zijn recht van verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces.
Deze wettelijke waarborgen zijn de korte duur van de grondwettelijke termijn van de vrijheidsberoving, de vormvereisten die bij artikel
47bis Wetboek van Strafvordering voor het verhoor van de verdachte
zijn opgelegd, de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte, op het
ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de
artikelen 16, § 7, en 18, § 2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken,
het recht van de verdachte om daarop onmiddellijk vrij verkeer te
hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, § 1 en § 5, van de
voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen, zoals dat in artikel 21, § 3, is geregeld, alsook
de rechten die met name in de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 127,
135, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld, de inzage van
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het dossier en het vrij verkeer van de beklaagde of de beschuldigde met
zijn advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter. Deze wettelijke
waarborgen kunnen in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies
zijn op de afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. Zij laten de beklaagde of de beschuldigde immers toe zijn recht
van verdediging over het hele verloop van het strafproces ten volle uit
te oefenen en waarborgen zijn recht op een eerlijk proces.
De aanvoering dat het gebrek aan bijstand van een advocaat tijdens
een politieverhoor voorafgaand aan de vrijheidsberoving en tijdens het
verhoor door de onderzoeksrechter het recht van verdediging en recht
op een eerlijk proces steeds en in elk geval onherstelbaar aantast, faalt
volgens het Hof naar recht.
Wel staat het de rechter aan de hand van de concrete gegevens van
de zaak na te gaan of de afwezigheid van bijstand van een advocaat bij
een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter het recht op een
eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte en latere
beklaagde onherstelbaar heeft aangetast.
Het Hof besliste meermaals in dezelfde zin  (1).
23. Wanneer deze vaststaande rechtspraak van het Hof op de thans
voorliggende zaak wordt toegepast, dan moet worden vastgesteld dat de
kamer van inbeschuldigingstelling inderdaad in concreto onderzoekt of
het gebrek aan bijstand van een advocaat het recht op een eerlijk proces
en het recht van verdediging van de eiser onherstelbaar heeft aangetast.
De appelrechters oordelen daarbij niet alleen zoals in het eerste onderdeel van het tweede middel wordt weergegeven, met name :
“Het gebrek aan bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor in
onderhavige zaak schaadt noch schendt het algemeen recht op verdediging als vervat in artikel 6 EVRM, nu naar Belgisch recht een aantal
waarborgen werden ingebouwd waardoor een persoon die van zijn vrijheid werd beroofd vrijwel onmiddellijk de bijstand genoot van een advocaat van zijn keuze, vrij verkeer met deze advocaat kon hebben, inzage
kreeg van zijn dossier en bij zijn vrijheidsberoving in kennis werd gesteld
van de feiten waarover onderzoek werd gevoerd. Bovendien verscheen/
verschijnt een aangehouden inverdenkinggestelde binnen de (vijf) dagen
na het bevel tot aanhouding voor de raadkamer, waar hij bijstand geniet
van een advocaat, kon hij gebruik maken van alle mogelijke procedures
en heeft hij daar ook ruim toepassing van gemaakt”.
Zij oordelen ook :
“Uit het onderzoek door het hof, kamer van inbeschuldigingstelling
volgt dat het feit dat (de eiser) geen bijstand had bij zijn eerste verhoor,
er ook niet om heeft gevraagd, en niet gewezen werd op zijn cautierecht,
doch wel dat alles wat hij verklaarde tegen hem kon worden gebruikt,
wat inhoudelijk vrijwel op hetzelfde neerkomt, geen gevolg heeft voor
de regelmatigheid van het verder onderzoek, daar dat zonder dit eerste
verhoor evengoed en op vrijwel dezelfde wijze had kunnen worden
  (1) Cass. 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. O.M. ; Cass. 7 dec.
2010, AR P.10.1460.N, AC 2010, nr. 714 ; Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, www.cassonline.
be, met concl. O.M., AC 2011, nr. 651.
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gevoerd en met minstens hetzelfde resultaat. Er is dan ook geen enkele
grond om met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek als gevoerd na
het eerste verhoor van (de eiser) toepassing te maken van artikel 235bis
§ 6 Wetboek van Strafvordering”.
Deze laatste overweging is terug te vinden in de rubriek “Verhoor
zonder te wijzen op het zwijgrecht” van het bestreden arrest, maar mag
ook in rekening gebracht worden om de beslissing van de appelrechters
omtrent het gebrek aan bijstand te toetsen.
Het recht op de bijstand van een advocaat, voorzien in artikel 6.3.c
EVRM, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de rechten
van de Mens, is immers rechtstreeks en onlosmakelijk verbonden aan
en gegrond op de cautieplicht, het zwijgrecht en op het gegeven dat
niemand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren  (1).
Deze innige en onlosmakelijke band tussen het recht op de bijstand
van een advocaat en de verplichting een beklaagde te wijzen op zijn
zwijgrecht heeft voor gevolg dat het antwoord dat de rechter geeft op
het in conclusie aangevoerde verweer betreffende de verplichting om
een beklaagde te wijzen op zijn zwijgrecht, ook kan gelden voor het
in dezelfde conclusie aangevoerde verweer betreffende het gebrek aan
bijstand van een advocaat.
Bij dit alles komt nog dat de beslissing van de rechter in haar geheel
moet worden genomen en de redenen ervan de ene door de andere dienen te
worden uitgelegd. Dat betekent dat wanneer de rechter over een bepaald
punt van een betwisting zekere overwegingen geeft, dit niet uitsluit dat
diezelfde overwegingen zijn beslissing over een ander geschilpunt regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden  (2).
Op grond van bovenstaande elementen kan besloten worden dat
de appelrechters met de aangehaalde redenen hun beslissing “dat het
ontbreken van de vermelding van de cautieplicht en de bijstand van
een advocaat bij het eerste verhoor van de (eiser) onregelmatig is, doch
zonder incidentie op de ontvankelijkheid van de strafvordering en de
regelmatigheid van de verdere bewijsverkrijging”, naar recht verantwoorden.
Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
24. Er is evenwel ook nog een andere benadering mogelijk.
Het eerste onderdeel van het tweede middel komt in werkelijkheid
geheel op tegen de weigering van de appelrechters om de verklaringen
die de eiser zonder bijstand van een raadsman heeft afgelegd als onregelmatig bewijs te beschouwen.
In randnummer 8 hiervoor werd reeds uiteengezet dat de in artikel 6.1
EVRM bedoelde waarborg van de behandeling van de zaak binnen
een redelijke termijn toepasselijk is op het geheel van de rechtspleging, inbegrepen het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek  (3) en dat het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van
  (1) Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van het O.M.
  (2) Cass. 27 sept. 1990, AR 8658, AC 190-91, 84.
  (3) Cass. 26 sept. 2006, AR P.06.0604.N, AC 2006, nr. 439 ; Cass. 24 nov. 2009, AR
P.09.1080.N, AC 2009, nr. 694 met concl. adv.-gen. Timperman.
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de rechtspleging bijgevolg ook over de overschrijding van de redelijke
termijn kan oordelen.
Dit lijkt logisch, aangezien de redelijke termijn inderdaad reeds
verstreken kan zijn op het ogenblik waarop het onderzoeksgerecht zich
over de zaak buigt.
Wat een eventuele schending van de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM
betreft, in zoverre de in deze verdragsbepalingen bedoelde waarborgen
betrekking hebben op de bijstand van een advocaat en op de gebeurlijke
sancties bij de niet-naleving van dit recht op bijstand, dient de vraag
onderzocht te worden of deze sancties reeds kunnen worden toegepast in
het stadium van de onderzoeksgerechten.
Het Hof oordeelde hieromtrent meermaals dat de verdachte voor de
feitenrechter met de bijstand van zijn advocaat alle verklaringen die
hij nodig acht zal kunnen afleggen en zijn eerder afgelegde verklaringen
zal kunnen verduidelijken, vervolledigen of intrekken en dat het later
aan de feitenrechter zal staan om, in het licht van het geheel van het
proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde gegevens
aangetast is door het enkele feit dat bepaalde verklaringen tijdens het
onderzoek afgelegd werden zonder de bijstand van een advocaat en, in
voorkomend geval, te beslissen tot de niet-toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen  (1).
25. Het lijkt ook nuttig hier opnieuw de essentie van de Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te belichten.
Deze essentie is terug te vinden in § 55 van het arrest Salduz tegen Turkije
van 27 november 2008  (2) waarin het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens stelt dat, opdat het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, voldoende concreet en effectief zou zijn,
in de regel, vereist is dat de toegang tot een advocaat wordt toegelaten
vanaf het eerste verhoor van een verdachte door de politie, tenzij kan
worden aangetoond, in het licht van de bijzondere omstandigheden van
de zaak, dat er dwingende redenen zijn om dit recht te beperken. Zelfs
wanneer dergelijke dwingende redenen uitzonderlijk de weigering van
de toegang tot een advocaat kunnen rechtvaardigen, mag een dergelijke
beperking, wat ook de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de
rechten aantasten die voor de beklaagde volgen uit artikel 6 EVRM.
De rechten van verdediging worden, in principe, onherstelbaar geschaad
wanneer zelfincriminerende verklaringen, afgelegd tijdens een verhoor
door de politie zonder bijstand van een advocaat, gebruikt worden om er
een veroordeling op te steunen.
Sinds 27 november 2008 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in tal van arresten  (3) dit standpunt herhaald.
  (1) Cass. 8 nov. 2011, AR P.11.0647.N, AC 2011, nr. 604 ; Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N,
AC 2011, nr. 651 met concl. van het O.M.
  (2) EHRM, Salduz t. Turkije, 28 nov. 2008, nr. 36391/02.
  (3) Zie onder meer EHRM, 11 dec. 2008, Panovits t. Cyprus ; 3 feb. 2009, Çimen t. Turkije ;
17 feb. 2009, Ibrahim Öztürk t. Turkije ; 19 feb. 2009, Shabelnik t. Oekraïne ; 31 maart 2009,
Plonka t. Polen ; 21 april 2009, Soykan t. Turkije ; 30 juni 2009, Artimenco t. Roemenië ; 28 juli
2009, Zeki Bayhan t. Turkije ; 24 sept. 2009, Pishchalnikov t. Rusland ; 13 okt. 2009, Güvenilir
t. Turkije ; 8 dec. 2009, Savas t. Turkije ; 18 feb. 2010, Aleksandr Zaichenko t. Rusland.
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Dit recht op bijstand geldt niet alleen tijdens de rechtspleging voor
de feitenrechter, maar ook in de daaraan voorafgaande fase van onderzoek of vooronderzoek. Dat de waarborgen van artikel 6.3.c EVRM ook
spelen in deze aan het proces voorafgaande fase blijkt immers al uit het
arrest van 24 november 1993  (1) van Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, waar gesteld werd dat artikel 6 EVRM, en meer bepaald artikel
6.3 EVRM, een rol kan spelen nog vóór de zaak voor de feitenrechter
wordt gebracht, indien en in de mate dat de aanvankelijke niet-inachtname ervan op ernstige wijze het eerlijk karakter van het proces in het
gedrang dreigen te brengen.
Dit principe behoort inmiddels tot de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en werd nogmaals herbevestigd in
het arrest Salduz, waar het Hof het belang van deze fase van het onderzoek benadrukt in het licht van de voorbereiding van het eigenlijke
proces, in de mate dat de bewijzen die tijdens deze fase van de strafvervolging werden verzameld, het kader bepalen waarbinnen de telastlegging tijdens het strafproces zal worden onderzocht  (2).
Het recht op bijstand van een raadsman tijdens het (politie)verhoor
wordt door het Europees Hof zonder de minste twijfel als “fundamenteel” beschouwd  (3).
Anderzijds volgt uit het feit dat het recht van verdediging en het recht
op een eerlijk proces (slechts) in de regel onherroepelijk zijn geschaad
als incriminerende verklaringen, die werden afgelegd tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, worden
gebruikt voor een veroordeling, dat een onderscheid dient gemaakt
te worden tussen het naakte feit van het gebrek aan bijstand van een
advocaat tijdens het (eerste) verhoor en de uiteindelijke gevolgen in de
concrete procedure.
In de zaak Salduz en in tal van navolgende arresten schetst het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eerst het kader van de toepasselijke principes en toetst het nadien dit kader aan de concrete gegevens
van de individuele zaak. Het Europees Hof stelt inderdaad in tal van
arresten dat in elk concreet geval moet worden nagegaan of een vastgestelde beperking aan het recht op bijstand van een advocaat gerechtvaardigd kan worden en, in bevestigend geval, of deze beperking, in het licht
van het geheel van de rechtspleging, de beklaagde al dan niet het recht
op een eerlijk proces heeft ontnomen omdat de veroordeling gesteund is
op een zonder bijstand van een advocaat afgelegde verklaring  (4).
Uit het Salduz-arrest blijkt dus dat het enkele feit dat een beklaagde
vanaf zijn eerste ondervraging door de politie niet van de bijstand van
een raadsman kon genieten, van aard kan zijn om een miskenning van
het recht op verdediging en van het recht op een eerlijk proces op te
leveren, tenzij, in het licht van de specifieke omstandigheden van de
individuele zaak, uitzonderlijk, om “dwingende” redenen, een restrictie
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

EHRM,
EHRM,
EHRM,
EHRM,
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aan het recht op bijstand kan worden verantwoord en deze beperking
geen onrechtmatig nadeel heeft berokkend aan de door artikel 6 EVRM
gewaarborgde rechten van de beklaagde.
De vraag of het gebrek aan bijstand van een advocaat tijdens het
verhoor op zich kan volstaan om een miskenning van het recht van
verdediging en van het recht op een eerlijk proces op te leveren, roept
onmiddellijk de vraag op of dit fundamenteel recht op bijstand van een
raadsman bij het verhoor niet moet worden ingebed in het veel ruimere
en bredere kader van het recht op verdediging en het recht op een eerlijk
proces, waarvan het recht op bijstand slechts één, — zij het belangrijk
—, element of onderdeel is. Het Europees Hof lijkt deze vraag bevestigend te beantwoorden aangezien het arrest Salduz besluit tot de schending van artikel 6.3.c EVRM “in combinatie met artikel 6.1 EVRM”.
Er werd hiervoor reeds gewezen op het feit dat volgens het Europees
Hof, bij een vastgestelde tekortkoming aan het recht op bijstand van
een advocaat bij het verhoor, geval per geval, moet worden nagegaan of
deze beperking, in het licht van het geheel van de procedure, het recht
op een eerlijk proces van de beklaagde heeft aangetast  (1).
In het kader van de Salduz-problematiek zelf kan daarbij gewezen
worden op het arrest van het Europees Hof van 18 februari 2010  (2).
In de eerste plaats herhaalt het Europees Hof in dit arrest dat de
toepassing van artikel 6.3 EVRM ook al relevant kan zijn in de fase
vóór het eigenlijke strafproces. Het Europees Hof preciseert in dit arrest
evenwel opnieuw dat, om uit te maken of het doel van artikel 6 EVRM,
met name het recht op een eerlijk proces, werd bereikt, het geheel van
de nationale procedure dient in aanmerking genomen te worden.
Nog volgens het Europees Hof dient ook nagegaan te worden of er relevante waarborgen (“relevant safeguards”) ingebouwd zijn in de nationale procedure en dient ten slotte ook onderzocht te worden wat met de
bewijzen uiteindelijk is gebeurd.
Deze rechtspraak toont aan dat het Europees Hof, zelfs na de vaststelling van het bestaan van een schending van het EVRM, nog verder
nagaat in hoeverre de verdachte of beklaagde zich in een kwetsbare
positie bevond op het ogenblik van het afleggen van de belastende
verklaringen, in welke mate deze verklaringen werden aangewend om
de veroordeling op te steunen en of er, in het licht van het geheel van de
procedure, geen (nationale) waarborgen bestonden die van aard waren
een afdoende compensatie of remedie in te houden om, ondanks de vastgestelde tekortkoming, toch het eerlijk karakter van het proces te vrijwaren.
Sommigen zullen wellicht opwerpen dat het Europees Hof in zijn
arresten van 19 november 2009  (3) en 2 maart 2010  (4) ook beslist heeft
dat een systematische beperking van het recht op de bijstand van een
advocaat door de nationale wetgeving, op zich volstaat om te besluiten
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

EHRM,
EHRM,
EHRM,
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tot een schending van artikel 6 EVRM, zodat een verder onderzoek naar
het bestaan van andere waarborgen die zouden kunnen remediëren aan
deze beperking, niet langer dienstig kan zijn.
Hieromtrent dient evenwel te worden opgemerkt dat beide geciteerde
arresten betrekking hadden op strafzaken die reeds hun definitief beslag
gekregen hadden voor de rechter ten gronde. Wanneer wij daarentegen
te maken hebben met een aan de behandeling ten gronde voorafgaande
procedure, dan blijft het onderzoek naar eventuele andere compenserende of remediërende waarborgen wel degelijk relevant.
26. Uit de toepassing van de Salduz-arresten door het Hof van Cassatie
zou dus kunnen worden afgeleid dat het Hof van oordeel is dat het onderzoek naar de nood aan sanctionering en de gebeurlijke sanctionering
zelf van het verhoor zonder bijstand van een advocaat, in de regel dient
uitgesteld te worden tot bij de behandeling ten gronde.
De reden voor dit uitstel ligt in het feit dat de onderzoeksgerechten
zich niet uitspreken over de gegrondheid van de ingestelde strafvordering in de zin van artikel 6.1, eerste zin, EVRM, evenals in het feit dat
de vraag of het recht op een eerlijk proces werd geëerbiedigd in de regel
slechts kan onderzocht worden in het licht van de gehele rechtspleging :
bij de behandeling van de zaak voor de onderzoeksgerechten, (zelfs in het
kader van de regeling van de rechtspleging, maar zeker in het kader van
het onderzoek naar de regelmatigheid van de procedure, dat zelf geënt
is op een hoger beroep tegen de afwijzing door de onderzoeksrechter van
een verzoek op grond van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering) kan immers nog niet worden uitgemaakt welk gevolg de feitenrechter eventueel zal (moeten) voorbehouden aan de vaststelling dat een
beklaagde bepaalde (zelfincriminerende) verklaringen aflegde zonder de
bijstand van een raadsman.
In zijn arrest van 5 mei 2010  (1) gaat het Hof inderdaad die richting
uit. Het oordeelt, in het kader van een cassatieberoep tegen een arrest
gewezen in hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de
voorlopige hechtenis handhaafde :
“De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geen uitspraak gedaan
over de schuld of onschuld van de eiser. Zij heeft zich ertoe beperkt
uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Aldus
blijkt niet dat het bestreden arrest, tot staving van een veroordeling,
gebruik maakt van een verklaring die is afgelegd tijdens een verhoor
zonder bijstand van een advocaat. Daaruit kan niet meteen worden afgeleid dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak is miskend
daar bij het vonnisgerecht nog geen vervolging is ingesteld en, mocht
dat alsnog gebeuren, het onmogelijk is om nu al te stellen dat het de
eiser zal veroordelen en dat het zich daartoe zal baseren op de akten van
rechtspleging waarop hij kritiek uitoefent”.
Dat lijkt overigens ook volledig conform met de Salduz-rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin gesteld
wordt dat er, in principe, sprake is van een onherstelbare aantasting
van het recht van verdediging wanneer zelfincriminerende verklaringen,
  (1) Cass. 5 mei 2010, AR P.10.0744.F, AC 2010, nr. 316.
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afgelegd tijdens een (politie)verhoor zonder bijstand van een advocaat,
gebruikt worden “om er een veroordeling op te steunen”.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens lijkt bovendien dit
standpunt te bevestigen in zijn arrest van 6 september 2012  (1) : in dit
arrest herhaalt het Europees Hof, enerzijds, opnieuw dat de conformiteit
van een strafproces met de principes bedoeld in artikel 6 EVRM in principe dient onderzocht te worden in het licht van het gehele strafproces,
maar preciseert het anderzijds, dat een “beklaagde” geen miskenning
van het recht op een eerlijk proces kan inroepen (wegens het gebrek aan
bijstand van een advocaat) wanneer hij nog niet werd schuldig verklaard
of veroordeeld.
27. Zoals hiervoor uiteengezet, werd het bestreden arrest gewezen in
het kader van het hoger beroep van de eiser tegen de afwijzing, door
de onderzoeksrechter, van zijn verzoekschrift strekkende tot het doen
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.
Het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling doet
de bestreden beschikking teniet en opnieuw beslissende, verklaart het
verzoekschrift van 11 februari 2011 niet ontvankelijk, behoudens wat de
gevraagde confrontatie betreft, maar wijst dit af als ongegrond, verwerpt
het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de informantenwerking, stelt vast dat
het ontbreken van de vermelding van de cautieplicht en de bijstand van
een advocaat bij het eerste verhoor van de eiser onregelmatig is, doch
zonder incidentie op de ontvankelijkheid van de strafvordering en de
regelmatigheid van de verdere bewijsverkrijging en verwerpt het meer
of anders gevorderde.
De kamer van inbeschuldigingstelling doet bijgevolg geen enkele
uitspraak over de schuld of onschuld van de eiser en maakt evenmin
gebruik van verklaringen die door hem werden afgelegd zonder bijstand
van een advocaat om er zijn schuldigverklaring of veroordeling op te
steunen.
Daaruit kan niet worden afgeleid dat het recht op een eerlijk proces
is miskend, aangezien bij het vonnisgerecht nog geen vervolging is
ingesteld en, mocht dat alsnog gebeuren, het onmogelijk is om nu al
te stellen dat het de eiser zal veroordelen en dat het zich daartoe zal
baseren op de akten van rechtspleging waarop hij kritiek uitoefent.
De voorwaarden voor de toepassing van de principes van artikel 6
EVRM, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens in zijn arrest van 6 september 2012, in zoverre deze verdragsbepaling betrekking heeft op het gebrek aan bijstand van een advocaat en
de sanctionering van dit gebrek, zijn dus nog niet vervuld.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
In zoverre het eerste onderdeel de miskenning van het recht op een
eerlijk proces en van het recht van verdediging aanvoert is het geheel
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 6.1 en
6.3.c EVRM.
  (1) EHRM, 6 sept. 2012, Simons t. België.
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Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
28. In het tweede onderdeel van het tweede middel voert de eiser de
schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht
van verdediging : de kamer van inbeschuldigingstelling stelt volgens de
eiser ten onrechte vast dat het gebrek aan bijstand van een raadsman
tijdens het eerste verhoor een “onregelmatigheid” is, doch dat deze onregelmatigheid niet de nietigheid van de strafvordering tot gevolg heeft en
niet kan leiden tot bewijsuitsluiting. Volgens de eiser hadden de appelrechters, na het vaststellen van de onregelmatigheid, de strafvordering
onontvankelijk moeten verklaren, minstens hadden zij tot bewijsuitsluiting moeten overgaan en de aangetaste verklaringen van de eiser nietig
verklaren in toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
29. Indien de redenering aangehaald onder randnummers 26 en 27 zou
worden gevolgd, dient dit tweede onderdeel op dezelfde wijze te worden
beantwoord als het eerste onderdeel : het onderdeel komt geheel op
tegen de weigering van de kamer van inbeschuldigingstelling om de
onregelmatigheid van de verklaringen, wegens het gebrek aan bijstand
van een advocaat, (in deze fase van de rechtspleging reeds) te sanctioneren, hetzij door de niet ontvankelijkheid van de strafvordering vast te
stellen, hetzij door de litigieuze verklaringen nietig te verklaren.
Het Europees Hof koppelt de sanctie aan het gebruik, om er een schuldigverklaring of veroordeling op te steunen, van een (zelfincriminerende) verklaring die afgelegd werd zonder bijstand van een advocaat,
omwille van het feit dat een dergelijk gebruik een onherstelbare aantasting van de rechten van verdediging impliceert.
Het onderzoeksgerecht heeft door het bestreden arrest geen uitspraak
gedaan over de schuld of onschuld en heeft al evenmin een veroordeling
uitgesproken. De door artikel 6 EVRM, zoals geïnterpreteerd door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vereiste voorwaarden zijn
bijgevolg niet vervuld zodat deze verdragsbepaling niet toepasselijk is.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
In zoverre het tweede onderdeel de miskenning van het recht op een
eerlijk proces en van het recht van verdediging aanvoert is het geheel
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 6.1 en
6.3.c EVRM.
Het onderdeel is in zoverre evenmin ontvankelijk.
30. Indien het Hof deze redenering niet zou kunnen volgen, dient in de
eerste plaats te worden vastgesteld dat de stelling van de eiser dat de
onregelmatigheid van het verhoor wegens het gebrek aan bijstand van
een advocaat moet leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, niet kan worden bijgetreden  (1).
Hoewel uit bepaalde rechtspraak  (2) van het Hof zou kunnen worden
afgeleid dat de onrechtmatigheid van het bewijs moet worden gesanc  (1) 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, AC 2010, nr. 231, www.cassonline.be met concl. O.M. ;
Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van het O.M.
  (2) Zie Cass. 4 maart 1929, Pas., 1929, I, 118 ; Cass. 13 mei 1986, AC 1985-86, nr. 558 met
concl. adv.-gen. du Jardin.
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tioneerd met de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, moet met
R. Declercq  (1), Ph. Traest  (2) en R. Verstraeten  (3) worden aangenomen
dat het probleem van de onrechtmatigheid van de bewijsgaring of het
probleem van de onmogelijkheid om het rechtmatig karakter van de
bewijsvoering te controleren, geen invloed heeft op de ontvankelijkheid
van de strafvordering : het eventuele onrechtmatig karakter van het
bewijs of de onmogelijkheid om de rechtmatigheid ervan te controleren
tast het bestaan of het verder bestaan van de strafvordering niet aan  (4).
Ook het Hof heeft dit meermaals gezegd  (5).
De strafvordering ontstaat immers door het plegen van het misdrijf
zelf en de wijze waarop de strafvordering naderhand wordt uitgeoefend
heeft geen invloed op het (voort)bestaan van de strafvordering : de strafvordering is slechts niet-ontvankelijk als de strafvordering (of het recht
de strafvordering uit te oefenen) hetzij nooit heeft bestaan, hetzij niet
bestaat tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan, hetzij niet meer
bestaat, omdat de strafvordering vervallen is  (6).
De rechtspraak  (7) laat overigens toe dat de rechter het onrechtmatig
verkregen bewijs en alles wat eruit is voortgevloeid, uitsluit of ontoelaatbaar verklaart, maar toch een veroordeling uitspreekt op grond
van de resterende bewijselementen, die totaal onafhankelijk van het
onrechtmatig bewijs werden verzameld.
Zelfs wanneer de rechter vaststelt dat alle voorhanden zijnde bewijselementen onrechtmatig zijn of dat het rechtmatig karakter ervan niet
kan gecontroleerd worden, bij gebrek aan voldoende toetsingsgegevens,
mag hij niet de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering vaststellen :
in dat geval moet hij, omwille van het waardeloze  (8) karakter van het
bewijs, de beklaagde vrijspreken.
Toegepast op de voorliggende zaak houdt deze rechtspraak in dat de
gebeurlijke miskenning van het recht op bijstand van een advocaat bij
het verhoor door de politiediensten of de onderzoeksrechter enkel kan
leiden tot het uitsluiten van eventuele zelfbelastende verklaringen,
afgelegd tijdens deze verhoren, als bewijselement  (9), maar niet tot het
vaststellen van de onontvankelijkheid van de strafvordering.
Het tweede onderdeel van het tweede middel, dat voorhoudt dat de
appelrechters onterecht stellen dat de aangevoerde onregelmatigheid
niet “de nietigheid van de strafvordering” tot gevolg heeft, faalt bijgevolg in zoverre naar recht.
  (1) Declercq, R., La preuve en matière pénale, 1988, p. 58.
  (2) Traest, Ph., Het Bewijs in Strafzaken, 1992, Mys & Breesch, uitgevers, nr. 668.
  (3) Verstraeten, R., Handboek Strafvordering, 4de ed. 2005, p. 865, nr. 1814.
  (4) HR, 4 dec. 1979, NJ, 1980, nr. 356, p. 1185, met concl. van adv.-gen. Mok.
  (5) Cass. 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC 1998, nr. 534 ; Cass. 15 juni 2005, AR P.05.0572.F,
AC 2005, nr. 345 ; Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, www.cassonline.be, AC 2010, nr. 231.
  (6) Traest, Ph., Het Bewijs in Strafzaken, 1992, Mys & Breesch, uitgevers, nr. 668.
  (7) Cass. 4 jan. 1994, AR 6388, AC 1994, nr. 1 met concl. Adv.-gen. du Jardin ; Cass.
23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC 1998, nr. 534 ; Cass. 14 dec. 1999, AR P.099.1585.N, AC 1999,
nr. 678 ; Cass. 9 juni 2004, AR P.04.0603.F, AC 2004, nr. 314.
  (8) Declercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed. 2007, p. 842, nr. 1794.
  (9) Cass. 26 mei 2010, AR P.10.0292.F, arrest niet gepubliceerd ; Cass. 29 nov. 2011, AR
P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van het O.M.
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Voor het overige volstaat de gekende vaststaande rechtspraak van het
Hof inzake de Salduz-leer om het onderdeel verder te beantwoorden.
Zoals hiervoor in randnummer 22 uiteengezet houdt deze rechtspraak
in dat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces in de
regel geschaad zijn wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens een
politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, maar
heeft deze omstandigheid nochtans niet automatisch voor gevolg dat het
definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte op eerlijke wijze te
behandelen, want wanneer de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs
door de rechter worden gebruikt, er kennelijk geen misbruik of dwang is
gebruikt en de beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens
het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare
positie van de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard.
Daarbij dient het feit dat de Belgische wetgeving niet voorzag in de
bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door de politiediensten
voorafgaand aan de vrijheidsberoving, te worden beoordeeld in het licht
van het geheel der wettelijke waarborgen die diezelfde wetgeving de
beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring van zijn recht van
verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces.
Wel staat het de rechter aan de hand van de concrete gegevens van
de zaak na te gaan of de loutere afwezigheid van bijstand van een advocaat bij een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter het recht
op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte en
latere beklaagde onherstelbaar heeft aangetast en, in voorkomend geval
te beslissen tot de niet-toelaatbaarheid of de uitsluiting van dit verhoor
als bewijselement  (1).
Hier oordelen de appelrechters :
“Uit het onderzoek door het hof, kamer van inbeschuldigingstelling
volgt dat het feit dat (de eiser) geen bijstand had bij zijn eerste verhoor,
er ook niet om heeft gevraagd, en niet gewezen werd op zijn cautierecht,
doch wel dat alles wat hij verklaarde tegen hem kon worden gebruikt,
wat inhoudelijk vrijwel op hetzelfde neerkomt, geen gevolg heeft voor
de regelmatigheid van het verder onderzoek, daar dat zonder dit eerste
verhoor evengoed en op vrijwel dezelfde wijze had kunnen worden
gevoerd en met minstens hetzelfde resultaat. Er is dan ook geen enkele
grond om met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek als gevoerd na
het eerste verhoor van (de eiser) toepassing te maken van artikel 235bis
§ 6 Wetboek van Strafvordering”.
Met deze redenen verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling
haar beslissing “dat het ontbreken van de vermelding van de cautieplicht en de bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor van de
(eiser) onregelmatig is, doch zonder incidentie op de ontvankelijkheid
van de strafvordering en de regelmatigheid van de verdere bewijsverkrijging”, naar recht.
  (1) Cass. 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. O.M. ; Cass. 7 dec.
2010, AR P.10.1460.N, AC 2010, nr. 714 ; Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651,
www.cassonline.be, met concl. O.M.
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In zoverre kan het tweede onderdeel niet worden aangenomen.
31. In zijn derde middel voert de eiser opnieuw de schending aan van
de artikelen 6.1 en 6.3 EVRM, evenals de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging : volgens de eiser weigert het bestreden arrest de strafvordering
onontvankelijk te verklaren of, in ondergeschikte orde, de verhoren
nietig te verklaren in toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, ondanks de vaststelling dat de eiser tijdens het gerechtelijk
onderzoek werd verhoord zonder dat hem gewezen werd op zijn zwijgrecht.
Volgens de eiser past de kamer van inbeschuldigingstelling de wet niet
juist toe door met de motivering dat “in onderhavige zaak (…) bezwaarlijk (kan) gesteld worden dat (de eiser) beantwoordt aan het profiel van
de jonge Salduz die de Salduzleer op gang trok en onvertrouwd zou zijn
met de termen van het vroegere artikel 47bis 1,c Wetboek van Strafvordering, namelijk dat zijn verklaringen als bewijs in rechte zouden
kunnen worden gebruikt, wat door iedere doorsnee Belg begrepen wordt
als een recht om te zwijgen” te oordelen dat het niet ter kennis brengen
van dit zwijgrecht aan de eiser geen schending van het recht van verdediging met zich meebrengt.
32. Ook hier weer kan verwezen worden naar wat eerder werd uiteengezet onder de randnummers 26, 27 en 29.
Het onderzoeksgerecht heeft door het bestreden arrest geen uitspraak
gedaan over de schuld of onschuld en heeft al evenmin een veroordeling
uitgesproken. De door artikel 6 EVRM, zoals geïnterpreteerd door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vereiste voorwaarden zijn
bijgevolg niet vervuld zodat deze verdragsbepaling niet toepasselijk is.
Het derde middel faalt in zoverre naar recht.
In zoverre het middel de miskenning van het recht op een eerlijk
proces en van het recht van verdediging aanvoert is het geheel afgeleid
uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 6.1 en 6.3 EVRM.
Het middel is in zoverre evenmin ontvankelijk.
33. Wanneer de klassieke benadering zou gevolgd worden dient allereerst te worden vastgesteld dat het derde middel, dat voorhoudt dat
de appelrechters onterecht stellen dat de aangevoerde onregelmatigheid niet “de nietigheid van de strafvordering” tot gevolg heeft, om de
redenen uiteengezet in het antwoord op het tweede onderdeel van het
tweede middel (zie randnummer 30) in zoverre opnieuw faalt naar recht.
Voor het overige overweegt de kamer van inbeschuldigingstelling dat :
“Uit het onderzoek door het hof, kamer van inbeschuldigingstelling
volgt dat het feit dat (de eiser) geen bijstand had bij zijn eerste verhoor,
er ook niet om heeft gevraagd, en niet gewezen werd op zijn cautierecht,
doch wel dat alles wat hij verklaarde tegen hem kon worden gebruikt,
wat inhoudelijk vrijwel op hetzelfde neerkomt, geen gevolg heeft voor
de regelmatigheid van het verder onderzoek, daar dat zonder dit eerste
verhoor evengoed en op vrijwel dezelfde wijze had kunnen worden
gevoerd en met minstens hetzelfde resultaat. Er is dan ook geen enkele
grond om met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek als gevoerd na
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het eerste verhoor van (de eiser) toepassing te maken van artikel 235bis
§ 6 Wetboek van Strafvordering”.
Met die reden verantwoordt het arrest de beslissing “dat het ontbreken
van de vermelding van de cautieplicht en de bijstand van een advocaat
bij het eerste verhoor van de (eiser) onregelmatig is, doch zonder incidentie op de ontvankelijkheid van de strafvordering en de regelmatigheid van de verdere bewijsverkrijging”, naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Bovendien staat in het bestreden arrest, anders dan het middel voorhoudt, nergens te lezen dat “het niet ter kennis brengen van (het) zwijgrecht aan (de) eiser geen schending van het recht van verdediging met
zich meebrengt” : de appelrechters oordelen enkel dat dit gegeven niet
de onontvankelijkheid van de strafvordering met zich meebrengt en dat
er geen grond is toepassing te maken van artikel 235bis, § 6 Wetboek van
Strafvordering.
Het middel berust in zoverre op een verkeerde lezing van het arrest en
mist bijgevolg feitelijke grondslag.
34. In het vierde middel voert de eiser de schending aan van de artikelen 149 Grondwet en van 235bis Wetboek van Strafvordering : volgens
de eiser heeft de kamer van inbeschuldigingstelling ten onrechte zijn
verzoek verworpen om, in toepassing van artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek
van Strafvordering, aan de hand van het/de vertrouwelijk(e) dossier(s), de
regelmatigheid te onderzoeken van de informantenwerking. Volgens de
eiser schenden de appelrechters artikel 149 Grondwet en 235bis Wetboek
van Strafvordering door het verzoek te verwerpen met de uitsluitende
motivering dat er in het strafdossier geen aanwijzing bestaat en dat de
eiser niet aannemelijk maakt dat er in het strafdossier met informanten
is gewerkt, hoewel aan de eiser niet de bewijslast mag worden opgelegd
om eerst aannemelijk te maken dat er wel degelijk met informanten
werd gewerkt.
35. Het artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen kennis nemen van de gegrondheid van de strafvordering  (1).
Het vierde middel faalt in zoverre naar recht.
Dit doet evenwel, zoals hiervoor uiteengezet, geen afbreuk aan de
verplichting van het onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie
van de inverdenkinggestelde  (2). De artikelen 135, § 2 en 235bis, Wetboek
van Strafvordering voeren voor de kamer van inbeschuldigingstelling
immers een tegensprekelijk debat in waardoor dit onderzoeksgerecht
dient te antwoorden op het door partijen gevoerd verweer.
Uit de bepalingen van artikel 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering volgt dat het onderzoek van de regelmatigheid van de rechts  (1) Cass. 8 nov. 2011, AR P.11.0647.N, AC 2011, nr. 604.
  (2) Cass. 20 sept. 2000, AR P.00.1185.F, AC 2000, nr. 484 ; Cass. 21 mei 2002, AR P.01.0353.N,
AC 2002, nr. 309 met concl. proc.-gen. du Jardin ; Cass. 23 okt. 2002, AR P.02.1088.F, AC
2002, nr. 562 ; Cass. 14 dec. 2005, AR P.05.0185.F, AC 2005, nr. 674 ; Cass. 24 jan. 2006, AR
P.05.1125.N, AC 2006, nr. 50 ; Cass. 11 maart 2008, AR P.07.1717.N, AC 2008, nr. 168 ; Cass.
31 maart 2009, AR P.09.0352.N, AC 2009, nr. 225.
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pleging door de kamer van inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op
verzoek van één der partijen, onder meer naar aanleiding van een bij
haar ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij een verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen op grond van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering wordt afgewezen, in beginsel beperkt blijft tot de stukken van
het eigenlijke strafdossier  (1).
Met de redenen die in het middel zelf worden aangehaald, beantwoorden
de appelrechters het in het vierde middel bedoelde verweer.
Het vierde middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
35. Het ambtshalve onderzoek levert geen cassatiegronden op.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 24 oktober 2012 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Op de openbare rechtszitting van 13 november 2012 heeft raadsheer
Antoine Lievens verslag uitgebracht en advocaat-generaal Patrick
Duinslaeger geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het arrest uitspraak doet over eisers verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen, met toepassing van artikel 61quinquies
Wetboek van Strafvordering, is het geen eindbeslissing en doet het
evenmin uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep voorbarig,
mitsdien niet ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op
tegenspraak : het arrest kon niet wettig de onregelmatigheid van het
deskundigenonderzoek wegens gebrek aan tegenspraak uitsluiten met
de enkele reden dat het geheim van het onderzoek de tegenspraak in
  (1) Cass. 24 jan. 2006, AR P.06.0082.N, AC 2006, nr. 52.
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de weg staat in deze stand van de procedure, dat de eiser perfect tegenspraak zal kunnen voeren terloops de verdere procedure en het arrest
Mantovanelli er niet aan in de weg staat dat er tijdens een inquisitoir
onderzoek geen tegenspraak is.
3. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van tegenspraak dat
verschilt van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
4. De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen deelnemen aan het door de onderzoeksrechter
bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre hij zulks gepast
vindt voor het opsporen van de waarheid, levert als dusdanig geen schending van artikel 6 EVRM, noch een miskenning van het recht van verdediging op.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Het komt in eerste instantie toe aan de onderzoeksrechter die het
deskundigenonderzoek beveelt en later aan het onderzoeksgerecht, voor
wie wordt aangevoerd dat het deskundigenonderzoek nietig is wegens
het gebrek aan tegenspraak, onaantastbaar te oordelen of het geheim
van het onderzoek een obstakel vormt voor het geheel of gedeeltelijk
tegensprekelijk uitvoeren van dit deskundigenonderzoek.
6. Het arrest oordeelt dat “het geheim van het onderzoek (…) de tegenspraak in de weg (staat) in deze stand van de procedure”.
7. In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze beoordeling in feite van
de appelrechters of een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof
geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
8. Met de redenen dat “het geheim van het onderzoek de tegenspraak
in de weg staat in deze stand van de procedure” en dat “de eiser perfect
tegenspraak kan/zal kunnen voeren terloops de verdere procedure met
betrekking tot de inhoud van het deskundigenonderzoek”, verantwoordt
het arrest zijn beslissing dat het deskundigenverslag regelmatig is tot
stand gekomen en er geen reden is tot toepassing van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering, naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
.........................................................
Vierde onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de
deskundige en het vermoeden van onschuld : uit de bewoordingen van
het deskundigenverslag blijkt dat de deskundige vooringenomen is en
ervan uitgaat dat er door de eiser misdrijven werden gepleegd ; het arrest
kon aldus niet wettig beslissen dat er van partijdigheid in hoofde van de
deskundige geen sprake is en dat de deskundige zich heeft beperkt tot
“objectieve vaststellingen” en op “objectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze” is tewerk gegaan.
15. De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of de deskundige al dan niet vooringenomen is.
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16. In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze beoordeling in feite van
de appelrechters of een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof
geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
17. De omstandigheid dat het deskundigenverslag de woorden en
zinsneden gebruikt die het onderdeel vermeldt, houdt niet in dat de
aangestelde deskundige vooringenomen en partijdig zou zijn, noch dat
hij ervan uitgaat dat de eiser misdrijven heeft gepleegd en belet niet dat
het arrest vaststelt dat de deskundige zich heeft beperkt tot “objectieve
vaststellingen” en op “objectieve, onafhankelijke en onpartijdige wijze”
is tewerk gegaan.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
18. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest antwoordt niet op eisers verweer dat met een arrest van 23 april
2008 van het hof van beroep te Antwerpen een verslag van dezelfde
deskundige uit de debatten werd geweerd wegens schending van het
vermoeden van onschuld.
19. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die geen kennis nemen van de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het onderdeel schending van die grondwettelijke bepaling
aanvoert, faalt het naar recht.
20. Het arrest oordeelt (p. 8) “Het arrest van het hof van beroep van
Antwerpen waar in besluiten wordt naar verwezen is huidig hof, KI niet
tegenstelbaar en wordt buiten het debat en de beoordeling gehouden.
Het betreft immers een niet geanonimiseerde kopie van een arrest, dat
niet toelaat na te gaan hoe het in het bezit is gekomen van [de eiser],
waarbij ook niet blijkt dat de wettelijk vereiste griffierechten werden
voldaan en waaruit evenmin volgt dat het een eindarrest betreft, m.a.w.
of er geen cassatieberoep werd tegen aangetekend”.
Aldus antwoordt het arrest op het bedoelde verweer.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Tweede middel in zijn geheel
21. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een
eerlijk proces en het recht van verdediging : na te hebben vastgesteld
dat de eiser tijdens zijn eerste verhoor niet werd bijgestaan door een
advocaat, oordeelt het arrest, enkel en alleen op basis van het bestaan
van de “waarborgen” in de Belgische rechtsorde en het feit dat de eiser
tijdens zijn verhoor niet te kennen heeft gegeven bijstand te wensen
van zijn advocaat of ongeoorloofde druk te hebben ondervonden en dat
bijstand hem nooit werd geweigerd, onwettig dat er geen schending van
het recht van verdediging voorligt (eerste onderdeel) ; na te hebben vastgesteld dat het gebrek aan bijstand van een raadsman tijdens het eerste
verhoor een “onregelmatigheid” is, oordeelt het arrest onwettig dat deze
onregelmatigheid niet de nietigheid van de strafvordering tot gevolg
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heeft en weigert het arrest onwettig de strafvordering onontvankelijk
te verklaren ; minstens had het arrest tot bewijsuitsluiting moeten overgaan en de aangetaste verklaringen nietig verklaren in toepassing van
artikel 235bis Wetboek van strafvordering (tweede onderdeel).
22. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden
zichzelf te incrimineren.
23. De onregelmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door
een beklaagde, van verklaringen zonder bijstand van een advocaat of
met miskenning van de cautieplicht, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of
ontoelaatbaarheid van dit bewijs.
In zoverre faalt het middel naar recht.
24. De onderzoeksgerechten die met toepassing van artikel 235bis, § 1
en § 2, Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid onderzoeken
van een onderzoekshandeling, zijn niet alleen bevoegd om na te gaan
of die handeling al dan niet behept is met een onregelmatigheid, maar,
teneinde na te gaan of er grond bestaat om de nietigheid uit te spreken
van de bekritiseerde handeling, te oordelen of de bedoelde onregelmatigheid het eerlijke karakter van het proces in het gedrang brengt.
25. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in
de regel geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens een
politieverhoor met miskenning van de cautieplicht en zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat.
Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg dat
het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte en vervolgens
beklaagde of beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen. Wanneer de
verklaringen niet als doorslaggevend bewijs door de rechter gebruikt
worden, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde
zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een
kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare positie van de beklaagde
op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het
eerlijke karakter van het proces gevrijwaard.
26. Het staat aan de feitenrechter om, in het licht van het geheel van
het proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde gegevens aangetast is door het enkele feit dat een verklaring tijdens het
onderzoek afgelegd werd met miskenning van de cautieplicht en zonder
de bijstand van een advocaat en, in voorkomend geval, te beslissen tot
de niet toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen.
27. Het arrest oordeelt niet alleen zoals vermeld in het middel, maar
ook : “Uit het onderzoek door het hof, kamer van inbeschuldigingstelling
volgt dat het feit dat [de eiser] geen bijstand had bij zijn eerste verhoor,
er ook niet om heeft gevraagd, en niet gewezen werd op zijn cautierecht,
doch wel dat alles wat hij verklaarde tegen hem kon worden gebruikt,
wat inhoudelijk vrijwel op hetzelfde neerkomt, geen gevolg heeft voor
de regelmatigheid van het verder onderzoek, daar dat zonder dit eerste
verhoor evengoed en op vrijwel dezelfde wijze had kunnen worden
gevoerd en met minstens hetzelfde resultaat. Er is dan ook geen enkele
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grond om met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek als gevoerd na
het eerste verhoor van [de eiser] toepassing te maken van artikel 235bis,
§ 6, Wetboek van Strafvordering”.
Met die redenen verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
28. Het arrest weigert de bewijsuitsluiting niet enkel omdat er door
het ontbreken van bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor geen
miskenning van het recht van verdediging voorligt, maar ook om de
redenen die het vermeldt (ro 24).
In zoverre is het eerste onderdeel gericht tegen een overtollige reden,
kan het niet leiden tot cassatie en is het niet ontvankelijk.
Derde middel
29. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM,
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging : het arrest weigert niettegenstaande de vaststelling dat de eiser werd verhoord zonder dat hem
gewezen werd op zijn zwijgrecht, de strafvordering onontvankelijk te
verklaren of, in ondergeschikte orde, de verhoren nietig te verklaren
in toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering ; door te
oordelen dat het niet ter kennis brengen van het zwijgrecht aan de eiser
geen schending van het recht van verdediging met zich meebrengt op
grond dat “bezwaarlijk kan gesteld worden [dat de eiser beantwoordt]
aan het profiel van de jonge Salduz die de Salduzleer op gang trok en
onvertrouwd zou zijn met de termen van het vroeger artikel 47bis, 1, c
Wetboek van Strafvordering, namelijk dat zijn verklaringen als bewijs
in rechte zouden kunnen worden gebruikt, wat door iedere doorsnee
Belg begrepen wordt als een recht om te zwijgen”, past het arrest de wet
niet juist toe.
30. De onderzoeksgerechten die met toepassing van artikel 235bis, § 1
en § 2, Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid onderzoeken
van een onderzoekshandeling, zijn niet alleen bevoegd om na te gaan
of die handeling al dan niet behept is met een onregelmatigheid, maar,
teneinde na te gaan of er grond bestaat om de nietigheid uit te spreken
van de bekritiseerde handeling, te oordelen of de bedoelde onregelmatigheid al dan niet het eerlijke karakter van het proces in het gedrang
brengt.
31. Het arrest oordeelt (p. 11) dat er niet gewezen werd op het cautierecht van de eiser, maar wel dat alles wat hij verklaarde tegen hem kon
worden gebruikt, wat inhoudelijk vrijwel op hetzelfde neerkomt, en dat
dit geen gevolg heeft voor de regelmatigheid van het verder onderzoek,
daar dat, zonder dit eerste verhoor evengoed en op vrijwel dezelfde wijze
had kunnen worden gevoerd en met minstens hetzelfde resultaat. Het
oordeelt ook dat er geen enkele grond is om met betrekking tot het
gerechtelijk onderzoek als gevoerd na het eerste verhoor van de eiser
toepassing te maken van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering.
Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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32. Anders dan het middel ervan uitgaat, oordeelt het arrest niet dat
het niet ter kennis brengen van het zwijgrecht aan de eiser geen miskenning van het recht van verdediging met zich meebrengt, maar enkel dat
dit niet de onontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg heeft
en dat er geen reden is om toepassing te maken van artikel 235bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering.
In zoverre is het middel gesteund op een verkeerde lezing van het
arrest en mist het feitelijke grondslag.
Vierde middel
33. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest verwerpt het
verzoek van de eiser om, in toepassing van artikel 235bis, § 2 en § 1,
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid te onderzoeken van de
informantenwerking in deze zaak aan de hand van het of de vertrouwelijke dossiers op de enkele grond dat er geen aanwijzing is en de eiser
niet aannemelijk maakt dat er in het strafdossier met informanten is
gewerkt ; de eiser kan de bewijslast niet worden opgelegd om eerst aannemelijk te maken dat er wel degelijk met informanten werd gewerkt in
het strafdossier.
34. Artikel 149 Grondwet is niet toepasselijk op de onderzoekgerechten
die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het middel schending aanvoert van die bepaling faalt het
naar recht.
35. Het arrest (p. 8 en 9) beantwoordt eisers verweer met de redenen die
het vermeldt.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
36. Artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat de
kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging,
op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van de
partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. Zij kan dit zelfs ambtshalve doen.
Overeenkomstig de tweede paragraaf van hetzelfde artikel handelt
de kamer van inbeschuldigingstelling op dezelfde wijze in de andere
gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak.
Uit deze bepalingen volgt dat het onderzoek van de regelmatigheid van
de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling, ambtshalve
of op verzoek van één der partijen, beperkt blijft tot de onderzoekshandelingen die blijken uit de stukken van het strafdossier.
37. Het staat de kamer van inbeschuldigingstelling om op grond van
die stukken onaantastbaar te oordelen of een welbepaalde onderzoekshandeling vóór of tijdens het gerechtelijk onderzoek werd aangewend.
Zij kan daartoe oordelen dat bij afwezigheid van enige aanwijzing van
een welbepaalde onderzoekshandeling in het strafdossier, de bewering
van een partij daartoe niet geloofwaardig noch aannemelijk is. Hierdoor
legt zij die partij geen bewijslast op.
38. Het arrest oordeelt dat uit geen enkele omstandigheid van het
strafdossier volgt dat er gebruik zou zijn gemaakt van informanten

ARREST-2012-11.indb 2538

07/08/13 11:16

N° 611 - 13.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2539

werking bij het tot stand brengen van het dossier dan wel tijdens het
onderzoek, dat eisers veronderstelling daartoe niet geloofwaardig is
gemaakt en dat wat niet is, geen verder onderzoek vraagt. Aldus is de
beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
39. 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 tot de kosten.
13 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Rieder (bij de balie te Gent).

N° 611
2o Kamer — 13 november 2012
(P.12.1398.N)
1o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — Opzettelijke slagen
en verwondingen. — Moreel bestanddeel. — Opzet.
2o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Moreel bestanddeel. — Opzettelijke slagen en verwondingen.

1o en 2° Het wanbedrijf opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen
vereist als moreel bestanddeel slechts algemeen opzet, dit is het wetens
en willens stellen van de bij de wet verboden handeling die bestaat in het
aantasten van de fysieke integriteit van de persoon aan wie de verwondingen of slagen worden toegebracht ; het vereist niet dat de beklaagde de
bedoeling zou hebben gehad aan die persoon schade toe te brengen  (1).

(E. t. V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer van 26 juni 2012.
  (1) Cass. 6 jan. 1998, AR P.97.1353.N, AC 1998, nr. 3.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van
artikel 398 Strafwetboek : het arrest oordeelt dat de eiser “mogelijk niet
de bedoeling had [de verweerder] te slagen” ; het staat aldus niet vast
dat hij wetens en willens aan de verweerder slagen en verwondingen
toebracht ; het arrest maakt een verkeerde toepassing van de wet en
schendt de motiveringsplicht door de schuld van de eiser toch aan te
nemen en hem te veroordelen.
4. Een onjuiste toepassing van de wet levert geen motiveringsgebrek
op, maar enkel een schending van die wet.
In zoverre het middel miskenning van de motiveringsplicht aanvoert,
faalt het naar recht.
5. Het wanbedrijf opzettelijk toebrengen van verwondingen of slagen
vereist als moreel bestanddeel slechts algemeen opzet, dit is het wetens
en willens stellen van de bij de wet verboden handeling die bestaat in het
aantasten van de fysieke integriteit van de persoon aan wie de verwondingen of slagen worden toegebracht. Het vereist niet dat de beklaagde
de bedoeling zou gehad hebben om aan die persoon schade toe te brengen.
6. Het arrest oordeelt dat :
— de eiser betrokken was in een gevecht met één van de andere gevangenisbewaarders waarbij er geduwd en getrokken werd met een stoel ;
— hij kon voorzien dat hij bij zijn agressief optreden in een kleine ruimte,
waarin zich op dat ogenblik buiten hemzelf nog vijf andere volwassen
mannen bevonden, één van deze anderen zou kunnen raken en verwonden.
Met die redenen stelt het arrest vast dat de eiser wetens en willens
handelde en kon het met recht stellen dat de afwezigheid van bedoeling om de verweerder te slaan of te verwonden niets afdoet aan eisers
schuld. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Vanmechelen (bij de balie te Hasselt).

N° 612
2o Kamer — 14 november 2012
(P.11.1611.F)
1o WRAKING. — Procedure. — Akte van wraking. — Kennisgeving
gewraakte magistraat. — Opschortende werking. — Duur.

aan de

2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Burgerlijke rechtsvordering. — Algemeen. — Beslissing
over het beginsel van aansprakelijkheid. — Begrip. — Beslissing om de
burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk te verklaren.
3o SLAGEN
EN
VERWONDINGEN.
DODEN.
—
ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. —
Fout. — Begrip.
4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — Fout. —
Doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen. — Fout. — Begrip.
5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — Begrip.
Beoordeling door de rechter. — Beoordeling door de rechter. — Schuldig
verzuim dat verschillende personen ten laste kan worden gelegd. — Gevolg.
6o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Oorzaak. —
Schuldig verzuim dat verschillende personen ten laste kan worden gelegd.
— Gevolg. — Beoordeling door de rechter.
7o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Begrip. — Schade. — Verschillende fouten. — Fout zonder welke de schade zich niet zou hebben voorgedaan. — Gevolg. — Overige fouten.
8o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Beoordeling door de rechter. — Fout
in oorzakelijk verband met het ongeval. — Vaststelling. — Voorwaarde.
9o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — Welzijn van de arbeiders bij
de uitvoering van hun arbeid. — Wet van 4 augustus 1996. — Verwezenlijking van het bouwwerk. — Bepaling van de middelen waarover de veiligheids– en gezondheidscoördinator moet beschikken. — Machtiging toegekend aan de Koning. — Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. — Artikel 17,
§ 2, Koninklijk Besluit van 25 januari 2001. — Wettigheid.
10o ARBEID. — BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW. DIAMANT. HAVENS.
AMBACHTEN EN NERINGEN). — Bouw. — Welzijn van de arbeiders bij de
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uitvoering van hun arbeid.

— Wet van 4 augustus 1996. — Verwezenlijking
— Bepaling van de middelen waarover de veiligheids– en
gezondheidscoördinator moet beschikken. — Machtiging toegekend aan de
Koning. — Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. — Artikel 17, § 2, Koninklijk Besluit van 25 januari 2001. — Wettigheid.
van het bouwwerk.

11o ARBEID. — BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW. DIAMANT. HAVENS.
AMBACHTEN EN NERINGEN). — Bouw. — Welzijn van de arbeiders bij de
uitvoering van hun arbeid. — Wet van 4 augustus 1996. — Opdrachtgever. —
Aanstelling van een coördinator-uitvoerder. — Verwezenlijking van het
bouwwerk. — Middelen waarover de coördinator moet beschikken inzake
veiligheid en gezondheid. — Verplichtingen van de opdrachtgever.
12o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Algemeen. — Legaliteitsbeginsel van de strafbaarstellingen. — Omvang.
13o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 7. — Misdrijf. — Legaliteitsbeginsel van de strafbaarstellingen.
— Omvang.
14o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 14. —
Misdrijf. — Legaliteitsbeginsel van de strafbaarstellingen. — Omvang.
15o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Algemeen. — Omschrijving van
de strafbare gedraging. — Voorwaarden.
16o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 7. — Misdrijf. — Omschrijving van de strafbare gedraging. —
Voorwaarden.
17o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 14. —
Misdrijf. — Omschrijving van de strafbare gedraging. — Voorwaarden.
18o ARBEID. — BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW. DIAMANT. HAVENS.
AMBACHTEN EN NERINGEN). — Bouw. — Welzijn van de arbeiders bij de
uitvoering van hun arbeid. — Wet van 4 augustus 1996. — Opdrachtgever. —
Aanstelling van een coördinator-verwezenlijking. — Verwezenlijking van
het bouwwerk. — Verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid opgelegd
aan de coördinator.
19o ARBEID. — BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW. DIAMANT. HAVENS.
AMBACHTEN EN NERINGEN). — Bouw. — Welzijn van de arbeiders bij de
uitvoering van hun arbeid. — Wet van 4 augustus 1996. — Opdrachtgever.
— Aanstelling van een coördinator-uitvoerder. — Verwezenlijking van het
bouwwerk. — Verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid opgelegd aan de
coördinator. — Toezicht door de opdrachtgever. — Verplichting. — Gevolg.
20o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — GEVOLGEN
VAN DE INTERNATIONALE NORMEN. — Europese Unie. — Richtlijnen.
— Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992. — Tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen. — Uit te voeren minimumvoorschriften inzake veiligheid
en gezondheid. — Veiligheids– en gezondheidscoördinator. — Onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever. — Nationale wetgeving. —
Opdrachtgever. — Verplichting tot toezicht.
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21o EUROPESE UNIE. — VEDRAGSBEPALINGEN. — Algemeen. — Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992. — Tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen. — Uit te voeren minimumvoorschriften inzake veiligheid
en gezondheid. — Veiligheids– en gezondheidscoördinator. — Onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever. — Nationale wetgeving. —
Opdrachtgever. — Verplichting tot toezicht.
22o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. —
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. — Fout. — Begrip.
23o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. —
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. — Begrip.
24o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — Fout.
— Doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen. — Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. — Begrip.
25o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen. — Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. — Fout. — Verzuim dat hem niet ten laste is gelegd. — Schending.
26o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. —
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. — Fout. — Verzuim dat hem niet
ten laste is gelegd. — Recht van verdediging. — Miskenning.
27o EUROPESE UNIE. — PREJUDICIELE GESCHILLEN. — Prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. — Vraag werpt
geen probleem van uitlegging van het gemeenschapsrecht op. — Hof van
Cassatie. — Verplichting.
28o PREJUDICIEEL GESCHIL. — EUROPESE UNIE. — Prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. — Vraag werpt
geen probleem van uitlegging van het gemeenschapsrecht op. — Hof van
Cassatie. — Verplichting.
29o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Medeaansprakelijkheid van getroffene. — Samenlopende
fouten. — Respectievelijke ernst van de fouten. — Raming. — Beoordeling
door de rechter.
30o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Herstelplicht.
— Samenlopende fouten. — Medeaansprakelijke getroffene. — Respectievelijke ernst van de fouten. — Raming. — Beoordeling door de rechter.
31o ENERGIE. — Gas. — Gasvervoer door middel van leidingen. — Oprichting
en exploitatie van installaties. — Te nemen veiligheidsmaatregelen. —
Inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis. — Beoordeling door de
rechter. — Resultaatsverbintenis. — Gevolg.
32o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Bewijslast. — Strafrechtelijk strafbare resultaatsverbintenis. —
Vermoeden van onschuld. — Miskenning. — Voorwaarden.
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33o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — ARTIKEL 6.2. — Vermoeden van onschuld. — Bewijslast. —
Strafrechtelijk strafbare resultaatsverbintenis. — Miskenning van het
vermoeden van onschuld. — Voorwaarden.
34o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Bewijslast. — Resultaatsverbintenis. — Schuldeiser. — Bewijs van niet
bereikt resultaat. — Schuldenaar. — Bewijs van volstrekte onmogelijkheid van uitvoering.
35o VERBINTENIS. — Strafzaken. — Resultaatsverbintenis. — Bewijslast.
— Schuldeiser. — Bewijs dat het resultaat niet is bereikt. — Schuldenaar.
— Bewijs van volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering.
36o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Beoordeling door de rechter. —
Omvang.
37o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Oorzakelijk
verband tussen fout en schade. — Beoordeling door de rechter. — Omvang.
38o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
Wettigheid. — Voorwaarden.
39o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 7. — Wettigheid van de straffen. — Voorwaarde.
40o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — Artikel 15. — Wettigheid van de
straffen. — Voorwaarden.
41o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 14. —
Wettigheid van de straffen. — Voorwaarden.
42o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Straf van bekendmaking van de
veroordeling. — Doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen. —
Veroordeelde. — Rechtspersoon. — Wettigheid.
43o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. —
Veroordeling. — Veroordeelde. — Rechtspersoon. — Straf van bekendmaking van de veroordeling. — Wettigheid.
44o ENERGIE. — Gas. — Vervoer van gasachtige producten door middel van
leidingen. — Misdrijf. — Veroordeling. — Veroordeelde. — Rechtspersoon. — Straf van bekendmaking van de veroordeling. — Wettigheid.
45o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — INCIDENTEEL BEROEP. — Beklaagde. — Vrijgesproken van
een telastlegging. — Hoger beroep van de beklaagde. — Incidenteel beroep
van de burgerlijke partij. — Niet-ontvankelijkheid. — Gevolg.
46o VORDERING IN RECHTE. — Vertegenwoordiging
waarde.

in rechte.

— Voor-

47o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE

ARREST-2012-11.indb 2544

07/08/13 11:16

N° 612 - 14.11.12

2545

ARRESTEN VAN CASSATIE

REGELS). — Minderjarig slachtoffer. — Vertegenwoordiging in rechte.
— Beslissing tot vrijspraak van de beklaagde en beslissing waarbij het
rechtscollege zich onbevoegd verklaard om uitspraak te doen over de
burgerlijke rechtsvordering.

Hoger

— Meerderjarig

geworden slachtoffer.

beroep van de vertegenwoordiger in rechte.

—

— Gevolg.

48o VORDERING IN RECHTE. — Strafzaken. — Burgerlijke rechtsvordering.
— Minderjarig slachtoffer. — Vertegenwoordiging in rechte. — Beslissing
tot vrijspraak van de beklaagde en beslissing waarbij het rechtscollege
zich onbevoegd verklaard om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering.

— Meerderjarig

geworden slachtoffer.

vertegenwoordiger in rechte.

— Hoger

beroep van de

— Gevolg.

49o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Strafzaken. — Minderjarig
slachtoffer. — Vertegenwoordiging in rechte. — Beslissing tot vrijspraak
van de beklaagde en beslissing waarbij het rechtscollege zich onbevoegd
verklaard om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering.

Meerderjarig

geworden slachtoffer.

woordiger in rechte.

— Hoger

—

beroep van de vertegen-

— Gevolg.

50o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE
REGELS). — Minderjarig slachtoffer. — Hoger beroep van de minderjarige burgerlijke partij. — Ontvankelijkheid.
51o VORDERING IN RECHTE. — Strafzaken. — Burgerlijke
ring. — Minderjarig slachtoffer. — Hoger beroep van de
burgerlijke partij. — Ontvankelijkheid.

rechtsvordeminderjarige

52o MINDERJARIGHEID. — Strafzaken. — Minderjarig slachtoffer. —
Burgerlijke rechtsvordering. — Hoger beroep van de minderjarige burgerlijke partij. — Ontvankelijkheid.
53o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — DADER (VOOR EIGEN DAAD). — Samenlopende fout van het
slachtoffer. — Herstel van de schade. — Beoordeling door de rechter.
54o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. —
Burgerlijke rechtsvordering. — Tussenkomende partij. — Beslissing op
een burgerlijke rechtsvordering die niet tegen of door haar is ingesteld.
— Hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen.
55o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Burgerlijke
rechtsvordering. — Burgerlijke partij. — Beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering tegen een beklaagde. — Vernietiging. — Beslissing over de
burgerlijke van dezelfde burgerlijke partij tegen een andere beklaagde.
— Zelfde onwettigheid. — Nietigverklaring.

1o De opschortende werking van de tegen een lid van het hof van beroep
ingestelde wraking vervalt, te rekenen van de dag van de betekening aan
de partijen, van het arrest van het Hof waarin zij wordt verworpen  (1).
(Art. 837 Gerechtelijk Wetboek)
  (1) Cass. 21 juni 2000, AR P.00.0953.F, AC 2000, nr. 391.
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2o In strafzaken is de beslissing om de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk te verklaren, geen beslissing over het beginsel van aansprakelijkheid.
(Art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)
3o en 4o De fout, in de zin van de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek,
moet niet noodzakelijk voortvloeien uit de schending van een bijzondere
wettelijke of reglementaire verplichting, vermits de algemene voorzichtigheidsnorm voor iedereen geldt, onverminderd of iemand al dan niet aan de
voormelde verplichtingen is onderworpen ; de fout kan dus in een miskenning liggen, hoe licht en in welke vorm ook, van de algemene plicht tot voorzichtigheid en voorzorg, waarvan de inhoud niet bij wet is omschreven  (1).
(Artt. 418 tot 420, Strafwetboek)
o
5 en 6o Wanneer aan de schade een verzuim voorafgaat dat verschillende
personen ten laste kan worden gelegd, belet niets de bodemrechter om, op grond
van de feitelijke omstandigheden eigen aan elk van die fouten afzonderlijk, te
oordelen dat het schadegeval zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan
zonder de nalatigheid van één van die personen, en dat het zich niet op dezelfde
wijze zou hebben voorgedaan zonder de gelijkaardige tekortkoming die een
andere persoon ten laste wordt gelegd. (Artt. 1382 en 1383, BW)
7o Wanneer aan een schadegeval verschillende fouten voorafgaan, heeft het
feit dat het ongeval zich zonder één van die fouten niet zou hebben voorgedaan, niet tot gevolg dat de overige fouten die schade absoluut niet kunnen
veroorzaken. (Artt. 1382 en 1383, BW)
8o Om te beslissen dat een fout in oorzakelijk verband staat met het ongeval, is
noodzakelijk doch voldoende om vast te stellen dat de schade zich zonder die
fout niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan ; de bodemrechter dient daarenboven niet uit te sluiten dat zonder de tenlastegelegde fout, een andere nalatigheid de schade eveneens had kunnen veroorzaken. (Artt. 1382 en 1383, BW)
9o en 10o Door te bepalen dat het aan de opdrachtgever staat om de veiligheidsen gezondheidscoördinator de gegevens te bezorgen waardoor hij zijn opdracht
kan vervullen, overschrijdt de Koning de hem bij wet toegekende machtiging
niet om de nodige middelen te bepalen om die coördinatie daadwerkelijk te
waarborgen. (Artt. 21 en 23, 4°, Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk ; Art. 17, § 2, 2o en 3°, KB
25 jan. 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)
11o De verplichting die rust op de opdrachtgever die de coördinator-verwezenlijking heeft aangesteld, om erop toe te zien dat laatstgenoemde bij alle stadia
van de verwezenlijking van het bouwwerk wordt betrokken en alle informatie
krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten, met inbegrip van alle
door de bouwdirecties uitgevoerde studies, is niet in dermate onnauwkeurige
bewoordingen gesteld dat het voor een normaal en zorgvuldig opdrachtgever
onmogelijk wordt te vatten dat het zijn taak is om informatie te verspreiden
waarbij de veiligheidsvoorwaarden van de werf worden gewijzigd. (Artt. 21
en 23, 4°, Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk ; Art. 17, § 2, 2o en 3°, KB 25 jan. 2001 betreffende
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)
  (1) Zie Cass. 2 dec. 1968, AC 1969, p. 347 ; H.-D. Bosly en Ch. De Valkeneer, “Les homicides et les lésions corporelles non intentionnels”, in Les infractions, dl. 2, Brussel, Larcier,
2010, pp. 488-489.
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12o tot 14o Het legaliteitsbeginsel in strafzaken strekt niet zover dat het
de wetgever verplicht om zelf ieder aspect van de strafbaarstelling te
omschrijven ; wanneer de wet een verplichting oplegt van toezicht, voorzichtigheid of voorzorg en het niet-nakomen ervan strafrechtelijk strafbaar
stelt, is niet vereist dat zij, opdat de regel aan het legaliteitsbeginsel zou
beantwoorden, uitvoerig de maatregelen omschrijft bij ontstentenis waarvan
de verplichting als miskend wordt beschouwd  (1). (Art. 7, EVRM ; Art. 14,
Grondwet ; Art. 2, Strafwetboek)
15o tot 17o Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk bij wet moet zijn
omschreven, is voldaan wanneer de rechtzoekende uit de formulering van de
relevante bepaling, eventueel in combinatie gelezen met de regels waarnaar
zij verwijst, kan opmaken welke handelingen of nalatigheden zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het gedrang brengen  (2). (Art. 7, EVRM ;
Art. 14, Grondwet ; Art. 2, Strafwetboek)
18o Tot de verplichtingen die de veiligheidscoördinator zijn opgelegd en op de
uitvoering waarvan de opdrachtgever moet toezien, behoren het opstellen
en aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan, de verplichting om
de verschillende elementen te doen toekomen aan de betrokken partijen en
de samenwerking en de coördinatie te organiseren van de aannemers, met
het oog op wederzijdse informatie en de preventie van ongevallen. (Artt. 18
en 22, Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk ; Artt. 11 en 12, KB 25 jan. 2001 betreffende de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)
19o Het toezicht dat de opdrachtgever dient te houden op de uitvoering van
de verplichtingen waarmee de veiligheidscoördinator is belast, verbiedt hem
ervan uit te gaan dat, zodra de coördinator is aangesteld, hij zijn opdracht
volledig aan hem kan overlaten, met name wat de doorstroming van de informatie betreft die voor een effectieve risicopreventie zijn vereist. (Artt. 18, 21
tot 23, Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk ; Artt. 11 en 22, KB 25 jan. 2001 betreffende de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)
20o en 21o Hoewel uit een Europese richtlijn blijkt dat de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren hun opdracht volledig onafhankelijk van de opdrachtgever moeten uitvoeren, volgt daar niet uit dat de wetgever of de Koning
laatstgenoemde niet kunnen verplichten toezicht te houden, informatie te
verstrekken en samenwerking te verlenen om, zonder aan die onafhankelijkheid te raken, de coördinatieopdracht tijdens de fase van uitwerking en
uitvoering van de werkzaamheden daadwerkelijk te verzekeren. (Artt. 5,
6 en 9, Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke
en mobiele bouwplaatsen)
22o Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bedoeld in artikel 418 van het
Strafwetboek, houdt alle mogelijke fouten in, hoe licht ook  (3). (Art. 418,
Strafwetboek)
  (1) Zie Arbitragehof, 10 mei 2006, nr. 71/2006, § B.16 ; GwH, 20 okt. 2011, nr. 158/2011,
§ B.3.3.
  (2) Zie Cass. 24 aug. 1998, AR P.98.1006.N, AC 1998, nr. 370.
  (3) Zie Cass. 12 sept. 2007, AR P.07.0804.F, AC 2007, nr. 402.
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23o en 24o De rechter die kennisneemt van een telastlegging doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen, dient, om te onderzoeken waarin dat
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in aanmerking
te nemen die dat gebrek kunnen opleveren  (1). (Artt. 418 tot 420, Strafwetboek)
25o en 26o De bodemrechter die kennisneemt van een telastlegging doodslag of
onopzettelijke slagen dient de beklaagde niet ambtshalve mee te delen welke
tekortkomingen aan de algemene voorzichtigheidsnorm tegen hem in aanmerking kunnen worden genomen en die uit de gegevens blijken waarover tegenspraak is gevoerd ; de rechter die als bestanddeel van één van die misdrijven
een verzuim in aanmerking neemt dat aan de beklaagde niet ten laste is gelegd,
miskent het recht van verdediging niet  (2). (Artt. 418 tot 420, Strafwetboek ;
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
27o en 28o Wanneer, voor het Hof, de voorgestelde prejudiciële vraag geen
probleem van uitlegging van het gemeenschapsrecht opwerpt, maar alleen
beoogt, op grond van een foutieve interpretatie van het nationale recht, dat
in tegenspraak te brengen met een Europese richtlijn, en er geen redelijke
twijfel bestaat over de verenigbaarheid van de doelstelling van de internrechtelijke bepalingen met de Europese richtlijn, stelt het Hof van Cassatie
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap geen vraag tot uitlegging
van die bepalingen  (3). (Art. 267, EEG-Verdrag)
29o en 30o Wanneer verschillende personen, waaronder het slachtoffer zelf,
een fout hebben begaan die in oorzakelijk verband staat met de door het
slachtoffer geleden schade, mag de rechter het slachtoffer niet elke schadevergoeding weigeren maar dient hij het slachtoffer een deel van diens schade
te doen dragen, in verhouding tot de ernst van de respectievelijk begane
fouten  (4). (Artt. 1382 en 1383, BW)
31o Ofschoon het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties
voor gasvervoer door middel van leidingen, verplichtingen van openbare orde
oplegt, zonder te verduidelijken of zij een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis uitmaken, staat het aan de rechter om na te gaan in welke
mate het resultaat al dan niet een normaal aleatoir karakter vertoont ; hij
kan oordelen dat, vermits gasvervoer een opdracht is van openbaar nut, een
beveiligde installatie is vereist, dat de desbetreffende reglementaire normen
erop wijzen dat de verwezenlijking, het onderhoud en het permanente toezicht
van die installatie niet aan een specifiek risico kunnen worden blootgesteld en
onder de volledige controle van de concessiehouder vallen en dat de plichten
van de gasvervoerder bijgevolg neerkomen op een resultaatsverbintenis
waarvan hij alleen maar kan worden bevrijd wanneer hij een verschoningsgrond aantoont. (Artt. 1382 en 1383, BW ; KB 11 maart 1966)
  (1) Zie Cass. 12 sept. 2007, AR P.07.0804.F, AC 2007, nr. 402.
  (2) Zie Cass. 16 okt. 1991, AR 8601, AC 1991-1992, nr. 91 ; Cass. 5 nov. 1997, AR P.97.0890.F,
AC 1997, nr. 450.
  (3) Zie HvJ, 6 okt. 1982, de zaak Cilfit, nr. 283/81, Rec. p. 3415.
  (4) Zie Cass. 5 sep. 2003, AR C.01.0602.F-C.01.0604.F, AC 2003, nr. 416 ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, dl.
I., p. 41, en dl. II, p. 1159, nr. 812, en p. 1587, nr. 1113 ; P. Wéry, Droit des obligations, dl. I,
Brussel, Larcier, 2010, p. 484-486.
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32o en 33o De regel volgens welke iedereen die van een misdrijf wordt beschuldigd, geacht wordt onschuldig te zijn tot zijn schuld naar recht is bewezen,
verbiedt de wetgever niet een resultaatsverbintenis te bepalen die strafrechtelijk wordt bestraft, aangezien die de substantie van het recht van het
vermoeden van onschuld niet aantast in zoverre dit het recht van verdediging vrijwaart ; dat is het geval zodra de vervolgende partij het bestaan van
de verplichting moet bewijzen alsook het feit dat het opgelegde resultaat
niet werd bereikt en bijgevolg dat de beklaagde de rechtvaardigingsgronden
die hem aan strafvervolging kunnen onttrekken aan de beoordeling van de
bodemrechter kan voorleggen  (1). (Art. 6, § 2, EVRM)
34o en 35o Bij een resultaatsverbintenis volstaat het dat de schuldeiser bewijst
dat het resultaat niet is bereikt en dient de schuldenaar bijgevolg de afwezigheid van een fout van zijn kant te bewijzen door aan te tonen dat die
toestand aan een vreemde oorzaak is te wijten die als een volstrekte onmogelijkheid van uitvoering moet worden begrepen  (2). (Artt. 1382 en 1383 BW)
36o en 37o Aangezien de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen een
fout en de schade inhoudt dat moet worden nagegaan of de schade zich ook
zonder de fout op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, is het de bodemrechter niet verboden om het ongeval en de gevolgen die eruit voortvloeien
te vergelijken met de toestand die zich zonder de aangeklaagde gebreken zou
hebben voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383, BW)
38o tot 41o De rechter kan geen straf uitspreken die niet bij wet is gesteld  (3).
(Art. 7, EVRM ; Art. 15, IVBPR ; Art. 14, Grondwet ; Art. 2, Strafwetboek)
42o tot 44o Noch de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek, noch artikel
19 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige
produkten en andere door middel van leidingen, staan toe de straf van
bekendmaking van de beslissing op te leggen aan een rechtspersoon die de in
die bepalingen bedoelde wanbedrijven heeft gepleegd. (Art. 7, EVRM ; Art.
15, IVBPR ; Art. 14, Grondwet ; Art. 2, 7bis en 37bis Strafwetboek)
45o Het incidenteel beroep dat de gedaagde in hoger beroep op de rechtszitting van het strafgerecht kan instellen is alleen ontvankelijk indien het
principaal beroep het eveneens is ; het incidenteel beroep dat een burgerlijke
partij heeft ingesteld op grond van een telastlegging waarvan de beklaagde,
die het hoofdberoep heeft ingesteld, was vrijgesproken, is bijgevolg niet
ontvankelijk en het hof van beroep kan niet zonder zijn bevoegdheid te overschrijden, uitspraak doen over die burgerlijke rechtsvordering die bij het hof
niet aanhangig is gemaakt  (4). (Art. 203, § 4, Wetboek van Strafvordering)
  (1) Zie Cass. 7 feb. 2001, AR P.00.1532.F, AC 2001, nr. 75 ; Cass. 17 okt. 2001, AR
P.01.1021.F, AC 2001, nr. 551 ; Cass. 16 april 2002, AR P.01.0119.N, AC 2002, nr. 231 ; Cass.
25 feb. 2004, AR P.03.1430.F, AC 2004, nr. 104 ; zie HvJ, arrest Salabiaku t. Frankrijk, 7 okt.
1988, § 28 ; HvJ, arrest Pham Hoang t. Frankrijk, 25 sept. 1992, § 33 ; HvJ, arrest Philips t/
Verenigd-Koninkrijk, 5 juli 2001, § 40 en 41.
  (2) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 595.
  (3) F. Tulkens en M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2007, p. 221.
  (4) Zie Cass. 15 juni 2005, AR P.05.0278.F, AC 2005, nr. 344, R.D.P.C., 2006, p. 115, met
noot get. G.-F. Raneri ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la
procédure pénale, Die Keure, 2010, 6de uitg., p. 1219.
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46o Aangezien het recht om in rechte op te treden, in de regel, een persoonlijk
recht is, is de tussenkomst van een lasthebber alleen verantwoord wanneer
de vertegenwoordigde persoon niet zelf kan optreden  (1).
47o tot 49o Wanneer het slachtoffer van een strafbaar feit minderjarig was op
het ogenblik van de feiten en één van de ouders zich qualitate qua burgerlijke partij heeft gesteld, kan de akte van hoger beroep van die ouder, tegen
de beslissing tot vrijspraak en onbevoegdheid inzake de burgerlijke rechtsvordering, indien zij na de meerderjarigheid van het kind is opgemaakt, het
voormelde slachtoffer niet de hoedanigheid van partij voor de appelrechters
verlenen  (2).
50o tot 52o Wanneer de minderjarige burgerlijke partij is, is hij niet bevoegd om
een rechtsvordering in te stellen, en is het rechtsmiddel dat hij in die hoedanigheid instelt niet ontvankelijk  (3).
53o De samenlopende fout van de schadelijder doet zijn recht op vergoeding van
de door hem geleden schade die hij mede heeft veroorzaakt niet verdwijnen ;
in dergelijk geval staat het niet aan de rechter om de schadevergoeding af te
wijzen maar om deze te verminderen in de mate dat die fout het schadegeval
kan hebben veroorzaakt ; de fout van het slachtoffer sluit, in de regel, niet
uit dat diens recht op een althans gedeeltelijke vergoeding legitiem is  (4).
(Artt. 1382 en 1383 BW)
54o Een vrijwillig tussengekomen partij heeft niet de hoedanigheid om kritiek
uit te oefenen op de beslissing over een burgerlijke rechtsvordering die noch
tegen noch door haar is ingesteld.
55o De vernietiging van een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering tegen
een beklaagde, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van diezelfde burgerlijke partij tegen een andere beklaagde,
die op dezelfde onwettigheid berust  (5).

(V. e.a. t. P. e.a.)
Arrest (vertaling).
I.Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 28 juni 2011.
De eisers sub I tot VI, VIII en X voeren in acht memories die aan dit
arrest zijn gehecht, drieënvijftig middelen aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 26 juni 2012 een conclusie
neergelegd op de griffie van het Hof.

  (1) Zie Cass. 4 okt. 2000, AR P.00.0652.F, AC, 2000, nr. 515.
  (2) Zie Cass. 13 sept. 1991, AR 7233, AC 1992, nr. 26 ; Cass. 4 okt. 2000, AR P.00.0652.F,
AC 2000, nr. 515.
  (3) Zie Cass. 20 april 1959, AC 1959, p. 641 ; Cass. 12 juni 1979, AC 1978-1979, p. 1212.
  (4) Zie Cass. 14 mei 2003, AR P.02.1204.F, AC 2004, nr. 294, met concl. adv.-gen. Spreutels.
  (5) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 1073, en de
verwijzingen daarin.
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Op 19 september werd door Meester Huguette Geinger een antwoordnota neergelegd voor de naamloze vennootschap Fluxys, op 24 september
door Meester Simone Nudelholc voor de naamloze vennootschap Husqvarna Belgium, op 30 oktober door Meester Paul Alain Foriers voor
de naamloze vennootschap HDI Guerling assurances, en op 9 oktober
2012 door Meester Michèle Grégoire voor K. en K. V., voor de naamloze
vennootschap Colas Belgium, M. D. en H. C.
Op de rechtszitting van 10 oktober 2012 heeft afdelingsvoorzitter ridder
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaatgeneraal geconcludeerd.
XI. Rechtspleging

voor het hof

Cassatieberoep van K. V.
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering
.........................................................
Zesde middel
Volgens de eiser is het arrest nietig. De grief is afgeleid uit het feit
dat het procesverbaal van de rechtszitting van 30 november 2010 vermeldt dat zij om
09.45 uur werd opgeschort, maar geen andere vermeldingen bevat over
het verdere verloop van die rechtszitting. Volgens de eiser volgt daaruit
dat het Hof de regelmatigheid van de eventueel na de schorsing gestelde
proceshandelingen niet kan onderzoeken.
Het arrest preciseert echter dat de voorzitter, op de rechtszitting van
30 november 2010, de partijen heeft meegedeeld dat één van hen een akte
van wraking had neergelegd.
Artikel 837, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kent aan de wraking een
schorsende werking toe die de rechter, op straffe van nietigheid, verbiedt
de rechtspleging voort te zetten. Bij wraking van een magistraat van
het hof van beroep vervalt die werking, te rekenen van de dag van de
betekening aan de partijen van het arrest van het Hof dat ze verwerpt.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het debat op 10 januari
2011 is hervat, nadat het Hof, bij arrest van 16 december 2010, de vordering tot wraking heeft verworpen die was ingediend tegen de voorzitter
van de kamer waar de zaak aanhangig was gemaakt.
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.
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de eiser zijn ingesteld,
uitspraak doen over
a. het beginsel van de aansprakelijkheid
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Zevende middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest tegenstrijdige beschikkingen bevat
omdat het enerzijds beslist om de uitspraak aan te houden over de
ontvankelijkheid en de grondslag van de burgerlijke rechtsvorderingen
van de personen jegens wie het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
is tussengekomen met het oog op vergoeding en indeplaatsstelling, en
anderzijds het beroepen vonnis bevestigt, met name in zoverre het de
voormelde burgerlijke rechtsvorderingen ontvankelijk heeft verklaard.
De beslissing om de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk te
verklaren is geen beslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid.
De grief van tegenstrijdigheid houdt geen verband met de beslissing
waartegen het onmiddellijk cassatieberoep is gericht en is bijgevolg
niet ontvankelijk.
.........................................................
Tiende middel
.........................................................
Derde onderdeel
Aangezien het recht om in rechte op te treden, in de regel, een persoonlijk recht is, is de tussenkomst van een lasthebber alleen verantwoord
ingeval de vertegenwoordigde persoon niet zelf kan optreden.
Wanneer het slachtoffer van een strafbaar feit minderjarig was op het
ogenblik van de feiten en één van de ouders zich burgerlijke partij heeft
gesteld qualitate qua, kan de akte van hoger beroep van die ouder tegen
de beslissing van vrijspraak en onbevoegdheid inzake die burgerlijke
rechtsvordering, indien zij na de meerderjarigheid van het kind is opgemaakt, dat slachtoffer niet de hoedanigheid van partij verlenen voor de
rechters in hoger beroep.
De eiser voert aan dat de verweerders S. V. D. S., K. V. D. S., L. M. en
L. M. reeds meerderjarig waren toen hun ouders voor hen hoger beroep
hebben ingesteld.
Het arrest preciseert echter niet de geboortedatum van die verweerders, zodat het middel, aangezien het een onderzoek van een feitelijk
gegeven zou vereisen, in zoverre niet ontvankelijk is.
Het arrest stelt daarentegen wel vast dat de verweerder S.-E. A. op
6 september 1991 is geboren. Hij was dus meerderjarig op 6 september
2009, zodat het hof van beroep het hoger beroep dat zijn ouders M. A. en
H. D. voor hem op 3 maart 2010 hebben ingesteld, niet ontvankelijk heeft
kunnen verklaren.
Het middel is in zoverre gegrond.
.........................................................
C. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Colas Belgium
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de burgerlijke rechtsvorderingen die de verweerders tegen haar hebben
ingesteld, uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid
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Eerste middel
.........................................................
Vijfde onderdeel
Het arrest wordt verweten dat het de aangestelde van de eiseres,
hoewel hij geen ondernemer is, ten laste legt dat hij tekortgeschoten
is in de verplichtingen die de ondernemer zijn opgelegd krachtens de
artikelen 2, § 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 21 september 1988
betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en
informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere produkten door middel van
leidingen, zoals het ten tijde van de feiten van toepassing was.
De fout, in de zin van de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek, hoeft echter
niet noodzakelijk voort te vloeien uit de schending van een bijzondere
wettelijke of reglementaire verplichting, vermits de algemene voorzichtigheidsnorm voor iedereen geldt, onverminderd of iemand al dan niet
aan die verplichtingen is onderworpen.
Elke fout kan dus bestaan in een miskenning, hoe licht en in welke
vorm ook, van de algemene plicht tot voorzichtigheid en voorzorg,
waarvan de inhoud niet bij wet is omschreven.
Het arrest schendt bijgevolg de aangevoerde wetsbepalingen niet
wanneer het de verantwoordelijke voor de technische leiding van de
bouwplaats ten laste legt dat hij tekortgeschoten is in de algemene voorzichtigheidsnorm, terwijl die tekortkomingen evenzeer een miskenning
uitmaakten van de verplichtingen die zijn opgelegd aan de onderneming
waarvoor hij ter plaatse de werkzaamheden leidde.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Zevende onderdeel
Wanneer aan de schade een verzuim voorafgaat dat verschillende
personen ten laste kan worden gelegd, belet niets de vonnisrechter om,
op grond van de feitelijke omstandigheden eigen aan elk van die fouten,
te oordelen dat het schadegeval zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zonder de nalatigheid van één van die personen en dat het zich
niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zonder dergelijke tekortkoming die een andere persoon ten laste wordt gelegd.
Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Achtste onderdeel
De eiseres voert aan dat het arrest verschillende overwegingen bevat
waaruit volgt dat het verspreiden van informatie door haar aangestelde
niet noodzakelijk en zelfs niet nodig was om de tussenpersonen op de
bouwplaats het nut te doen inzien van voorafgaande proefboringen,
de op de plannen vermelde gegevens na te gaan en zich rekenschap te
geven van het gevaar om een freesmachine vanaf een bepaalde diepte te
gebruiken.
Wanneer aan een schadegeval verschillende fouten voorafgaan, heeft
het feit dat het ongeval zich zonder een van die fouten niet zou hebben
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voorgedaan, niet tot gevolg dat de overige fouten die schade noodzakelijkerwijs niet kunnen veroorzaken.
In strijd met wat het middel aanvoert is de opsomming door de appelrechters van de nalatigheden die de andere tussenpersonen ten laste
worden gelegd, niet onverenigbaar met de stelling dat ook de technisch
directeur van de riolerings- en wegenwerken aan de onderkenning van
het risico in de weg stond, doordat hij verzuimde alarm te slaan op grond
van de informatie waarover hij nochtans beschikte.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Vierde onderdeel
Om te beslissen dat een fout in oorzakelijk verband staat met het
ongeval, is het noodzakelijk doch voldoende vast te stellen dat de schade
zich zonder die fout niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
De bodemrechter dient daarenboven niet uit te sluiten dat zonder de
ten laste gelegde fout, een andere nalatigheid de schade ook had kunnen
veroorzaken.
Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
.........................................................
D. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Husqvarna Belgium,
als beklaagde
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
tegen haar ingestelde strafvordering
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Zesde onderdeel
De eiseres voert aan dat artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van
25 januari 2001 als wettelijke basis artikel 23 van de wet van 4 augustus
1996 heeft, dat ofwel de Grondwet schendt, in zoverre het de Koning een
te algemene bevoegdheid toekent inzake de omschrijving van de strafrechtelijk strafbaar gestelde verplichtingen, ofwel de Koning niet machtigt om de opdrachtgever andere verplichtingen op te leggen dan die
welke in artikel 21 van die wet zijn bepaald.
Volgens het voormelde artikel 21, stelt de opdrachtgever een coördinatoruitvoerder inzake veiligheid en gezondheid aan en doet aan de door de
Koning aangeduide overheid, vóór de aanvang van de werkzaamheden, een
voorafgaande kennisgeving voor de opening van de bouwplaats toekomen.
Artikel 23, 4°, van de wet machtigt de Koning om de middelen te bepalen
waarover de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
verwezenlijking van het bouwwerk moeten beschikken om hun functie
uit te oefenen.
Het koninklijk besluit van 25 januari 2001, zoals van toepassing op het
ogenblik van de feiten, bepaalde in artikel 17, § 2, 2° en 3°, dat zij die
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belast zijn met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking erop
moeten toezien dat deze betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van het bouwwerk en alle
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten,
met inbegrip van alle door de bouwdirecties verwezenlijkte studies.
Door te bepalen dat het aan de opdrachtgever staat om de coördinator
de gegevens te bezorgen waardoor hij zijn opdracht kan vervullen, overschrijdt de Koning de hem bij wet toegekende machtiging niet om de
nodige middelen te bepalen die deze coördinatie daadwerkelijk kunnen
waarborgen.
De beslissing volgens welke de eiseres de haar bij artikel 17, § 2, 2° en 3°,
van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 opgelegde verplichtingen
niet is nagekomen, wordt verantwoord door de fout die het arrest haar
toeschrijft en die erin bestaat om, met als doel de kosten te drukken,
zelf te beslissen tot een wijziging van het beloop van het rioleringsnet,
zonder haar veiligheidscoördinator in het bezit te stellen van de plannen
van uitvoering en van de opmetingsstaat van die wijziging, waardoor de
explosie werd veroorzaakt.
De wettelijke norm betreffende de middelen waarover de coördinator
moet beschikken, staat gelijk aan een wettelijke machtiging en is
niet in dermate onnauwkeurige bewoordingen gesteld dat het voor een
normaal voorzichtige en zorgvuldige opdrachtgever onmogelijk wordt
te vatten dat het zijn taak is om informatie te verspreiden omtrent de
wijziging van de veiligheidsvoorwaarden van de bouwplaats.
De appelrechters hebben bijgevolg kunnen oordelen dat die nalatigheid
het gebrek aan vooruitzicht en voorzorg was, bedoeld in de artikelen 418
tot 420 Strafwetboek, en dat de eiseres sub A.1 en A.2 ten laste is gelegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Negende onderdeel
De eiseres voert aan dat het in de artikelen 86, 2°, en 87, 2°, van de wet
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk bedoelde toezicht, waarvan het verzuim aan
de basis ligt van de telastleggingen C.7 en C.8, een onvoldoende toegankelijke, duidelijke en voorzienbare regel is, omdat het voorwerp en de
omvang van het vereiste toezicht niet omschreven zijn.
Het legaliteitsbeginsel in strafzaken strekt niet zover dat het de
wetgever verplicht om zelf ieder aspect van de strafbaarstelling te
omschrijven.
Wanneer de wet een verplichting oplegt van toezicht, voorzichtigheid
of voorzorg en het niet-nakomen ervan strafrechtelijk strafbaar stelt, is
niet vereist dat zij, opdat de regel aan het legaliteitsbeginsel zou beantwoorden, uitvoerig de maatregelen omschrijft bij ontstentenis waarvan
de verplichting als miskend wordt beschouwd.
Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk bij wet moet zijn
omschreven, is voldaan wanneer de rechtzoekende uit de formulering
van de relevante bepaling, eventueel in combinatie met de regels waar-
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naar zij verwijst, kan opmaken welke handelingen of nalatigheden zijn
strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het gedrang brengen.
Het arrest wijst erop dat de verplichtingen die de veiligheidscoördinator zijn opgelegd, en op de uitvoering waarvan de opdrachtgever
toezicht moet houden, omschreven zijn in de artikelen 18 en 22 van de
wet van 4 augustus 1996 en verduidelijkt in de artikelen 11 en 22 van het
koninklijk besluit van 25 januari 2001.
Tot die verplichtingen behoren het opstellen en aanpassen van het
veiligheids- en gezondheidsplan, de verplichting om de verschillende
elementen te doen toekomen aan de betrokken partijen en de samenwerking en coördinatie te organiseren tussen de aannemers, met het oog
op wederzijdse informatie en de preventie van ongevallen.
Het toezicht dat de opdrachtgever dient te houden, en waarvan het
voorwerp is omschreven, verbiedt hem ervan uit te gaan dat hij, zodra de
coördinator is aangesteld, zijn opdracht volledig aan hem kan overlaten,
met name wat betreft de doorstroming van de informatie die voor een
effectieve risicopreventie is vereist.
De appelrechters die vaststellen dat dit gebrek overeenstemt met het
bij wet strafbaar gestelde gebrek aan toezicht, veroordelen de eiseres
niet op grond van een regel die haar geen inzicht kon verschaffen in de
handelingen of nalatigheden die haar strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het gedrang konden brengen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tiende onderdeel
Hoewel uit de artikelen 5, 6 en 9 van de Richtlijn 92/57/EEG van de
Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, blijkt
dat de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren hun opdracht volledig
onafhankelijk van de opdrachtgever moeten uitvoeren, volgt daar niet
uit dat de wetgever of de Koning laatstgenoemde niet ertoe kunnen
verplichten toezicht te houden, informatie te verstrekken en samenwerking te verlenen om, zonder aan die onafhankelijkheid te raken, de
coördinatieopdracht tijdens de fase van uitwerking en uitvoering van de
werkzaamheden daadwerkelijk te verzekeren.
Het middel, dat aanvoert dat de artikelen 86, 2°, en 87, 2°, van de wet
van 4 augustus 1996, zoals zij op de datum van de uitspraak van het
arrest van toepassing waren, alsook de artikelen 7 en 17 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, de artikelen 5, 6 en 9 van de Richtlijn
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen schenden, faalt naar recht.
Elfde onderdeel
Het arrest wordt verweten dat het de artikelen 39 en 40 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 schendt door de eiseres de fout ten laste te
leggen dat zij de netbeheerder niet betrokken heeft bij de vergaderingen
van de coördinatiestructuur. De eiseres voert aan dat de gasvervoerder
niet wordt vermeld onder de personen wier aanwezigheid, op straffe van
strafrechtelijke vervolging, binnen de voormelde structuur is vereist.
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De voormelde reglementaire bepalingen beletten de appelrechters
evenwel niet om, op grond van de eigenheid van een bouwplaats die
wordt gekenmerkt door de ondergrondse aanwezigheid van gasleidingen
onder hoge druk, te oordelen dat het feit dat de beheerder ervan niet bij
de voormelde vergaderingen werd betrokken, een overtreding uitmaakt
van de algemene voorzichtigheidsnorm die is vastgelegd in met name
artikel 418 Strafwetboek.
Het middel, dat geen belang vertoont, is in zoverre niet ontvankelijk.
Voor het overige houdt het in het voormelde artikel 418 bedoelde
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alle mogelijke fouten in, hoe
licht ook. Daaruit volgt dat de rechter die kennisneemt van de telastleggingen doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen, om te
onderzoeken waarin die strafbare nalatigheid bestaat, alle fouten in
aanmerking dient te nemen die dat gebrek kunnen opleveren. Hij dient
de beklaagde niet ambtshalve de tekortkomingen aan de algemene voorzichtigheidsnorm mee te delen die tegen hem in aanmerking kunnen
worden genomen en die uit de gegevens blijken waarover tegenspraak
is gevoerd.
Het arrest dat als bestanddeel van de bij de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek strafbaar gestelde misdrijven een verzuim in aanmerking neemt
dat niet ten laste is gelegd, miskent het recht van verdediging niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Verzoeken tot het stellen van prejudiciële vragen met betrekking tot
het tweede middel
Er is geen reden om het Grondwettelijk Hof de eerste prejudiciële
vraag te stellen die door de eiseres met betrekking tot het derde en
vijfde onderdeel wordt voorgesteld. De tweede vraag dient evenmin
gesteld te worden in zoverre zij betrekking heeft op het achtste onderdeel. Die onderdelen zijn immers niet ontvankelijk om een reden die
niet is afgeleid uit een norm waarop het verzoek om een prejudiciële
vraag te stellen betrekking heeft.
Er is geen reden om het Grondwettelijk Hof de tweede prejudiciële
vraag te stellen die de eiseres heeft voorgesteld, in zoverre ze betrekking heeft op het rechtspunt in het zesde onderdeel. De wettigheid van
artikel 17, § 2, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001,
waarvan de miskenning één van de fouten oplevert die de eiseres ten
laste zijn gelegd, kan worden verantwoord op grond van artikel 23, 4°,
van de wet van 4 augustus 1996, waaraan de prejudiciële vraag geen
afbreuk doet en dat de machtiging inhoudt die in het antwoord op het
zesde onderdeel wordt vermeld.
Er is geen reden om het Grondwettelijk Hof de derde prejudiciële vraag
te stellen die de eiseres voor het negende onderdeel heeft voorgesteld,
aangezien de appelrechters het in artikel 418 Strafwetboek bedoelde
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, een bepaling waarop de eiseres
geen kritiek uitoefent, naar recht hebben kunnen gelijkstellen met het
gebrek aan toezicht van de opdrachtgever op zijn veiligheidscoördinator.
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Ten slotte is er geen reden om het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschap de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vragen te
stellen met betrekking tot haar tweede middel, tiende onderdeel.
Die vragen werpen geen probleem van uitlegging van het gemeenschapsrecht op. Zij strekken alleen ertoe om het gemeenschapsrecht, op
grond van een foutieve interpretatie van het nationale recht, in tegenspraak te brengen met de Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni
1992.
De door de eiseres bekritiseerde wettelijke en reglementaire bepalingen beogen immers niet om de veiligheidscoördinator ondergeschikt
te maken aan de opdrachtgever, maar om hun samenwerking en de
onderlinge uitwisseling van relevante informatie te waarborgen.
Er bestaat geen redelijke twijfel over de verenigbaarheid van die doelstelling met de Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, waarvan de
aanhef preciseert dat zij alleen strekt tot naleving van de “minimum”voorschriften die een grotere mate van veiligheid en gezondheid op de
betrokken bouwplaatsen kunnen waarborgen.
.........................................................
E. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Husqvarna Belgium,
burgerlijke partij
Zesde middel
Wanneer verschillende personen, waaronder het slachtoffer zelf, een
fout hebben begaan die in een oorzakelijk verband staat met de door
het slachtoffer geleden schade, mag de rechter het slachtoffer niet elke
schadevergoeding weigeren maar dient hij het slachtoffer een deel van
diens schade te doen dragen, in verhouding tot de ernst van de respectievelijk begane fouten.
Het arrest, dat de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres tegen de
verweerders heeft ingesteld in haar geheel afwijst, op grond dat zij hoofdelijk was veroordeeld om, op grond van de tegen haar in aanmerking
genomen strafbare feiten, de schade te vergoeden van degenen die zich
tegen haar burgerlijke partij hebben gesteld, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
F. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Fluxys, beklaagde
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiseres verwijt de appelrechters dat zij haar hebben veroordeeld
wegens doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen, door te
oordelen dat zij in haar hoedanigheid van exploitante van een netwerk
van gasleidingen onder hoge druk, een resultaatsverbintenis heeft
miskend, die erin bestaat de exploitatieveiligheid en de dichtheid van
de leidingen te waarborgen.
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Volgens de eiseres doet de algemene voorzichtigheidsnorm uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek of uit de artikelen 418 tot 420
Strafwetboek, alsook het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de
exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen,
alleen veiligheids- of inspanningsverbintenissen ontstaan.
Het voormelde koninklijk besluit legt verplichtingen van openbare
orde op, zonder te verduidelijken of zij inspannings- of resultaatsverbintenissen uitmaken, maar het staat aan de rechter om na te gaan in welke
mate het resultaat al dan niet een normaal toevallig karakter heeft.
Het arrest vermeldt dat de technische voorschriften van het voormelde
besluit dienen om de fysieke integriteit van derden te vrijwaren en dat
de verplichting voor de gasvervoerder om de dichtheid van de leidingen
te verzekeren, wat rechtstreeks betrekking heeft op de veiligheid van de
ganse bevolking, dus een resultaatsverbintenis is.
Aangezien gasvervoer een opdracht is van openbaar nut, is een beveiligde installatie vereist. De desbetreffende reglementaire normen wijzen
erop dat de verwezenlijking, het onderhoud van en het permanente
toezicht op die installatie niet aan een bijzonder risico kunnen worden
blootgesteld en onder de volledige controle van de concessiehouder
vallen. De plichten van de gasvervoerder komen bijgevolg neer op een
resultaatsverbintenis waarvan hij alleen maar kan worden bevrijd
wanneer hij een verschoningsgrond aantoont.
Door aldus te beslissen, schenden de appelrechters de in het middel
bedoelde wetsbepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiseres voert aan dat het arrest de algemene rechtsbeginselen van
het vermoeden van onschuld en van de bewijslast in strafzaken miskent,
door haar schuldig te verklaren omdat zij geen verschoningsgrond
aantoont. Zij voert aan dat het aan de vervolgende partij stond om te
bewijzen dat de aangevoerde tot bewijs dienende feiten niet bestonden
of dat het, bij ontstentenis daarvan, aan de appelrechters stond om
te verklaren dat dit verweermiddel totaal ongeloofwaardig was, wat
volgens het arrest niet het geval is.
De regel volgens welke eenieder die van een misdrijf wordt beschuldigd,
geacht wordt onschuldig te zijn tot zijn schuld naar recht is bewezen,
verbiedt de wetgever niet een resultaatsverbintenis te bepalen die strafrechtelijk wordt bestraft, aangezien die de essentie van het recht van
het vermoeden van onschuld niet aantast in zoverre dit het recht van
verdediging vrijwaart. Dat is het geval zodra de vervolgende partij het
bestaan van de verplichting moet bewijzen alsook het feit dat het opgelegde resultaat niet werd bereikt terwijl de beklaagde de rechtvaardigingsgronden die hem aan strafvervolging kunnen onttrekken aan de
beoordeling van de vonnisrechter kan voorleggen.
Bij een resultaatsverbintenis hoeft de schuldeiser, zoals het hof van
beroep naar recht heeft beslist, alleen te bewijzen dat het resultaat niet
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is bereikt en moet de schuldenaar bijgevolg aantonen dat hijzelf geen
fout heeft begaan, door aan te tonen dat die toestand te wijten is aan een
vreemde oorzaak die als een volstrekte onmogelijkheid van uitvoering
moet worden begrepen.
De eiseres heeft met name als vreemde oorzaken aangevoerd dat
de verschillende op de bouwplaats optredende partijen de hun opgelegde veiligheidsverplichtingen niet zijn nagekomen en dat zij hebben
verzuimd de exploitant van de gasleiding in kennis te stellen van de aard
van de werkzaamheden en van het ongeval met de machine waarbij een
van diens leidingen werd beschadigd.
Het arrest beslist dat de tekortkomingen die de overige partijen ten
laste worden gelegd, de eiseres niet hebben verhinderd haar algemene
voorzichtigheidsplicht na te komen, die met name inhoudt dat zij in haar
hoedanigheid van gasvervoerder in staat moet zijn om bij een ernstig
voorval vanop afstand een lek te lokaliseren, de scheidingskleppen snel
af te sluiten om de druk in de afzonderlijke secties te verlagen, en een
doeltreffende dispatching, bewakingsploegen en urgentiedienst te organiseren.
De vaststelling, door de appelrechters, dat de eiseres niet de nodige
maatregelen heeft genomen om de schade die uit haar activiteit kon
voortvloeien te voorkomen en te beperken, verantwoordt naar recht de
beslissing dat de fouten die zij de andere partijen ten laste legt haar niet
vrijstellen van de fout door eigen nalatigheid.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Vierde onderdeel
De eiseres voert aan dat de veroordeling niet naar recht verantwoord
is omdat het hof van beroep, bij het beoordelen van het gedrag van de
eiseres, zich niet op het ogenblik van de betwiste feiten heeft geplaatst
maar dat gedrag heeft onderzocht aan de hand van het ongeval en de
gevolgen ervan, om daaruit een resultaatsverbintenis af te leiden.
Om de aard van de verbintenis van de eiseres te omschrijven baseert
het arrest zich niet op het ongeval en de gevolgen ervan maar op de door
de Koning gebruikte bewoordingen volgens welke het hier een verplichting betreft om de exploitatieveiligheid “te waarborgen”, op de inzet van
die verplichting die betrekking heeft op het welzijn van de ganse bevolking, en op de specifieke beroepsbekwaamheid van de concessiehouder
op wie die verplichting valt.
De beoordeling van het oorzakelijk verband tussen een fout en de
schade houdt in dat moet worden nagegaan of de schade zich ook zonder
de fout op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. Het is de rechter dus
niet verboden om het ongeval en de gevolgen die eruit voortvloeien te
vergelijken met de toestand die zich zonder de aangeklaagde gebreken
zou hebben voorgedaan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
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Tweede middel
Eerste onderdeel
De eiseres verwijt het arrest dat het haar de straf heeft opgelegd
van bekendmaking, in verschillende kranten, van de tegen haar uitgesproken veroordelende beslissing.
Krachtens de artikelen 14 Grondwet, 7 EVRM, 15 IVBPR, en 2 Strafwetboek, kan de rechter geen straf uitspreken die niet bij wet is bepaald.
Artikel 7bis Strafwetboek voorziet in de bekendmaking en verspreiding van de beslissing als één van de straffen die op misdrijven gepleegd
door rechtspersonen toepasselijk zijn.
Artikel 37bis van dat wetboek verduidelijkt evenwel dat die straf kan
worden uitgesproken in de gevallen bepaald door de wet.
Welnu, noch de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek, noch artikel 19 van
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten
en andere door middel van leidingen, bieden de mogelijkheid om de straf
van bekendmaking van de beslissing op te leggen aan een rechtspersoon
die de in die bepalingen bedoelde strafbare feiten heeft gepleegd.
Het middel is gegrond.
.........................................................
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de tegen de eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak
doen over
a. het beginsel van de aansprakelijkheid
Vierde middel
.........................................................
Het beroepen vonnis heeft de eiseres vrijgesproken van alle haar ten
laste gelegde feiten, waarbij de correctionele rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.
Uit de processtukken blijkt niet dat de hierboven opgesomde
verweerders tegen die beslissing een principaal hoger beroep hebben
ingesteld.
Evenmin blijkt dat die verweerders een incidenteel hoger beroep
hebben ingesteld of hebben kunnen instellen. In strafzaken is het incidenteel hoger beroep immers alleen ontvankelijk indien het principaal
hoger beroep het ook is. De eiseres had er echter geen belang bij om
hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de eerste rechter die
de rechtsvorderingen van de verweerders heeft afgewezen op grond van
de telastleggingen waarvan zij was vrijgesproken.
Het hof van beroep kon niet zonder zijn bevoegdheid te overschrijden,
uitspraak doen over de burgerlijke rechtsvorderingen van de voormelde
verweerders die bij het hof niet aanhangig waren gemaakt.
Het middel is gegrond.
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Vijfde middel
Eerste onderdeel
Aangezien het recht om in rechte op te treden, in de regel, een persoonlijk recht is, is de tussenkomst van een lasthebber alleen verantwoord
wanneer de vertegenwoordigde persoon niet zelf kan optreden.
Wanneer het slachtoffer van een strafbaar feit minderjarig was op het
ogenblik van de feiten en één van de ouders zich qualitate qua burgerlijke partij heeft gesteld, kan de akte van hoger beroep van die ouder,
tegen de beslissing tot vrijspraak en onbevoegdheid inzake de voormelde
burgerlijke rechtsvordering, indien zij na de meerderjarigheid van het
kind is opgemaakt, het voormelde slachtoffer niet de hoedanigheid van
partij voor de appelrechters verlenen.
Wanneer de minderjarige burgerlijke partij is, is hij overigens niet
bevoegd om een rechtsvordering in te stellen en is het rechtsmiddel dat
hij in die hoedanigheid instelt niet ontvankelijk.
.........................................................
G. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Fluxys, burgerlijke
partij
Derde middel
Het arrest verklaart de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres
niet gegrond, louter op grond dat zij in hoger beroep strafrechtelijk
verantwoordelijk is gesteld en hoofdelijk is veroordeeld tot vergoeding
van de schade.
De samenlopende fout van de schadelijder doet zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade die hij mede heeft veroorzaakt
niet verdwijnen. In dergelijk geval staat het niet aan de rechter om de
schadevergoeding af te wijzen maar om deze te verminderen in de mate
dat die fout het schadegeval kan hebben veroorzaakt.
De fout van het slachtoffer sluit, in de regel, evenmin uit dat zijn recht
op een althans gedeeltelijke vergoeding legitiem is.
Het hof van beroep heeft niet vastgesteld dat zonder de jegens de
verweerders bewezen verklaarde fouten, de schade waarvan de eiseres de
vergoeding vordert zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
Uit de redenen van het arrest blijkt evenmin dat de exploitatie door de
eiseres, op de plaats van het ongeval, van twee ondergrondse aardgasleidingen onder hoge druk, een onrechtmatig voordeel of een toestand was
die in strijd is met de openbare orde, die de burgerlijke rechtsvordering
alleen maar wilde bestendigen.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus niet naar recht.
Het middel is gegrond.
H. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap HDI Gerling Assurances :
1. In zoverre de eiseres kritiek uitoefent op de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering van haar verzekerde
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Eerste middel
De eiseres verwijt het arrest dat het de burgerlijke rechtsvordering
van haar verzekerde, de vennootschap Fluxys, afwijst, die deze heeft
ingesteld tegen de andere, hoofdelijk met haar veroordeelde beklaagden.
Het cassatieberoep van de eiseres is echter alleen gericht tegen de
beschikkingen die haar aanbelangen.
De eiseres heeft, als vrijwillig tussengekomen partij, niet de hoedanigheid om kritiek uit te oefenen op de beslissing over een burgerlijke
rechtsvordering die noch tegen noch door haar is ingesteld.
Door dat gebrek aan hoedanigheid en omdat het middel beschikkingen
betreft waarop het cassatieberoep geen betrekking heeft of kon hebben,
is het niet ontvankelijk.
.........................................................
O. Omvang van de vernietiging
De vernietiging van een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
tegen een beklaagde, brengt de vernietiging mee van de beslissing op
de rechtsvordering van diezelfde burgerlijke partij tegen een andere
beklaagde, die op dezelfde onwettigheid berust.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
.........................................................
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de bekendmaking van de
beslissing en van haar redenen beveelt, op kosten van de eiseres Fluxys,
in de daarin opgenoemde kranten ;
Zegt dat er dienaangaande geen grond is tot verwijzing ;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over
de burgerlijke rechtsvorderingen van (…) tegen de eisers K. V., K. V.,
de naamloze vennootschap Colas Belgium, de naamloze vennootschap
Husqvarna Belgium, de naamloze vennootschap Fluxys, de naamloze
vennootschap HDI Gerling assurances en E. P. ;
Zegt dat er dienaangaande geen grond is tot verwijzing ;
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders (…) tegen de eisers K. V., K. V.,
de naamloze vennootschap Colas Belgium, de naamloze vennootschap
Husqvarna Belgium, de naamloze vennootschap Fluxys, de naamloze
vennootschap HDI Gerling assurances en E. P. ;
Zegt dat er dienaangaande geen grond is tot verwijzing ;
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van N. P. (…) tegen de eisers K. V., K. V., de naamloze vennootschap Colas Belgium, de naamloze vennootschap Husqvarna
Belgium, de naamloze vennootschap Fluxys, de naamloze vennootschap
HDI Gerling assurances en E. P. ;
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eiseressen Fluxys en Husqvarna Belgium
tegen (…) ;
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Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van de eiseres Husqvarna Belgium tegen de naamloze
vennootschap Fluxys ;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige alsook de vorderingen
tot bindendverklaring van het arrest ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest ;
Veroordeelt de eisers Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, M. D. en H. C., tot de kosten van hun cassatieberoep ;
Veroordeelt de eisers K. V., K. V., de naamloze vennootschap Colas
Belgium, de naamloze vennootschap Husqvarna Belgium, de naamloze
vennootschap Fluxys, de naamloze vennootschap HDI Gerling Assurances en E. P., tot vier vijfde van de kosten van hun cassatieberoep en
laat het overige gedeelte ten laste van de Staat ;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
12 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire, de heer Léonard
(bij de balie te Brussel), mevr. Geinger, de heer Foriers, de heer Maes, de
heer T’Kint en de heer Mahieu.

N° 613
2o Kamer — 14 november 2012
(P.12.1052.F)
1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel. — Bewarend beslag. — Vordering. — Motivering. — Begrip.
2o BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — Strafzaken. — Onderzoeksrechter.
— Uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel. — Vordering tot inbeslagneming. — Motivering. — Begrip.

1o en 2o De beslagleggende magistraat moet de concrete gegevens van de zaak
vermelden op grond waarvan een bedrag kon worden geraamd dat met een
vermogensvoordeel overeenstemt ; aangezien het gerechtelijk onderzoek niet
noodzakelijk is voltooid wanneer de onderzoeksmagistraat bewarend beslag
legt op een goed, kan de wettigheid daarvan niet afhankelijk worden gesteld
van het mathematisch bewijs van het bedrag van de illegale activa, van de
gedetailleerde uiteenzetting van de gebruikte berekeningsmethoden, van de
afzonderlijke aanwijzing van de vermogensvoordelen van al degenen die van
deelneming aan eenzelfde misdadige activiteit worden verdacht, of van de
afbakening, per misdrijf, van de winsten ervan  (1). (Artt. 35bis, 35ter en 89,
Wetboek van Strafvordering)

(G.)
  (1) Zie Cass. 11 jan. 2012, AR P.11.1411.F, AC 2012, nr. 25 ; JT 2012, p. 267 ; Cass. 20 maart
2012, AR P.11.1952.N, AC 2012, nr. 184.
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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 23 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij
uitspraak wordt gedaan over de regelmatigheid van het beslag
De eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling, en thans
voor het Hof, aangevoerd dat de vordering tot onroerend beslag niet in
concreto de gegevens van het dossier vermeldt waarop de raming van de
vermoedelijke opbrengst van het misdrijf is gesteund. Hij verwijt het
arrest dat het de exceptie van nietigheid van het beslag bij equivalent
dat hij daaruit had afgeleid, afwijst.
Zoals de appelrechters erop wijzen, houdt de bij de artikelen 35bis,
35ter en 89 Wetboek van Strafvordering vereiste motivering met name
in dat de beslagleggende magistraat de concrete gegevens van de zaak
vermeldt op grond waarvan een bedrag kon worden geraamd dat met een
vermogensvoordeel overeenstemt.
Aangezien het gerechtelijk onderzoek niet noodzakelijk is voltooid
wanneer de onderzoeksmagistraat bewarend beslag legt op een goed, kan
de wettigheid daarvan niet afhankelijk worden gesteld van het mathematisch bewijs van het bedrag van de illegale activa, van de gedetailleerde uiteenzetting van de gebruikte berekeningsmethoden, van de
afzonderlijke aanwijzing van de vermogensvoordelen van al degenen die
van deelneming aan eenzelfde misdadige activiteit worden verdacht, of
van de afbakening, per misdrijf, van de winsten ervan.
Het arrest verklaart de beschikking van de onderzoeksrechter nietig
waarbij het verzoek tot opheffing van het beslag op een onroerend goed
van de eiser wordt afgewezen. Het neemt bij wege van nieuwe beschikking dezelfde beslissing en verklaart het beslag regelmatig om de
volgende redenen :
— de eiser is in verdenking gesteld, als dader of mededader, van
witwassen en deelneming aan een criminele organisatie ;
— hij wordt ervan verdacht dat hij Luxemburgse vennootschappen
heeft beheerd of bestuurd, waarvan de activiteit erin bestond om aan een
groot aantal klanten de middelen te verschaffen om met valse leasingovereenkomsten wagens aan te kopen die zij zich anders niet hadden
kunnen veroorloven alsook aan de vermeende huurders onrechtmatige
fiscale voordelen te bieden op met name de registratie van die voertuigen ;
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— de vordering tot onroerend beslag waarin die activiteit wordt
beschreven, steunt op aanwijzingen van schuld die zijn afgeleid uit de
tegenstrijdigheden die door de speurders zijn ontdekt in de verschillende
in beslag genomen boekhoudingen ;
— de voormelde vordering verduidelijkt de verhouding tussen het door
de speurders geverifieerde aantal klanten en het totale aantal contracten
dat één van de vennootschappen van de eiser sedert de aanvang van haar
activiteit heeft afgesloten, alsook de respectieve verhouding tussen
het aantal verhuurovereenkomsten en het aantal overeenkomsten dat
als rechtstreekse verkoop of als verkoop met gespreide betaling staat
omschreven ;
— nadat de litigieuze vordering herinnerd heeft aan de verklaringen
van één van de verdachten, preciseert ze de minimale en maximale
schattingen van de activa die de verschillende inverdenkinggestelden
dankzij die activiteit onrechtmatig hebben verkregen.
Uit die vaststellingen hebben de appelrechters kunnen afleiden dat de
vordering van de onderzoeksrechter tot aanstelling van een gerechtsdeurwaarder om het betwiste beslag te betekenen, in concreto met
redenen was omkleed, zoals bij wet is bepaald.
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.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten
14 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kennes
en mevr. Vansiliette (bij de balie te Brussel).

N° 614
2o Kamer — 14 november 2012
(P.12.1707.F)
1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Vormen. — Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen. — Vreemdelingen. — Wet van 15 december 1980.
— Maatregel van vrijheidsberoving. — Beroep bij de rechterlijke macht.
— Onderzoeksgerechten. — Handhaving van de voorlopige hechtenis. —
Cassatieberoep bij een ambtenaar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld.
— Ontvankelijkheid.
2o VREEMDELINGEN. — Wet van 15 december 1980. — Maatregel van vrijheidsberoving. — Beroep bij de rechterlijke macht. — Onderzoeksgerechten.
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— Cassatieberoep. — Vorm

van

van cassatieberoep gedaan bij een ambte-

naar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld.

— Ontvankelijkheid.

1o en 2o Cassatieberoep wordt in de regel ingesteld met een verklaring op de
griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen ; de
verklaring van cassatieberoep van een vreemdeling, dat is ingesteld in een
geschrift dat hij in het centrum waar hij is vastgehouden heeft overhandigd
aan een ambtenaar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld, is niet ontvankelijk omdat het niet is ingesteld in handen van de persoon die de hoedanigheid heeft om die akte op te stellen  (1). (Art. 417, Wetboek van Strafvordering ; Art. 1, Vreemdelingenwet)

(M.)
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 17 oktober 2012.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Cassatieberoep wordt in de regel ingesteld met een verklaring op de
griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen.
De verklaring van cassatieberoep moet het Hof in staat stellen die
beslissing te identificeren.
De eiser heeft verklaard dat hij cassatieberoep instelt, in een geschrift
dat hij in het centrum waar hij is vastgehouden heeft overhandigd aan
een ambtenaar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld. Laatstgenoemde
heeft dat stuk toegezonden aan de griffie van het hof van beroep te
Brussel, waar het in het register werd ingeschreven.
Vermits het cassatieberoep niet is ingesteld in handen van de persoon
die de hoedanigheid heeft om die akte op te stellen, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal.
  (1) Zie Cass. 13 feb. 2001, AR P.01.0196.N, AC 2001, nr. 88 ; Cass. 8 dec. 2004, AR
P.04.1556.F, AC 2004, nr. 602.
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N° 615
1o Kamer — 15 november 2012
(C.11.0523.F)
1o VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Deelneming aan het
wegverkeer. — Draagwijdte. — Voertuig dat ook als machine is ontworpen.
2o VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Betrokken
Draagwijdte.

voertuig.

—

1o De omstandigheid dat een motorrijtuig niet, of niet uitsluitend, is ontworpen
om personen of zaken te vervoeren over wegen of terreinen maar al dan niet
uitsluitend dient voor andere doeleinden dan een dergelijk vervoer, en dat het
voormelde motorrijtuig, op het ogenblik van het ongeval, tevens als machine
wordt ingezet, neemt niet weg dat het als een deelnemer aan het wegverkeer kan
worden aangemerkt ; inzonderheid wanneer het motorrijtuig zich verplaatst
op een openbare weg of op een terrein in de zin van artikel 2, § 1, van de
wet, en schade veroorzaakt op een wijze die kenmerkend is voor de schade die
veroorzaakt wordt door de motorrijtuigen in het wegverkeer, kan het feit dat
het voertuig tegelijkertijd als machine wordt ingezet in de voormelde zin, niet
verhinderen dat ervan wordt uitgegaan dat de schade werd veroorzaakt in het
wegverkeer  (1). (Artt. 2, § 1, en 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989)
2o Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer het een
of andere rol heeft gespeeld in dat ongeval  (2). (Art. 29bis, § 1, eerste lid,
WAM 1989)

(AXA Belgium n.v. t. AG Insurance n.v.)
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 14 januari 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster het provisionele bedrag van één euro op een hoofdbedrag van 100.000 euro te betalen
  (1) Zie BenGH 23 okt. 1984, zaak A 83/2, Jur. 1984, 30 ; Cass. 5 dec. 2003, AR C.02.0261.F,
AC 2003, nr. 626.
  (2) Zie Cass. 28 april 2011, AR C.10.0492.N, AC 2011, nr. 286.
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en veroordeelt haar daarenboven in de kosten van de beide aanleggen, om de
volgende redenen :
“De (verweerster) grondt haar vordering op artikel 29bis van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 bepaalt dat ‘bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, (…) alle schade geleden
door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke
letsels (…) hoofdelijk vergoed wordt door de verzekeraars die de aansprakelijkheid
van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen (…) dekken’.
De (verweerster) moet, in haar hoedanigheid van eiser, aantonen dat de wettelijke voorwaarden voor het genieten van de aan de zwakke weggebruikers toegekende vergoedingsregeling te dezen zijn vervuld. De bewijslast rust op haar (artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het voornoemde artikel 29bis bepaalt dat het van toepassing is op de verzekeraar van elk bij het ongeval betrokken voertuig.
Hoewel de wetgever het begrip ‘betrokkenheid’ niet heeft omschreven, staat
het vast dat artikel 29bis ruim moet worden uitgelegd, zodat het strookt met de
wil van de wetgever, die erin bestaat een automatische vergoedingsregeling voor
zwakke weggebruikers in te voeren zonder dat ingegaan hoeft te worden op de
vraag van de aansprakelijkheid.
Het begrip betrokkenheid van een voertuig betreft de feitelijke oorzaak van de
aanwezigheid van dat voertuig, dat wil zeggen ‘de feitelijke rol van het voertuig
bij het ontstaan van het ongeval maar niet van de schade’ (...).
Het voertuig is bij het ongeval betrokken in alle gevallen waarin is bewezen
dat het ongeval zich niet of althans niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan
indien dit voertuig niet aanwezig was geweest op de plaats waar het ongeval zich
heeft voorgedaan (...).
Dus ‘is een motorrijtuig in de zin van die wetsbepaling bij het ongeval betrokken
indien het een of andere rol in het verkeersongeval heeft gespeeld’ (...).
Uit de gegevens van het dossier blijkt te dezen dat de vuilniswagen wel degelijk
een rol heeft gespeeld in het ongeval, daar bewezen is dat de heer B., zonder die
vuilniswagen, niet aanwezig zou zijn geweest op de plaats van het ongeval, dat
zich bijgevolg niet zou hebben voorgedaan.
In tegenstelling tot wat de (eiseres) voorhoudt, hoeft niet te worden aangetoond dat de heer B. zijn voet heeft verstuikt op het exacte ogenblik dat hij van
de trede van de vuilniswagen stapte en niet toen hij op het trottoir stapte. Er
hoeft alleen maar te worden aangetoond dat het ongeval, zonder de aanwezigheid
van de vuilniswagen op de plaats van dat ongeval, zich niet op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan.
De betwistingen van de (eiseres) met betrekking tot de verklaringen van de
heer B. en van de getuige V. doen te dezen niet ter zake, aangezien voor het
overige niet wordt betwist dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de ophaling van de vuilnis door de heer B., die door de vuilniswagen werd vervoerd.
De (eiseres) voert subsidiair aan dat er geen verkeersongeval heeft plaatsgevonden in de zin van artikel 29bis, maar slechts een bedrijfsongeval waarbij de
vuilniswagen werd ingezet als voertuig-werktuig.
Een verkeersongeval veronderstelt dat het voertuig een vervoermiddel is, ook
al hoeft het voertuig op het ogenblik van het ongeval niet noodzakelijkerwijs in
beweging te zijn (...). Met andere woorden, ‘om van een verkeersongeval te kunnen
spreken, is het vereist maar voldoende dat één van de actoren in het ongeval zich,
in algemene zin, verplaatst door gebruik te maken van de wegen’ (...).
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Het feit dat een voertuig niet uitsluitend is ontworpen om personen of zaken
te vervoeren maar ook als een machine of een werktuig dat voor andere doeleinden kan dienen, sluit daarenboven niet uit dat het betrokken kan raken bij
een verkeersongeval.
Integendeel, het functioneel criterium is slechts een grond om artikel 29bis niet
toe te passen wanneer het ongeval is veroorzaakt door een voertuig-werktuig dat
werk verricht waarbij verplaatsingen uitgesloten zijn (...).
Te dezen blijkt uit de gegevens van het dossier dat het ongeval zich heeft voorgedaan op het ogenblik dat de vuilniswagen ingezet werd als een instrument
waarmee personen verplaatst worden en afval vervoerd wordt. De heer B. werd
immers door de vuilniswagen op de openbare weg vervoerd, ook al maakt die
verplaatsing deel uit van zijn werk.
De (verweerster) voert dus terecht aan dat het ongeval een verkeersongeval is
in de zin van artikel 29bis.”
Grieven
Wanneer een motorrijtuig zich verplaatst op de openbare weg of op een terrein
in de zin van artikel 2, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966, en schade veroorzaakt op een wijze
die kenmerkend is voor schade die veroorzaakt wordt door motorrijtuigen in het
wegverkeer, kan het feit dat het motorrijtuig tegelijkertijd wordt ingezet als
machine niet verhinderen dat de schade is veroorzaakt in het wegverkeer.
Er kan evenwel niet worden beslist dat zulks het geval is wanneer de verplaatsingen van het motorrijtuig redelijkerwijs alleen kunnen worden aangemerkt
als een onderdeel van de manoeuvres die verband houden met het gebruik van
het motorrijtuig als machine en de schade niet werd veroorzaakt op een wijze
die, voor het overige, kenmerkend is voor schade die veroorzaakt wordt door de
motorrijtuigen in het wegverkeer.
Om de toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 uit te
sluiten, is niet vereist dat het ongeval “is veroorzaakt door een voertuig-werktuig dat werk verricht waarbij verplaatsingen uitgesloten zijn”. Het bestreden
vonnis dat erop wijst dat “(de verweerster), in haar hoedanigheid van eiser,
moet aantonen dat de wettelijke voorwaarden voor het verkrijgen van de aan
de zwakke weggebruikers toegekende vergoedingsregeling te dezen zijn vervuld”
en vaststelt dat “de heer B. zijn voet heeft verstuikt” en dat “niet wordt betwist
dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de ophaling van de vuilnis door de
heer B.”, beslist vervolgens dat “uit het geheel van de voorgaande overwegingen
volgt dat de (verweerster) haar uitgaven op de (eiseres) kan verhalen op grond
van artikel 29bis”.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan
tijdens de vuilnisophaling en dat de vrachtwagen bijgevolg werd ingezet als werktuig en dat het slachtoffer zijn voet heeft verstuikt, een omstandigheid die niet
kenmerkend is voor de schade die wordt veroorzaakt door motorrijtuigen in het
wegverkeer, schendt artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 doordat het
vonnis het voornoemde artikel toepast terwijl de voorwaarden voor de toepassing
ervan niet waren vervuld.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989 verplicht de verzekeraars
die, overeenkomstig de wet, de aansprakelijkheid van de eigenaar, de
bestuurder of de houder van de motorijtuigen dekken, om de schade te
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vergoeden die is geleden door de slachtoffers bij een verkeersongeval
waarbij een of meer motorrijtuigen op de openbare weg of de terreinen
bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet, betrokken zijn.
De omstandigheid dat het motorrijtuig niet, of niet uitsluitend, is
ontworpen om personen of zaken te vervoeren over wegen of terreinen
maar al dan niet uitsluitend dient voor andere doeleinden dan een dergelijk vervoer, en dat dit motorrijtuig, op het ogenblik van het ongeval,
tevens als werktuig wordt ingezet, neemt niet weg dat het als een
deelnemer aan het wegverkeer kan worden aangemerkt. Inzonderheid
wanneer het motorrijtuig zich verplaatst op een openbare weg of op een
terrein in de zin van artikel 2, § 1, van de wet, en schade veroorzaakt op
een wijze die kenmerkend is voor de schade die veroorzaakt wordt door
motorrijtuigen in het wegverkeer, kan het feit dat het voertuig tegelijkertijd als werktuig wordt ingezet in de voormelde zin, niet verhinderen dat ervan wordt uitgegaan dat de schade wordt beschouwd in het
wegverkeer te zijn veroorzaakt.
Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval in de zin van
die wetsbepaling wanneer het een of andere rol heeft gespeeld in dat
ongeval.
Het bestreden vonnis stelt vast dat B. zijn voet heeft verstuikt toen
hij vuilnis ophaalde op de openbare weg met een vuilniswagen, dat hij
tijdens het ophalen werd vervoerd door de vuilniswagen en dat deze,
op het ogenblik van het ongeval, ingezet werd als een instrument om
personen en afval te vervoeren. Het beslist dat de vuilniswagen een rol
heeft gespeeld in het ongeval.
Het bestreden vonnis dat door die vermeldingen, waaruit volgt dat de
vuilniswagen, motorrijtuig dat een rol heeft gespeeld in het ongeval, op
het ogenblik van dat ongeval rondreed op de openbare weg om personen
en zaken te vervoeren, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de
schade van het slachtoffer werd veroorzaakt door een verkeersongeval
waarbij een motorrijtuig was betrokken in de zin van artikel 29bis, § 1,
eerste lid, WAM 1989.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer
De Bruyn.
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N° 616
1o Kamer — 15 november 2012
(C.11.0579.F)
1o DESKUNDIGENONDERZOEK. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Opdracht. —
Rechtsmacht.
2o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Gerechtelijk deskundigenonderzoek. — Opdracht. — Rechtsmacht.
3o DESKUNDIGENONDERZOEK. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Opdracht. —
Rechtsmacht. — Onderzoek. — Gevolg.
4o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Gerechtelijk deskundigenonderzoek. — Opdracht. — Rechtsmacht. — Onderzoek. —
Gevolg.

1o en 2o Het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag alleen ertoe
strekken feitelijke vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en
de rechter draagt zijn rechtsmacht over wanneer hij de deskundige vraagt
advies te geven over de gegrondheid van de vordering  (1). (Artt. 11, eerste
lid, en 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o Om na te gaan of de rechter de deskundige gelast vaststellingen te
doen of een technisch advies te geven dan wel hem zijn rechtsmacht met
betrekking tot de beoordeling van het geschil overdraagt, moet worden
onderzocht hoe de opdracht in zijn geheel is geformuleerd en moet rekening
worden gehouden met alle elementen eigen aan het deskundigenonderzoek,
zoals de redenen van het vonnis dat het voormelde onderzoek beveelt, het
technisch karakter van de opdracht en de context waarin de deskundige
met die opdracht wordt belast ; het kan voorkomen dat de vraag waarop de
deskundige een antwoord van technische aard moet geven, samenvalt met
de vraag waarover de rechter vanuit een juridisch oogpunt uitspraak moet
doen (2). (Artt. 11, eerste lid, en 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Adm Investor Services International Ltd, vennootschap naar
engels recht t. v. ; t.a.v. Capital Europe n.v. in vereffening)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten en 12 mei 2010 van het
hof van beroep te Brussel van 16 december 2004.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.

  (1), (2) Cass. 1 okt. 2010, AR C.09.0384.N, AC 2010, nr. 568.
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Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 11, eerste lid, 19, eerste lid, en 962 van het Gerechtelijk Wetboek,
laatstgenoemd artikel zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de
wetten van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het
deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek
en van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II).
Aangevochten beslissingen
Nadat het arrest van 19 september 2002 het hoofdberoep en het incidenteel
beroep ontvankelijk had verklaard en, alvorens recht te doen, J.-J. B. had aangesteld als deskundige, beslist het bestreden arrest van 16 december 2004 om die
deskundige te vervangen door dokter D. C. en hem te belasten met de volgende
opdracht :
“— de partijen oproepen en ze horen ;
— [de verweerder] onderzoeken en, zo nodig, naar zijn verblijfplaats gaan of
naar eender waar hij kan worden aangetroffen indien hij geen gehoor zou geven
aan de oproepingen ;
— zich alle gegevens uit het volledige medische dossier [van de verweerder]
doen overhandigen door eenieder die dat dossier in zijn bezit zou hebben ;
— van de partijen alle stukken ontvangen die nodig zijn om zijn opdracht te
vervullen ;
— de geestestoestand [van de verweerder] beschrijven ;
— zeggen of [de verweerder], tussen 1 november 1992 en 18 augustus 1993, in
staat was de draagwijdte en de rechtsgevolgen van zijn daden in te schatten,
of hij in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens was, of hij, wegens zijn
gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk niet in staat was zijn goederen te
beheren of in een zodanige toestand van zwakheid verkeerde dat hij niet kon
weerstaan aan de minste externe druk die op hem werd uitgeoefend ;
— zich doen bijstaan door elke specialist van zijn keuze om een betrouwbare
diagnose te stellen ;
— een verslag neer te leggen binnen de zes maanden na de betaling van zijn
provisie”.
Het bestreden arrest van 12 mei 2010 beslist dat de door de verweerder ondertekende overeenkomst en de daaropvolgende verbintenissen nietig zijn en
verklaart derhalve het hoofdberoep van de verweerder “gegrond”, verklaart de
oorspronkelijke vordering van de eiseres “niet-gegrond” en de tegenvordering van
de verweerder “gegrond”, en veroordeelt de eiseres om aan de verweerder een
bedrag van 71.783,02 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest tegen
de wettelijke interestvoet vanaf 16 november 1994, om de volgende redenen :
“Bespreking
6. Een partij stemt niet vrij en bewust met de overeenkomst in wanneer zij die
overeenkomst gesloten heeft in een staat van waanzin, veroorzaakt door ziekte,
en elk bedrag dat krachtens die nietige overeenkomst is betaald moet worden
terugbetaald. De rechter oordeelt op onaantastbare wijze over de toestand van
de partij die het gebrek aan toestemming aanvoert, in voorkomend geval na een
deskundigenonderzoek te hebben bevolen. Het gebrek aan toestemming kan door
alle rechtsmiddelen worden bewezen door de partij die zich erop beroept (D. Van
Gerven, ‘Les obligations, Chroniques de jurisprudence’, J.T., 1996, p. 709, nr. 50).
7. Zowel uit het verslag van dokter H. — die een Rorschachtest heeft afgenomen — als uit dat van de door het hof [van beroep] aangestelde deskundige
volgt dat de volgende vaststellingen [over de verweerder] kunnen worden gedaan :
— geen ontwikkelde ‘ik’ dat het stadium van de subjectiviteit heeft bereikt ;
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— weinig realistisch denkpatroon zodra hij zich buiten zijn vertrouwde omgeving begeeft en foutief oordeel over zijn verhouding tot de dingen ;
— narcistische inflatie ;
— emotionele onmogelijkheid om verantwoordelijkheid te dragen ;
— gevaar voor het nemen van beslissingen die gegrond zijn op illusies ;
— mythomanie ;
— inconsistentie van enig verzet ;
— onbewuste drang om een nieuwe werkelijkheid te verzinnen (gevoel van
grootsheid, overtuiging dat hij zich snel kan verrijken door iedereen te slim af
te zijn) ;
— paranoïa ;
— zeer beperkte intelligentie ;
— megalomanie (verzint onophoudelijk een ander leven, doet zich voor als een
persoon van hoog niveau, zonder dat zulks ook maar enigszins overeenstemt met
zijn werkelijke status) ;
— onvermogen om zijn grenzen te herkennen.
Beide artsen bevestigen dat die toestand al lang bestaat, of in elk geval al
sinds het einde van zijn puberteit en dus ook in de periode van 1 november 1992
tot 18 augustus 1993, waarin [de verweerder] de overeenkomst voor het beheer van
onroerende waarden heeft gesloten en aanvaard heeft speculatieve overeenkomsten zonder enige risicobeperking aan te gaan.
De verschillende handgeschreven brieven die hij naar Capital Europe heeft
verstuurd en de brieven die zij reeds had opgesteld en die hij heeft willen medeondertekenen, zijn perfecte voorbeelden van de mythomanie en de grootheidswaan
die zijn geestestoestand kenmerken : de erfenis van zijn moeder onmiddellijk
investeren in uiterst risicovolle producten die hij niet beheerst en zichzelf zo wijsmaken dat hij meer standing heeft, en vervolgens weigeren de werkelijkheid onder
ogen te zien wanneer hij geconfronteerd wordt met de verliezen van zijn belegging.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat bewezen is dat [de verweerder],
door zijn geestestoestand, de draagwijdte van zijn daden niet helder genoeg
kon beoordelen, wat overeenkomt met een gebrek aan toestemming. De overeenkomst die hij ondertekend heeft, net als de daaropvolgende verbintenissen,
moeten nietig worden verklaard.
Die nietigheid kan niet worden gedekt door de documenten die [de verweerder]
achteraf heeft opgesteld, aangezien ze alleen maar aantonen dat hij absoluut niet
bekwaam is zijn goederen te beheren.
8. Capital Europe baseert zich tevergeefs op de mening die, op haar verzoek,
werd gegeven door dokter C.
Laatstgenoemde heeft [de verweerder] nooit ontmoet en heeft dus nooit een
volledige anamnese kunnen verrichten waaruit hij betrouwbare gevolgtrekkingen kon maken.
Het feit dat de financiële gesprekspartners [van de verweerder] zich niet bewust
waren van zijn geestestoestand, doet overigens niet ter zake, aangezien het
ontbreken van of een gebrekkige toestemming een relatieve nietigheid tot gevolg
heeft die degene die de betrokken daden heeft gesteld, beschermt.
9. Het hof [van beroep] dient ten slotte geen uitspraak te doen over de kritiek
van Capital Europe op het arrest van 16 december 2004.
Uit geen van de aan het hof [van beroep] voorgelegde stukken volgt dat [de
verweerder] zich opzettelijk zou hebben onttrokken aan het deskundigenonderzoek van dokter B. Integendeel, het wordt niet betwist dat hij niet heeft kunnen
kennisnemen van de hem toegestuurde oproepingen.

ARREST-2012-11.indb 2574

07/08/13 11:16

N° 616 - 15.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2575

Er bestaat dus geen grond tot verwerping van het deskundigenonderzoek van
dokter C.
Het feit dat laatstgenoemde beschouwingen van ‘economische’ aard zou hebben
gemaakt, heeft geen belang, daar het hof [van beroep] zijn beslissing uitsluitend
heeft gebaseerd op de zuiver medische vaststellingen.
Voor het overige hoeft er geen acht te worden geslagen op de middelen en argumenten van Capital Europe en [van de eiseres], die geen verband houden met de
bekwaamheid [van de verweerder], daar ze de beslissing van het hof [van beroep]
niet kunnen wijzigen.
10. Het hoofdberoep is gegrond.
In die omstandigheden moet worden vastgesteld dat de overeenkomsten tussen
de partijen nietig zijn en moet [de eiseres] veroordeeld worden tot terugbetaling
van de 71.783,02 euro die [de verweerder] heeft gestort, vermeerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 16 november 1994, zoals hij
in zijn conclusie van 30 mei 2000 heeft gevorderd.
De tegen Capital Europe ingestelde vordering tot vrijwaring wordt doelloos.
Het incidenteel beroep van Capital Europe, dat ertoe strekte [de verweerder]
te doen veroordelen tot betaling van een gelijkwaardig bedrag van 1.000 frank
wegens tergend en roekeloos verweer, is bijgevolg niet gegrond.
Hetzelfde geldt voor het incidenteel beroep van [de eiseres], dat ertoe strekte
het bedrag van de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling, te weten
93.280,04 Amerikaanse dollar, te verhogen tot 93.412,12 Amerikaanse dollar.
11. Wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, motiveert [de verweerder] zijn
vordering tot betaling van een bedrag van 15.000 [euro] niet.
De zaak lijkt niet van een dergelijke complexiteit dat er moet worden afgeweken
van het basisbedrag, te weten 3.000 euro voor vorderingen tussen 60.000,01 euro en
100.000 euro”.
Het bestreden arrest van 12 mei 2010 grondt zijn beslissing over het gebrek aan
toestemming van de verweerder bij het sluiten van de litigieuze akten dus op
het advies van de door het bestreden arrest van 16 december 2004 aangestelde
deskundige.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de rechters hun rechtsmacht niet overdragen.
Luidens artikel 962 van hetzelfde wetboek kan de rechter, ter oplossing van een
voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te
ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te
geven.
De opdracht van de deskundige moet zich bijgevolg beperken tot het verzamelen van de feitelijke gegevens op grond waarvan de rechter de ter zake
dienende rechtsregels kan toepassen. De rechter kan de deskundige niet gelasten
een advies over de gegrondheid van de vordering te geven.
Het bestreden arrest van 16 december 2004 stelt vast dat de eiseres “[de
verweerder] heeft gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
tot betaling van het debiteurensaldo op de rekening die laatstgenoemde bij haar
had geopend, te weten een bedrag van 93.424,12 Amerikaanse dollar” en dat de
verweerder tegen MeesPierson een tegenvordering heeft ingesteld die strekte tot
terugbetaling van een bedrag van 2.895.720 frank die hij op zijn rekening had
gestort, op grond dat “hij niet in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens
was op het ogenblik dat hij de overeenkomst had ondertekend”.
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De kwestie van het volslagen wilsgebrek van de verweerder bij het stellen van
de rechtshandelingen stond dus centraal is het geschil.
Het hof van beroep heeft in het arrest van 19 september 2002 de volgende vaststellingen gedaan :
— uit de aan het hof van beroep voorgelegde gegevens “kan nog niet met zekerheid een [volslagen gebrek aan toestemming van de verweerder] worden afgeleid” ;
— “alleen een op tegenspraak gevoerd psychiatrisch deskundigenonderzoek zal
het hof [van beroep] in staat stellen tot een definitief oordeel over de kwestie te
komen” ;
— “het geval is niet van een dergelijke complexiteit dat er een college van
deskundigen moet worden samengesteld”.
Het bestreden arrest beslist om de bij het arrest van 19 september 2002 aangestelde deskundige te vervangen en stelt, “alvorens verder recht te doen”, deskundige D. C. aan en belast hem met de opdracht “te zeggen of [de verweerder], tussen
1 november 1992 en 18 augustus 1993, in staat was de draagwijdte en de rechtsgevolgen van zijn daden in te schatten”.
Het arrest gelast de deskundige zodoende zijn advies te geven over de gegrondheid van de oorspronkelijke vordering van de eiseres en van de tegenvordering van de verweerder en schendt bijgevolg de artikelen 11, eerste lid, en 962
van het Gerechtelijk Wetboek, laatstgenoemd artikel zoals het van toepassing
was vóór de wijziging ervan bij de wetten van 15 mei 2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van
artikel 509quater van het Strafwetboek en van 30 december 2009 houdende diverse
bepalingen betreffende Justitie (II).
De vernietiging van het bestreden arrest van 16 december 2004 zou leiden tot de
nietigverklaring van het arrest van 12 mei 2010, dat het gevolg ervan is.
Het bestreden arrest van 12 mei 2010, dat de litigieuze akten wegens gebrek aan
toestemming van de verweerder nietig verklaart op grond van het advies dat de
deskundige D. C. heeft gegeven ter uitvoering van de opdracht die hem onwettig
was toevertrouwd door het bestreden arrest van 16 december 2004, schendt overigens zelf ook de artikelen 11, eerste lid, en 962 van het Gerechtelijk Wetboek,
laatstgenoemd artikel zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij
de wetten van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende
het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek en van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
(II).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters
hun rechtsmacht niet kunnen overdragen.
Krachtens artikel 962 van dat wetboek, zoals het op het geschil van
toepassing is, kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht
geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch
advies te geven.
Uit die bepalingen volgt dat het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek alleen ertoe mag strekken feitelijke vaststellingen te
doen of een technisch advies te geven en dat de rechter zijn rechtsmacht

ARREST-2012-11.indb 2576

07/08/13 11:16

N° 617 - 15.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2577

overdraagt wanneer hij de deskundige vraagt advies te geven over de
gegrondheid van de vordering.
Om na te gaan of de rechter de deskundige gelast vaststellingen te
doen of een technisch advies te geven dan wel hem zijn rechtsmacht met
betrekking tot de beoordeling van het geschil overdraagt, moet worden
onderzocht hoe de opdracht in zijn geheel is geformuleerd en moet rekening worden gehouden met alle elementen eigen aan het deskundigenonderzoek, zoals de redenen van het vonnis dat het voormelde onderzoek
beveelt, het technisch karakter van de opdracht en de context waarin
de deskundige met die opdracht wordt belast. Het kan voorkomen dat
de vraag waarop de deskundige een antwoord van technische aard moet
geven, samenvalt met de vraag waarover de rechter vanuit een juridisch
oogpunt uitspraak moet doen.
Het bestreden arrest van 16 december 2004 “stelt dokter D. C., geneesheer-psychiater […] aan als deskundige en belast hem met de volgende
opdracht : […] zeggen of [de verweerder], tussen 1 november 1992 en
18 augustus 1993, in staat was de draagwijdte en de rechtsgevolgen
van zijn daden in te schatten, of hij in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens was, of hij, wegens zijn gezondheidstoestand, geheel of
gedeeltelijk niet in staat was zijn goederen te beheren of in een zodanige toestand van zwakheid verkeerde dat hij niet kon weerstaan aan de
minste externe druk die op hem werd uitgeoefend”.
Door de deskundige te gelasten om, in zijn hoedanigheid van psychiater, te antwoorden op vragen die gedeeltelijk samenvallen met vragen
die het hof van beroep vanuit een juridisch oogpunt dient te beantwoorden, draagt het voornoemde hof zijn rechtsmacht niet over en
schendt het de in dat onderdeel aangegeven wettelijke bepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Maes.

N° 617
1o Kamer — 15 november 2012
(D.11.0012.F)
BEDRIJFSREVISOR. — Tucht. — Procedure voor de commissie van beroep.
— Onderzoek van de zaak. — Beginsel. — Uitzonderingen. — Gevolg.
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Wanneer noch uit de bestreden beslissing noch uit enig ander stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, volgt dat het sluiten van de deuren zou zijn
gemotiveerd door een van de redenen die opgesomd worden in artikel 60, § 4,
van de wet van 22 juli 1953, noch dat de bedrijfsrevisor uitdrukkelijk zou
hebben gevraagd om de procedure niet in het openbaar te doen plaatsvinden,
schendt de bestreden beslissing, die vaststelt dat de procedure met gesloten
deuren heeft plaatsgevonden, de artikelen 60, § 4, en 65 van de wet van
22 juli 1953. (Artt. 60, § 4, en 65, Wet 22 juli 1953)

(Instituut van de Bedrijfsrevisoren t. Delbrouck, Cammarata,
Gilles et Associés — Réviseurs d’entreprises, burgerlijke
vennootschap in de vorm van een b.v.b.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige
kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de bedrijfsrevisoren van 25 januari 2011.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert vier middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 6, inzonderheid punt 1, van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging ;
— artikel 148, inzonderheid eerste lid, Grondwet ;
— de artikelen 2 en 757 Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 60, inzonderheid § 4, en 65 van de wet van 22 juli 1953 houdende
oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het
publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 april 2007.
Aangevochten beslissing
De bestreden beslissing stelt vast dat “op de terechtzitting van 11 januari 2011,
die met gesloten deuren is gehouden, de pleidooien van de raadslieden van de
[verweerster] en van de [eiser] [werden gehoord] [en] de verklaringen van de vertegenwoordigers van de [verweerster] en van die van de [eiser] [werden] gehoord”,
en “stelt” vervolgens “vast dat de voorlopige maatregel die de voorzitter van het
Instituut in de zaak heeft uitgesproken op 2 december 2010, geen gevolgen meer
teweegbrengt sinds 18 december 2010”.
Grieven
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder, bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen, recht heeft op een openbare behandeling
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van zijn zaak, behalve wanneer een exceptie wordt vastgesteld, zoals bepaald in
artikel 6.1, tweede zin, van het verdrag.
Het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel waarborgt tevens ieders
recht op een openbare behandeling van zijn zaak.
Artikel 148, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat de terechtzittingen van de
rechtbanken openbaar zijn, tenzij die openbaarheid gevaar oplevert voor de orde
of de goede zeden en dat, in dat geval, zulks door de rechtbank bij vonnis wordt
verklaard.
Artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de pleidooien, de verslagen
en de vonnissen, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, openbaar zijn ;
overeenkomstig artikel 2 van hetzelfde wetboek is die bepaling van toepassing op
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer ze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing
niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dat wetboek.
Artikel 60 van de wet van 22 juli 1953 bepaalt dat de procedure in het openbaar
plaatsvindt, behoudens tegengestelde uitdrukkelijke vraag van de betrokken
bedrijfsrevisor of wanneer de openbaarheid een aantasting uitmaakt van de goede
zeden, de openbare orde, de nationale veiligheid, het belang van de minderjarigen, de bescherming van het privéleven, het belang van de rechtspraak of het
beroepsgeheim in de zin van artikel 79 van die wet.
Artikel 65 van dezelfde wet maakt artikel 60 uitdrukkelijk toepasselijk op de
rechtsplegingen die plaatsvinden voor de commissie van beroep van het Instituut
van de bedrijfsrevisoren.
Uit de bestreden beslissing volgt dat de zaak niet in het openbaar maar met
gesloten deuren is behandeld.
Het zittingsblad van de zitting die op 11 januari 2011 is gehouden voor de
commissie van beroep, bevestigt trouwens dat “de zitting met gesloten deuren in
de raadkamer [is gehouden]”.
Noch uit de bestreden beslissing noch uit enig ander stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat het sluiten van de deuren werd gemotiveerd door
een van de redenen die opgesomd worden in artikel 6.1, tweede zin, van het in het
middel bedoelde verdrag of dat de verweerster uitdrukkelijk gevraagd heeft om
de procedure niet in het openbaar te doen plaatsvinden.
Door de zitting met gesloten deuren te houden, heeft de commissie van beroep
het algemeen rechtsbeginsel miskend en de wettelijke bepalingen geschonden die
in het middel worden vermeld.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens de artikelen 60, § 4, en 65 van de wet van 22 juli 1953 houdende
oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie
van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 30 april 2007, vindt de procedure
van de commissie van hoger beroep in het openbaar plaats, behoudens
tegengestelde uitdrukkelijke vraag van de betrokken bedrijfsrevisor of
wanneer de openbaarheid een aantasting uitmaakt van de goede zeden,
de openbare orde, de nationale veiligheid, het belang van de minderjarigen, de bescherming van het privéleven, het belang van de rechtspraak
of het beroepsgeheim in de zin van artikel 79 van die wet.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en meer bepaald
uit het zittingsblad van 11 januari 2011 en uit de bestreden beslissing,
volgt dat de zaak niet in het openbaar maar met gesloten deuren is
behandeld.
Noch uit de bestreden beslissing noch uit enig ander stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, volgt dat het sluiten van de deuren zou zijn
gemotiveerd door een van de redenen die opgesomd worden in artikel 60,
§ 4, van de wet van 22 juli 1953, of dat de verweerster uitdrukkelijk zou
hebben gevraagd om de procedure niet in het openbaar te doen plaatsvinden.
De bestreden beslissing, die vaststelt dat de procedure met gesloten
deuren heeft plaatsgevonden, schendt de artikelen 60, § 4, en 65 van de
wet van 22 juli 1953.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige commissie
van beroep van het Instituut van de bedrijfsrevisoren, die uitspraak zal
doen conform de beslissing van het Hof over dat rechtspunt.
15 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Ommeslaghe.

N° 618
1o Kamer — 16 november 2012
(C.08.0589.N)
1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALLERLEI. —
Gerechtelijk Wetboek. — Hoven, Rechtbanken en andere rechtscolleges.
— Rechtspleging. — Andere dan de burgerlijke rechtspleging. — Aanvullend recht. — Voorwaarde. — Toepassingsgebied. — Procedures beslecht
door de organen van een private rechtspersoon.
2o RECHTBANKEN. — ALGEMEEN. — Gerechtelijk Wetboek. — Rechtspleging. — Andere dan de burgerlijke rechtspleging. — Aanvullend recht. —
Voorwaarde. — Toepassingsgebied. — procedures beslecht door de organen
van een private rechtspersoon.
3o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. — Hoven, Rechtbanken en andere rechtscolleges. — Rechtspleging. — Andere dan de burgerlijke rechtspleging.
— Gerechtelijk Wetboek. — Aanvullend recht. — Voorwaarde. — Toepassingsgebied. — Procedures beslecht door de organen van een private
rechtspersoon.
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4o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep. — Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering.
— Handelend als tuchtcommissie. — Beslissing.
5o VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. — Algemene vergadering. —
Handelend als tuchtcommissie. — Beslissing. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
6o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (materiële. persoonlijke). — Justitiële rechter.
— Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Beslissing. — Oplegging van tuchtsancties. — Rechtsgeldigheid. — Betwisting.
7o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. — Justitiële rechter. — Bevoegdheid. —
Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Beslissing.
— Oplegging van tuchtsancties. — rechtsgeldigheid. — Betwisting.
8o RECHTBANKEN. — ALGEMEEN. — Bevoegdheid. — Vereniging zonder
winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Beslissing. — Oplegging van
tuchtsancties. — Rechtsgeldigheid. — Betwisting.
9o VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. — Algemene vergadering. —
Beslissing. — Oplegging van tuchtsancties. — Rechtsgeldigheid. — Betwisting. — Bevoegdheid. — Justitiële rechter.
10o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — Burgerlijke
rechten. — Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering. —
Beslissing. — Oplegging van tuchtsancties. — Rechtsgeldigheid. — Betwisting. — Justitiële rechter. — Bevoegdheid.
11o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 144.
— Burgerlijke rechten. — Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene
vergadering. — Beslissing. — Oplegging van tuchtsancties. — Rechtsgeldigheid. — Betwisting. — Justitiële rechter. — Bevoegdheid.
12o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (materiële. persoonlijke). — Rechtbank van
eerste aanleg. — Volheid van bevoegdheid. — Gevolg. — Vereniging zonder
winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Tuchtrechtelijke beslissing. —
Rechtsgeldigheid. — Beoordeling.
13o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Rechtbank
van eerste aanleg. — Bevoegdheid. — Volheid van bevoegdheid. — Gevolg.
— Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Tuchtrechtelijke beslissing. — Rechtsgeldigheid. — Beoordeling.
14o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. — Daarmee belast orgaan. — Oprichting.
— Bij of krachtens een beslissing van de wetgever. — Gevolg. — Machtiging aan de koning. — Toelaatbaarheid.
15o MACHTEN. — WETGEVENDE MACHT. — Met
belast orgaan. — Oprichting. — Machtiging aan de
heid.

eigenlijke rechtspraak
koning.

— Toelaatbaar-

16o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 146.
— Wetgevende macht. — Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan. —
Oprichting. — Machtiging aan de koning. — Toelaatbaarheid.
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1°, 2o en 3o De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek maken aanvullend
recht uit indien bij de hoven en rechtbanken of bij andere rechtscolleges
voor een bepaald aspect van een andere rechtspleging dan de burgerlijke
rechtspleging, geen regeling is vastgesteld ; de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn evenwel niet als aanvullend recht van toepassing op
procedures die beslecht worden door een orgaan van een private rechtspersoon  (1). (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek)
4o en 5o Een beslissing die werd genomen door de algemene vergadering van
een vereniging zonder winstoogmerk, handelend als tuchtcommissie, is geen
voor cassatieberoep vatbare beslissing  (2). (Artt. 608 en 609 Gerechtelijk
Wetboek)
6°, 7°, 8°, 9°, 10o en 11o Een betwisting over de rechtsgeldigheid van een beslissing van een algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij tuchtsancties worden opgelegd, is een geschil over een burgerlijk recht, dat bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de justitiële rechter
behoort  (3). (Art. 144 Grondwet)
12o en 13o De rechtbank van eerste aanleg is, ingevolge haar volheid van
bevoegdheid, bevoegd, wanneer de verweerder geen verwijzing van de zaak
naar een ander bevoegd gerecht vordert ; de rechtbank van eerste aanleg
is, op grond van haar volheid van rechtsmacht, in beginsel, bevoegd om
uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van een tuchtrechtelijke beslissing genomen door de algemene vergadering van een vereniging zonder
winstoogmerk, die de burgerlijke rechten van de betrokkene benadeelt  (4).
(Art. 568, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
14°, 15o en 16o Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan moet bij of minstens
krachtens een beslissing van de wetgever worden opgericht ; de wetgever kan
bijgevolg de Koning uitdrukkelijk machtigen om een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan in te stellen. (Art. 146 Grondwet)

(B. e.a. t. Stal Trojaan n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 11 juni 2007 en 2 juni 2008.

  (1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging op het eerste en derde onderdeel ; het was
van mening dat, gezien een eerder (niet-gepubliceerd) arrest van het Hof van Cassatie
van 15 sept. 2005, gewezen in dezelfde zaak, had beslist dat artikel 780, 1°, Ger.W. van
toepassing was op de litigieuze beslissing van de algemene vergadering van de betrokken
VZW, daaruit volgt dat de voor deze algemene vergadering gevoerde procedure als een
tuchtprocedure dient te worden beschouwd zodat ingevolge artikel 2 Ger.W. ook artikel
20 van hetzelfde wetboek daarop toepasselijk was. Het was tevens van oordeel dat de
wet niet voorziet in een rechtsmiddel tegen een dergelijke beslissing van de algemene
vergadering van een VZW, waarbij de rechtbank van eerste aanleg dergelijke beslissing
zou kunnen vernietigen.
  (2) Id.
  (3) Id.
  (4) Id.
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Gelet op de arresten van dit Hof van 30 oktober 1992, 25 oktober 2001 en
15 september 2005.
Raadsheer Geert Jocqué 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

Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2 Gerechtelijk Wetboek zijn de in dit wetboek
gestelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens
wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.
Hieruit volgt dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aanvullend recht uitmaken indien bij de hoven en rechtbanken of bij andere
rechtscolleges voor een bepaald aspect van een andere rechtspleging dan
de burgerlijke rechtspleging, geen regeling is vastgesteld.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn evenwel niet als
aanvullend recht van toepassing op procedures die beslecht worden door
een orgaan van een private rechtspersoon.
2. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek als aanvullend recht van toepassing zijn op de beslissingen die door de algemene vergadering van de Belgische Draffederatie
vzw werden genomen als tuchtcommissie, faalt het naar recht.
3. Krachtens artikel 608 Gerechtelijk Wetboek neemt het Hof van
Cassatie kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof
worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.
Luidens artikel 609 Gerechtelijk Wetboek doet het Hof van Cassatie
uitspraak over de cassatieberoepen tegen de beslissingen die in deze
wetsbepaling worden opgesomd.
Een beslissing die werd genomen door de algemene vergadering van een
vereniging zonder winstoogmerk handelend als tuchtcommissie, is geen
voor cassatieberoep vatbare beslissing in de zin van voormelde bepalingen.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
4. Krachtens artikel 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Een betwisting over de rechtsgeldigheid van een beslissing van een
algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij
tuchtsancties worden opgelegd, is een geschil over een burgerlijk recht,
dat bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de justitiële rechter behoort.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de justitiële rechter geen
rechtsmacht heeft om over een dergelijk geschil te oordelen, faalt het
naar recht.
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5. Krachtens artikel 556 Gerechtelijk Wetboek nemen de hoven en
rechtbanken kennis van alle vorderingen, behalve van die welke de wet
aan hun rechtsmacht onttrekt.
Krachtens artikel 568, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van alle vorderingen, behalve die welke
rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie komen.
Op grond van die wetsbepalingen is de rechtbank van eerste aanleg
ingevolge haar volheid van rechtsmacht bevoegd, wanneer de verweerder
geen verwijzing van de zaak naar een ander bevoegd gerecht vordert.
De rechtbank van eerste aanleg is, op grond van haar volheid van
rechtsmacht, in beginsel, bevoegd om uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van een tuchtrechtelijke beslissing genomen door de algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk, die de
burgerlijke rechten van de betrokkene benadeelt.
6. De appelrechters die in hoger beroep uitspraak doen over de regelmatigheid van een dergelijke beslissing, schenden hierdoor de in het
onderdeel aangevoerde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en
artikel 14 Wet Raad van State niet.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
.........................................................
Derde onderdeel
9. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek aanvullend recht uitmaken indien voor
een bepaald aspect van de rechtspleging bij de hoven en rechtbanken of
bij andere rechtscolleges geen regeling is vastgesteld.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn evenwel niet als
aanvullend recht van toepassing op procedures die beslecht worden door
een orgaan van een private rechtspersoon.
10. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
.........................................................
Vijfde onderdeel
14. Krachtens artikel 146 Grondwet kan geen rechtbank, geen met
eigenlijke rechtspraak belast orgaan worden ingesteld dan krachtens
een wet. Geen buitengewone rechtbanken of commissies kunnen, onder
welke benaming ook, in het leven worden geroepen.
15. Uit deze bepaling volgt dat elk met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan bij of minstens krachtens een beslissing van de wetgever moet
worden opgericht.
De wetgever kan bijgevolg de Koning uitdrukkelijk machtigen om een
met eigenlijke rechtspraak belast orgaan in te stellen.
16. Het onderdeel gaat ervan uit dat een met eigenlijke rechtspraak
belast orgaan moet worden ingesteld “bij” of “door” de wet.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
17. De aangevoerde schending van de artikelen 2 en 780, 1°, Gerechtelijk Wetboek maakt geen zelfstandige grief uit, maar is afgeleid uit de
vergeefs aangevoerde schending van artikel 146 Grondwet.
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Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
van Ommeslaghe en de heer van Eeckhoutte.

N° 619
1o Kamer — 16 november 2012
(D.11.0021.N)
1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Tuchtzaken. — Toepasselijkheid.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c.. — Tuchtzaken. — Toepasselijkheid.
3o 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. — Tuchtvervolging. — Begrip. — Verhoor. — Gevolg.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6.– Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c. — Recht op een eerlijk proces.
— Recht op bijstand van een advocaat. — Tuchtvervolging. — Begrip. —
Verhoor. — Gevolg.
5o ADVOCAAT. — RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de
mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Artikel 6.3.c. — Recht op een eerlijk
proces. — Recht op bijstand van een advocaat. — Tuchtvervolging. —
Begrip. — Verhoor. — Gevolg.
6o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — Aannemer.
— Onverenigbaarheid. — Uitlegging. — Verbod van cumul. — Draagwijdte.

1o en 2o De artikelen 6, § 1 en 6, § 3, c), EVRM zijn toepasselijk op een tuchtprocedure inzake feiten die aanleiding kunnen geven tot een sanctie welke
gelet op de aard, de ernst en de zwaarwichtigheid ervan als een strafsanctie
in de zin van artikel 6 EVRM dient te worden aangezien  (1). (Artt. 6.1 en
6.3.c, EVRM)
3°, 4o en 5o Het recht op een eerlijk proces en op de bijstand van een advocaat, gewaarborgd door de artikelen 6, § 1 en 6, § 3, c), EVRM houdt in dat
aan een persoon, die het voorwerp uitmaakt van een tuchtvervolging met
betrekking tot feiten die aanleiding kunnen geven tot een straf in de zin van
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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artikel 6 EVRM, bij zijn verhoor tijdens het tuchtrechtelijk vooronderzoek
toegang wordt verleend tot een advocaat in zoverre hij zich in een kwetsbare
positie bevindt ; zulk verhoor, waarbij de onderzoekers geen vrijheidsbenemende maatregelen, noch andere dwangmaatregelen kunnen treffen, heeft
in de regel niet tot gevolg dat de betrokkene zich in een kwetsbare positie
bevindt  (1). (Artt. 6.1 en 6.3.c, EVRM)
6o De in het belang van zowel het beroep van architect als van de opdrachtgevers ingestelde onverenigbaarheid met dat van aannemer van openbare of
private werken, moet, zoals elke bepaling die de vrijheid van nijverheid en
arbeid inperkt, op beperkende wijze worden uitgelegd ; dit belet evenwel niet
dat het verbod beide beroepen te cumuleren algemeen is en niet beperkt tot
de cumulatie van de functies van aannemer en architect in het kader van
eenzelfde concreet bouwproject (2). (Art. 6, Wet 20 feb. 1939 en Art. 10, 1°,
KB 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de
Orde der Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten van
16 dec. 1983)

(R. t. Orde

van

Architecten)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle
1. De bestreden beslissing legt de eiser de tuchtsanctie van schorsing
voor de duur van 5 maanden op, wegens overtreding van de artikelen 10,
1o en 11 van het bij KB van 18 april 1985 goedgekeurde Reglement van de
beroepsplichten, vastgesteld bij besluit van de Nationale Orde van Architecten, door het met het beroep van architect onverenigbare beroep van
aannemer van openbare of private werken te hebben uitgeoefend, “zowel
voor het uitoefenen van bestuursmandaat in een aannemersbedrijf als
voor het wat betreft het effectief optreden als vertegenwoordiger van dit
aannemersbedrijf naar aanleiding van een voorlopige oplevering”.
2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van artikel 6, inzonderheid artikel 6, § 1 en 6, § 3, c) EVRM en van het algemeen rechtsbeginsel
houdende de eerbied voor het recht van verdediging, Het middel komt
op tegen de verwerping van de stelling van de eiser dat hij geen eerlijk
proces heeft gehad door de afwezigheid van bijstand van een advocaat
tijdens het onderzoek.
3. Het eerste onderdeel bekritiseert het oordeel van de appelrechters
dat het recht op bijstand van een advocaat, gewaarborgd door die artikelen van het EVRM, geen toepassing vindt in tuchtzaken in het algemeen, noch in deze tuchtzaak in het bijzonder.
Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.
De appelrechters oordelen immers niet aldus maar dat “voor zover de
‘Salduz’ rechtspraak in tuchtzaken toepasselijk zou zijn”, het recht van
de eiser op een eerlijk proces hoe dan ook niet is geschonden.
4. Volgens het tweede onderdeel liggen deze waarborgen ook vervat in
het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbied voor het recht van
verdediging en gelden ze ook in tuchtzaken in het algemeen en in deze
  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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zaak in het bijzonder. De tegen de eiser ingestelde tuchtprocedure moet
immers, zo stelt hij, als een strafprocedure gekwalificeerd worden,
gelet op de aard van de beschermde belangen (onafhankelijkheid van
de architect ten opzichte van de aannemer) die het puur disciplinaire
overschrijden en strekken tot bescherming van de maatschappij. De
eiser laat gelden dat hij in conclusie aanvoerde dat hij in de waan werd
gelaten dat hem pro forma inlichtingen werden gevraagd, dat hij nooit
werd verwittigd dat de vragen hem werden gesteld in het kader van een
tuchtonderzoek en dat er hem evenmin op gewezen werd dat hij recht
had om zich door een advocaat te laten bijstaan.
Daar de bestreden beslissing dit evenwel niet vaststelt en het onderdeel dus een onderzoek van feiten vergt, waarvoor het Hof niet bevoegd
is, is het, in zoverre, niet ontvankelijk.
Het faalt, verder, naar recht.
In recente arresten  (1) bevestigde het Hof dat de geviseerde bepalingen
van het EVRM, overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM, toepasselijk zijn in het tuchtrecht.
Ook de arresten van 13 maart 2008  (2) bevestigen, conform die rechtspraak, dat een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of
definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen, met name het recht om
nog langer een beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is, voor de
toepassing van artikel 6.1 EVRM, beschouwd wordt als een procedure
met als voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die bepaling.
Het arrest van 26 februari 2010  (3) stelt evenwel dat artikel 6.3.a EVRM,
dat aan eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, met name
het recht waarborgt onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de
tegen hem ingebrachte beschuldiging en artikel 14.3.a IVBPR niet gelden
voor het voorbereidend tuchtonderzoek.
Het onderdeel gaat er echter ten onrechte van uit dat de tegen de eiser
ingestelde tuchtprocedure moet gekwalificeerd worden als een strafprocedure. De door de eiser in de toelichting tot dit onderdeel geciteerde
arresten van het EHRM hebben alle betrekking op strafzaken.
Maar ook al kan de tuchtprocedure aanleiding geven tot een sanctie die,
gelet op haar aard, ernst en zwaarwichtigheid met een strafsanctie in de
zin van artikel 6.1 EVRM kan geassimileerd worden, daar dit begrip door
het EHRM op autonome wijze wordt gedefinieerd, ongeacht of de norm
in het nationale strafrecht is opgenomen  (4), zelfs in het 
strafrechtelijk
  (1) Cass. 1 okt. 2009, AR D.07.0024.N, AC 2009, nr. 544 en Cass. 25 nov. 2011, AR
D.11.0016.N, AC 2011, nr. 647 en www.cassonline.be.
  (2) AR D.07.0002.N en D.07.0004.N, AC 2008, nrs. 177 en 178.
  (3) AR D.08.0010.F, AC 2010, nr. 138, met conclusie van advocaat-generaal met
opdracht de Koster in Pas.
  (4) EHRM, 14 jan. 2010, Vanjak t. Kroatië, waarin dat Hof toepassing maakte van
artikel 6.2 EVRM in een tuchtzaak, die nochtans op zich niet beschouwd diende te
worden als een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM.
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 ooronderzoek wordt de bijstand van een advocaat, in de Salduz-rechtv
spraak van Uw Hof, niet absoluut geacht.
De arresten van 28 februari, 17 april, 6 en 13 maart 2012  (1) (in strafzaken), bepalen inderdaad dat het recht op een eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6.1 EVRM, zoals uitgelegd door het EHRM, slechts
vereist 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.
Of de betrokkene zich in een kwetsbare positie bevindt is een feitenkwestie. In de arresten van 28 februari en 6 maart 2012 heeft het Hof dit
begrip getoetst aan de vastgestelde omstandigheden van het verhoor van
de verdachte. In het arrest van 13 maart 2012 kon het Hof dit niet doen
omdat die omstandigheden niet uit het bestreden arrest bleken, noch
uit het middel, dat dus, in zoverre, niet ontvankelijk werd verklaard.
Het arrest van 17 april 2012 beslist dat de beperkte bevoegdheid van
een sociale inspecteur op zich niet tot gevolg heeft dat de door hem
verhoorde werkgever zich in een kwetsbare positie bevindt.
In een strafrechtelijk vooronderzoek kunnen vrijheidsbenemende
maatregelen of dwangmaatregelen genomen worden die de bijstand van
een advocaat verantwoorden. In een tuchtrechtelijk vooronderzoek,
waarbij een loyale houding tegenover de tuchtoverheid verwacht wordt,
kunnen deze maatregelen niet genomen worden. De eiser stelt dus zonder
reden dat hij zich, zodra het tuchtonderzoek werd gestart en hij in dat
kader verhoord werd, “per definitie” in een kwetsbare positie bevond.
Voor zover ook een kwetsbare positie van de in een tuchtrechtelijk
vooronderzoek “verhoorde” persoon een te toetsen criterium is — wat in
de EHRM-rechtspraak vooralsnog niet te vinden is — kunnen daarbij dan
enkel uitzonderlijke omstandigheden in aanmerking genomen worden.
Er is, naar mijn mening, dus zeker geen rechtsgrond om aan te nemen
dat, zoals in het onderdeel wordt aangevoerd, deze persoon zich steeds in
een kwetsbare positie bevindt.
5. Het tweede middel voert een schending aan van artikel 6 van de wet
van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect en van de artikelen 10 en 11 van het reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van architecten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 april 1985.
Krachtens deze bepalingen is het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of private
werken en mag de architect de als onverenigbaar aangemerkte handelingen niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of bij tussenpersoon
verrichten.
Volgens dit middel kan slechts van enige inbreuk op deze bepalingen
sprake zijn “wanneer een persoon in het kader van een concreet bouwproject tegelijk de functies van architect en aannemer uitoefent, weze het
zelf dan wel bij een tussenpersoon”.
  (1) AR P.11.1802.N, P.11.0075.N, P.11.1285.N en P.11.1750.N, www.cassonline.be.
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Het middel faalt naar recht.
Reeds in zijn arresten van 18 december 1967  (1), 17 februari 1969  (2),
3 mei 1974  (3) en 10 september 1976  (4) oordeelde het Hof dat de in het
belang van zowel het beroep van architect als van de opdrachtgevers
ingestelde onverenigbaarheid, die ertoe strekt het ontwerpen van de
plannen en het toezicht op de werken enerzijds en de uitvoering van de
werken anderzijds van elkaar te scheiden, zoals elke bepaling die de vrijheid van nijverheid en arbeid inperkt, op beperkende wijze moet worden
uitgelegd.
Dat belet echter niet dat het cumulatieverbod, dat de onafhankelijkheid van de architect beoogt  (5), algemeen is en niet beperkt is tot
eenzelfde concreet bouwproject  (6).
6. Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Architecten van 7 september 2011.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 6, inzonderheid artikel 6, § 1 en 6, § 3, c), Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens, ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 ;
— het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat eiser een inbreuk heeft begaan op de artikelen 10
en 11 van het reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde
van Architecten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 april 1985, verklaren
dienvolgens de tenlasteleggingen A, 1°, 2°, 3° en B bewezen en leggen aan eiser de
tuchtstraf van 5 maanden schorsing op.
  (1) AC 1968, 553.
  (2) Pas. 1969, I, 536.
  (3) AC 1974, 991, RW 1974-75, noot en Pas., I, 916.
  (4) AC 1977, 37.
  (5) G. Baert en W. Goossens, “Architectenovereenkomsten”, in Bestendig handboek
privaatrechtelijk bouwrecht, Hoofdredactie G. Baert, Kluwer 2009, IV.1-21, 147.
  (6) A. Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, 596, nr. 466.I ; RPDB, vo “Devis et
marchés”, nr. 319.
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De appelrechters verwerpen het middel van eiser dat hij geen eerlijk proces
heeft gehad door de afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het onderzoek, op grond van de volgende overwegingen :
“Ten onrechte houdt [eiser] voor dat zijn rechten van verdediging, inzonderheid door de afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het onderzoek op
onherstelbare wijze zou zijn geschonden. Immers, voor zover de “Salduz” rechtspraak in tuchtzaken toepasselijk zou zijn, stond het [eiser], op wie geen enkele
vorm van dwang werd uitgeoefend, vrij zich te laten bijstaan door een advocaat of
geen verklaringen af te leggen buiten diens aanwezigheid. Bovendien is het tuchtonderzoek, dat zowel à charge als à décharge werd gevoerd, geenszins uitsluitend
gestoeld op de verklaringen van [eiser], maar hoofdzakelijk op de oorspronkelijke
klacht met bijlage van architect X en op het mandaat van de voorzitter van de
raad van bestuur van de vennootschap NV Immobiliën Vermeulen Systeembouw
dat [eiser] gedurende jaren heeft uitgeoefend. Tenslotte hebben [eiser] en diens
raadsman voor de provinciale raad en voor de raad van beroep al hun verweermiddelen zowel schriftelijk als mondeling kunnen voordragen. [Eiser] heeft derhalve
recht gehad op een eerlijk proces zoals voorzien door artikel 6 EVRM.” (bestreden
beslissing, blz. 2).
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 6, § 1, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging recht op een eerlijke behandeling van
zijn zaak.
Krachtens artikel 6, § 3, c, EVRM heeft eenieder die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd, tenminste het recht zichzelf te verdedigen of de bijstand
te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over voldoende
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van rechtspraak
dit eist.
Deze waarborgen liggen eveneens vervat in het algemeen rechtsbeginsel
houdende de eerbied voor het recht van verdediging.
Zoals aangevoerd in het eerste onderdeel van het middel gelden deze waarborgen ook in tuchtzaken in het algemeen en in deze zaak in het bijzonder.
De tegen eiser ingestelde tuchtprocedure moet immers als een strafprocedure
gekwalificeerd worden gelet op de aard van de beschermde belangen (onafhankelijkheid van de architect ten opzichte van de aannemer) die het puur disciplinaire
overschrijden en strekken tot bescherming van de maatschappij.
Het recht op bijstand van een advocaat, gewaarborgd bij de artikelen 6, § 1 en 6,
§ 3, EVRM houdt, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, in dat de toegang tot een advocaat moet worden georganiseerd vanaf het
eerste verhoor.
Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel
geschaad als incriminerende verklaringen die werden afgelegd tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, aan de basis liggen
van een strafvervolging.
Eiser voerde in conclusie aan dat hij werd uitgenodigd op 10 april 2009 om “een
duidelijk beeld te krijgen van (zijn) activiteiten”. Eiser wees erop dat hij in de
waan werd gelaten dat hem pro forma inlichtingen werd gevraagd en dat hij
nooit werd verwittigd dat de vragen hem werden gesteld in het kader van een
tuchtonderzoek en verder dat ook tijdens de bureauvergadering het bestaan van
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de klacht niet kenbaar werd gemaakt. Eiser wees er nog op dat hem er evenmin
op gewezen werd dat hij recht had om zich door een advocaat te laten bijstaan.
Eiser voerde verder aan dat hij tijdens het verhoor op maandag 27 april 2009
spontaan een aantal zelfincriminerende verklaringen aflegde.
Deze feiten werden door de Nationale Raad van de Orde van Architecten niet
betwist. De Nationale Raad voerde in conclusie enkel aan dat het recht op
bijstand van een advocaat zoals hierboven omschreven, niet van toepassing is in
tuchtzaken, dat verder eiser nooit het recht ontzegd is om een advocaat te raadplegen en dat er geen dwang werd uitgeoefend op eiser.
De appelrechters beslissen dat het eiser, op wie geen enkele vorm van dwang
werd uitgeoefend, vrij stond zich te laten bijstaan door een advocaat of geen
verklaringen af te leggen buiten diens aanwezigheid. De appelrechters beslissen
nog dat het tuchtonderzoek geenszins uitsluitend gestoeld is op de verklaring van
eiser, maar hoofdzakelijk op de oorspronkelijke klacht met bijlage van architect
X. en op het mandaat van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap nv Immobiliën Vermeulen Systeembouw dat eiser gedurende jaren heeft
uitgeoefend.
Door aldus, na impliciet doch zeker te hebben vastgesteld dat het tuchtonderzoek
deels gesteund is op de zelfincriminerende verklaringen die eiser aflegde zonder de
bijstand van een advocaat, te beslissen dat het recht op een eerlijk proces, zoals
gewaarborgd door artikel 6, § 1 en 6, § 3, c), EVRM en het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbied voor het recht van verdediging niet geschonden is omdat :
— het eiser vrijstond zich te laten bijstaan door een advocaat, zonder hierbij
rekening te houden met het feit dat eiser in de waan werd gelaten dat hem pro
forma enkele inlichtingen werd gevraagd en dat hij nooit werd verwittigd van
het feit dat de vragen hem werden gesteld in het kader van een tuchtonderzoek
en zonder dat hij erop gewezen werd dat hij recht had om zich door een advocaat
te laten bijstaan,
— geen dwang werd uitgeoefend op eiser, terwijl de verdachte zich tijdens het
verhoor in het kader van een onderzoek steeds in een kwetsbare positie bevindt
en die kwetsbare positie slechts kan gecompenseerd worden door de bijstand van
een advocaat,
— het tuchtonderzoek geenszins uitsluitend gestoeld is op de verklaring van
eiser maar hoofdzakelijk op andere elementen gestoeld is, terwijl het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces geschonden zijn als zelfincriminerende verklaringen die werden afgelegd tijdens een verhoor zonder bijstand van een
advocaat, zij het slechts gedeeltelijk, aan de basis liggen van de tuchtvervolging,
— eiser en zijn raadsman al hun verweermiddelen hebben kunnen voordragen
voor de provinciale raad en de raad van beroep, terwijl deze mogelijkheid nadien
de verklaringen te betwisten en verweermiddelen voor te dragen geen afbreuk
doet aan het feit dat door de afwezigheid van een raadsman tijdens het eerste
verhoor, het recht op een eerlijk proces zoals vervat in artikel 6, § 1 en 6, § 3, c),
EVRM evenals het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van
verdediging werden geschonden, schenden de appelrechters alle in het middel
genoemde bepalingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 6 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect ;
— de artikelen 10 en 11 Reglement van Beroepsplichten van de Nationale Raad
van de Orde van architecten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985.
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Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat eiser een inbreuk heeft begaan op de artikelen 10
en 11 van het reglement van de beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde
van architecten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 april 1985, verklaren
dienvolgens de tenlasteleggingen A 1°, 2°, 3° en B bewezen en leggen aan eiser de
tuchtstraf van vijf maanden schorsing op, op grond van de volgende motieven :
“Betreffende de tenlastelegging A staat het vast dat [eiser] het mandaat heeft
uitgeoefend van voorzitter van een vennootschap actief in de algemene bouw
van residentiële gebouwen, dat hij effectief is opgetreden als mandataris van dit
aannemingsbedrijf door deelname aan de voorlopige oplevering van een gebouw
en door ondertekening van het PV van voorlopige oplevering in de hoedanigheid van aannemer, en dat hij effectief beroepsmatig aanwezig is geweest binnen
deze vennootschap via haar vertegenwoordiging op voorlopige opleveringen van
werven waarvan zij de aannemer was. De omstandigheid dat [eiser] in bedoelde
gevallen enkel als aannemer en niet als architect is opgetreden doet geen afbreuk
aan de overtreding op artikel 10, 1°, van het KB dd. 18 april 1985, krachtens
dewelke het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar is met het
beroep van aannemer van openbare of private werken. De tenlastelegging A 1°, 2°,
3° is derhalve bewezen.
Betreffende de tenlastelegging B staat het eveneens vast dat de echtgenote
en de zoon van [eiser] leidinggevende en uitvoerende functies uitoefenen in het
aannemingsbedrijf waarvan hij de voorzitter van de raad van bestuur is en waarvoor hij daadwerkelijk actief is tussengekomen op diens werven. Hierdoor schendt
[eiser] artikel 11 van het KB dd. 18 april 1985 krachtens dewelke de architect de
bij artikel 10 als onverenigbaar aangemerkte handelingen niet rechtstreeks en
evenmin onrechtstreeks of bij tussenpersoon mag verrichten. De omstandigheid dat [eiser] voor dit aannemingsbedrijf nooit als architect is opgetreden doet
hieraan geen afbreuk. De tenlastelegging B is derhalve bewezen.”
Grieven
Krachtens artikel 6 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect en artikel 10 van het reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van architecten, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 18 april 1985, is het uitoefenen van het beroep van architect onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of private werken.
Krachtens artikel 11 van het reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van architecten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van
18 april 1985, mag de architect de bij artikel 10 als onverenigbaar aangemerkte
handelingen niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of bij tussenpersoon
verrichten.
Met deze onverenigbaarheid heeft de wetgever, zowel in het belang van het
beroep van architect als in het belang van de bouwheren, het ontwerpen van de
plannen en het toezicht op de werken enerzijds en de uitvoering van de werken
anderzijds van elkaar willen scheiden.
Gezien voormelde bepalingen de vrijheid van nijverheid en arbeid beperken,
dienen zij strikt te worden uitgelegd. Van enige inbreuk op voormelde bepalingen
kan slechts sprake zijn wanneer een persoon in het kader van een concreet bouwproject tegelijk de functies van architect en aannemer uitoefent, weze het zelf
dan wel bij een tussenpersoon.
Terzake stellen de appelrechters vast dat eiser het mandaat heeft uitgeoefend
van voorzitter van een vennootschap actief in de algemene bouw van residentiële
gebouwen, dat hij effectief is opgetreden als mandataris van dit aannemingsbe-
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drijf door deelname aan de voorlopige oplevering van een gebouw en door ondertekening van het PV van voorlopige oplevering in de hoedanigheid van aannemer,
en dat hij effectief beroepsmatig aanwezig is geweest binnen deze vennootschap
via haar vertegenwoordiging op voorlopige opleveringen van werven waarvan zij
de aannemer was.
De appelrechters stellen nog vast dat eiser zijn echtgenote en zoon leidinggevende en uitvoerende functies laat uitoefenen in het aannemingsbedrijf waarvan
hij voorzitter van de raad van bestuur is en waarvoor hij daadwerkelijk actief is
tussengekomen op diens werven.
De appelrechters stellen tevens vast dat eiser in bedoelde gevallen enkel als
aannemer is opgetreden en niet als architect en verder dat eiser voor het aannemingsbedrijf nooit als architect is opgetreden, maar zijn van oordeel dat deze
omstandigheid geen afbreuk doet aan de inbreuk op de artikelen 10 en 11 van het
reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van architecten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985.
Door aldus te beslissen dat eiser een inbreuk heeft begaan op de artikelen 10 en
11 van het reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van
architecten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 april 1985, hoewel uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat eiser op geen enkel ogenblik daadwerkelijk de functies van aannemer en architect in het kader van een concreet bouwproject heeft gecumuleerd, schenden de appelrechters de artikelen 6 van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en de
artikelen 10 en 11 van het reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van
de Orde van architecten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
.........................................................
Tweede onderdeel
3. De eiser voert aan dat hij “in de waan werd gelaten dat hem pro
forma enkele inlichtingen werden gevraagd en dat hij nooit werd verwittigd van het feit dat de vragen hem werden gesteld in het kader van een
tuchtonderzoek en zonder dat hij erop gewezen werd dat hij het recht
had om zich door een advocaat te laten bijstaan”.
4. De bestreden beslissing stelt zulks niet vast.
In zoverre het onderdeel een onderzoek van feiten vraagt waarvoor het
Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
5. Krachtens artikel 6, § 1, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak.
Krachtens artikel 6, § 3, c), EVRM heeft eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht op bijstand van een raadsman naar
zijn keuze.
6. Deze bepalingen zijn toepasselijk op een tuchtprocedure inzake
feiten die aanleiding kunnen geven tot een sanctie welke gelet op de
aard, de ernst en de zwaarwichtigheid ervan als een strafsanctie in de zin
van artikel 6 EVRM dient te worden aangezien.
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7. Het recht op een eerlijk proces en op de bijstand van een advocaat,
gewaarborgd door de artikelen 6, § 1 en 6, § 3, c), EVRM houdt in dat aan
een persoon, die het voorwerp uitmaakt van een tuchtvervolging met
betrekking tot feiten die aanleiding kunnen geven tot een straf in de zin
van artikel 6 EVRM, bij zijn verhoor tijdens het tuchtrechtelijk vooronderzoek toegang wordt verleend tot een advocaat in zoverre hij zich in
een kwetsbare positie bevindt.
8. Het verhoor in het kader van een tuchtrechtelijk vooronderzoek,
waarbij de onderzoekers geen vrijheidsbenemende maatregelen, noch
andere dwangmaatregelen kunnen treffen, heeft in de regel niet tot
gevolg dat de betrokkene zich in een kwetsbare positie bevindt.
9. In zoverre het middel ervan uitgaat dat diegene lastens wie een tuchtrechtelijk vooronderzoek wordt gevoerd zich tijdens dit onderzoek steeds
in een kwetsbare positie bevindt, kan het niet worden aangenomen.
10. De overige grieven zijn afgeleid en mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
11. Krachtens artikel 6 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is het uitoefenen van
het beroep van architect onverenigbaar met dat van aannemer van openbare en privé-werken.
Artikel 10, 1°, van het reglement van Beroepsplichten der Architecten
door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, bepaalt dat het uitoefenen
van het beroep van architect onverenigbaar is met dat van aannemer
van openbare of private werken.
12. Ingevolge deze bepalingen is het uitoefenen van het beroep van
architect onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of private
werken.
De aldus in het belang van zowel het beroep van architect als van de
opdrachtgevers ingestelde onverenigbaarheid moet, zoals elke bepaling
die de vrijheid van nijverheid en arbeid inperkt, op beperkende wijze
worden uitgelegd.
Dit belet evenwel niet dat het verbod beide beroepen te cumuleren algemeen is en niet beperkt tot de cumulatie van de functies van aannemer
en architect in het kader van eenzelfde concreet bouwproject.
13. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 november 2012— 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist en mevr. Geinger.
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N° 620
3o Kamer — 19 november 2012
(C.09.0379.F)
1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT.
— Dieren. — Bewaarder. — Recht van leiding en toezicht. — Begrip.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Dieren. — Bewaarder. — Begrip. — Wettelijk begrip. —
Toezicht van het Hof.
3o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Algemeen. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Herstelplicht. — Dieren. — Bewaarder.
— Wettelijk begrip. — Toezicht van het Hof.

1o Artikel 1385, van het Burgerlijk Wetboek impliceert dat de bewaarder van
het dier ten tijde van het schadelijke feit niet alleen het meesterschap erover
had, maar ook recht van leiding en toezicht, zonder medewerking van de
eigenaar, alsmede van gebruik, zoals de eigenaar  (1)  (2). (Art. 1385, BW)
2o en 3o Hoewel de feitenrechter in feite oordeelt of de persoon de bewaarder
van een dier is, moet het Hof evenwel nagaan of die rechter uit de vastgestelde
feiten het bestaan van de bewaring naar recht heeft kunnen afleiden  (3)  (4).
(Art. 1385, BW)

(La Sandry b.v.b.a. t. l. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 9 oktober 2008 van
het hof van beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 2 oktober 2012
naar de derde kamer verwezen.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 2 oktober 2012 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. Beslissing van het hof
Middel
Luidens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van
een dier, of degene die zich ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft,
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

Zie concl. O.M. in Pas. nr. 620.
Verg. Cass. 25 nov. 2001, AR C.09.0415.F, AC 2011, nr. 645.
Zie concl. O.M. in Pas. nr. 620.
Verg. Cass. 25 nov. 2001, AR C.09.0415.F, AC 2011, nr. 645.
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aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het
onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.
Die bepaling impliceert dat de bewaarder het meesterschap over het dier
had op het moment waarop de schade werd veroorzaakt, waardoor hij in
niet-ondergeschikte orde, zonder tussenkomst van de eigenaar, er leiding
en toezicht over had, en hetzelfde gebruik ervan had als de eigenaar.
Hoewel de bodemrechter feitelijk oordeelt dat een persoon de bewaring heeft van een dier, staat het evenwel aan het Hof na te gaan of die
rechter uit de vastgestelde feiten wettelijk het bestaan van een bewaring heeft mogen afleiden.
Het arrest stelt vast “dat toen het paard in de pas naar de manege
terugkeerde, het zijn tred begon op te drijven en is beginnen galopperen” ;
dat “de oorzaak van de schade dus bij het paard ligt aangezien het zijn
tred tweemaal heeft gewijzigd zonder dat het hiertoe enige aansporing
had gekregen”.
Het stelt ook vast dat, “niet betwist wordt dat de bewaring van het dier
door een dressuurovereenkomst is overgegaan naar G.W., [de uitbater
van manege La Sandry], maar dat, aangezien laatstgenoemde het paard
bereden had tijdens de uitvoering van die overeenkomst en in de exacte
omstandigheden van de zaak, het kwestie is te weten of de bewaring
daardoor niet is overgegaan naar C.D., [het slachtoffer]” ; dat niet kan
worden afgeleid “uit het onderzoek van de gegevens van de zaak ; dat
[G.] W. op de dag van de litigieuze feiten alle initiatieven heeft genomen
om het paard te dresseren : hij berijdt het paard als eerste en verzoekt
vervolgens C.D. om het paard in de manege te berijden en dan de manege
te verlaten, hij houdt zelfs het paard vast om langs de poort te gaan en
raadt de paardrijdster aan wat verder te gaan (de verkeersdrempel over
te steken) om de eentonigheid te doorbreken en zo te verhinderen dat
het paard mogelijk zenuwachtig wordt”.
Het arrest oordeelt dat “tegen die bijzondere achtergrond, het loutere
feit dat [G.] W., die nog steeds de opdracht had het paard te dresseren,
niet het fysieke meesterschap over het dier had op het ogenblik van het
ongeval, niet volstaat om een wijziging van bewaring van het dier in de
zin van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek aan te nemen”.
Met het geheel van die vermeldingen, beslissen de appelrechters naar
recht dat de aangestelde van de eiseres de bewaring van het dier had in
de zin van voornoemd artikel 1385.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
19 november 2012— 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer
De Bruyn.
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N° 621
3o Kamer — 19 november 2012
(S.11.0098.F)
1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Maatschappelijke integratie. — Maatschappelijk leefloon. — Toekenning. —
Valse verklaring. — Misdrijf. — Herziening. — Onverschuldigde betaling. —
Terugvordering van de onverschuldigde betaling. — Verjaring. — Termijn.
2o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (Aard. Duur. Aanvang.
Einde). — Maatschappelijk Welzijn (Openbare Centra voor). — Maatschappelijke integratie. — Maatschappelijk leefloon. — Toekenning. — Valse
verklaring. — Misdrijf - Herziening. — Onverschuldigde betaling. — Terugvordering van de onverschuldigde betaling. — Verjaring. — Termijn.

1o en 2o Artikel 102, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 volgens
hetwelk de vordering tot terugbetaling door particulieren van de kosten van
maatschappelijke dienstverlening door verloop van vijf jaren verjaart overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, doet geen afbreuk aan
artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering volgens hetwelk de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk
Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van schade, met dien verstande dat zij niet vóór de
strafvordering kan verjaren  (1). (Art. 102, eerste lid, OCMW-wet ; Artt. 26
en 28, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(O.C.M.W.

van

Elsene t. B.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 12 mei 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 2 oktober 2012 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 102, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1978
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verjaart
  (1) Zie concl. O.M., in Pas., nr. 621

ARREST-2012-11.indb 2597

07/08/13 11:16

2598

ARRESTEN VAN CASSATIE

19.11.12 - N° 621

de vordering tot terugbetaling door particulieren overeenkomstig
artikel 2277 Burgerlijk Wetboek, na vijf jaar.
Volgens artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels van het
Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn
op de vordering tot schadevergoeding maar kan zij niet verjaren vóór de
strafvordering.
Die bepaling, waarvan artikel 102, eerste lid, van de wet van 8 juli
1976 niet afwijkt, is volgens artikel 28 van de wet van 17 april 1878 van
toepassing in alle door bijzondere wetten geregelde zaken behalve voor
de bijzondere bepalingen die de invordering van fiscale rechten of van
fiscale geldboeten regelen.
Nadat het arrest heeft vastgesteld dat “bewezen is dat [de verweerder]
[de eiser] omtrent zijn reële toestand wou voorliegen om steun te
trekken waarop hij geen recht had” en dat, “[de eiser] zich zodoende
beroept op een gedrag geregeld bij het koninklijk besluit van 31 mei
1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen ; [dat] dat strafrechtelijk strafbare gedrag
heeft voortgeduurd tot [de eiser] zich rekenschap heeft gegeven van
het bedrieglijk karakter van zijn verklaringen/zijn verzuim (juli 2007)”,
en beslist dat “de vordering van de [eiser] om de bedragen van maatschappelijke dienstverlening te mogen recupereren niet gegrond is
voor de periode vóór 27 december 2002” omdat “het feit [de eiser], via de
burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf, toe te staan
bedragen te recupereren buiten de bij de wet van 8 juli 1976 bepaalde
invorderingstermijn, strijdig is met een wettelijke bepaling van openbare orde”, en bijgevolg schendt het de artikelen 26 en 28 van de wet van
17 april 1878 en 102 van de wet van 8 juli 1976.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de
eiser verjaard verklaart voor de periode van 1 juli 2001 tot 26 december
2002 en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.
19 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr.
Geinger.
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N° 622
3o Kamer — 19 november 2012
(S.11.0104.F)
1o WERKLOOSHEID. — RECHT OP UITKERING. — Werkloze. — Actief
zoeken naar werk. — Voldoende inspanningen. — Inschakeling. — Arbeidsmarkt. — Bewijs. — Eerste evaluatiegesprek. — Onjuiste stukken. — Valse
attesten. — Uitkeringen. — Toekennen. — Weerslag.

De werkloze die valse attesten van het zoeken naar werk voorlegt, bij een
eerste gesprek na afloop waarvan hij niet kan worden uitgesloten van het
genot van uitkeringen, maakt geen gebruik van onjuiste stukken teneinde
te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht heeft  (1).
(Artt. 59quater, §§ 4 en 5, 59quinquies, § 5, en 155, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit)

(R.V.A. t. M.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 24 mei 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 2 oktober 2012 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift
aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 155, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, kan de
werkloze die gebruik maakt van onjuiste stukken teneinde te kwader
trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht heeft, van het
genot van de uitkeringen uitgesloten worden.
Krachtens artikel 59quater, § 4, van dat koninklijk besluit informeert
de directeur, indien hij vaststelt dat de werkloze voldoende inspanningen
heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, de werkloze
over deze positieve evaluatie. De werkloze wordt eveneens geïnformeerd
dat hij voor een nieuw onderhoud zal worden uitgenodigd, ten vroegste
na het verstrijken van een termijn van 16 maanden die ingaat op de dag
na dit gesprek of later.
  (1) Zie concl. O.M., in Pas., nr. 622.

ARREST-2012-11.indb 2599

07/08/13 11:16

2600

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.11.12 - N° 623

Krachtens artikel 59quater, § 5, van datzelfde koninklijk besluit wordt
de werkloze, indien de directeur vaststelt dat hij geen voldoende inspanningen heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, uitgenodigd om een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen waarin
hij zich verbindt de concrete acties uit te voeren. Overeenkomstig
artikel 59quinquies , § 5, wordt de werkloze, indien de directeur bij een
tweede onderhoud vaststelt dat de werkloze de aangegane overeenkomst
niet heeft nageleefd, uitgenodigd om een nieuwe schriftelijke overeenkomst te ondertekenen waarin hij zich ertoe verbindt de concrete acties
uit te voeren en vormt de werkloze bovendien het voorwerp van een
tijdelijke maatregel tot ontzegging van uitkeringen.
Uit die bepalingen volgt dat de werkloze die gebruik maakt van valse
attesten van het zoeken naar werk, in het kader van het eerste onderhoud na afloop waarvan hem geen uitkering kan worden ontzegd, geen
gebruik maakt van onjuiste stukken teneinde te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht heeft.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Foriers.

N° 623
2o Kamer — 20 november 2012
(P.12.0203.N)
GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter.
— Rechtsplegingsvergoeding. — Ambtshalve herleiding door de rechter. —
Voorwaarde.

De rechter die de gevorderde rechtsplegingsvergoeding ambtshalve herleidt
en berekent a rato van het percentage van de toegekende vordering “om het
doelbewust verhogen van een vordering om hogere rechtsplegingsvergoeding
te bekomen tegen te gaan”, zonder de partijen in de gelegenheid te stellen
hieromtrent standpunt in te nemen, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht  (1). (Art. 1022, Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. L.)

  (1) Zie Cass. 22 april 2010, AR C.09.0270.N, AC 2010, nr. 274 en Cass. 17 nov. 2010, AR
P.10.0863.F, AC 2010, nr. 681.

ARREST-2012-11.indb 2600

07/08/13 11:16

N° 623 - 20.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2601

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Veurne van 21 december 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het hof
.........................................................
Vierde middel
18. Het middel voert schending aan van artikel 1022 Gerechtelijk
Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging : de appelrechters berekenen de aan de eiser toekomende
rechtsplegingsvergoeding a rato van het percentage van de toegekende
vordering om het doelbewust verhogen van een vordering om een hogere
rechtsplegingsvergoeding te verkrijgen tegen te gaan ; er was hiervoor
geen verzoek van partijen ; de appelrechters hebben tevens nagelaten
partijen hieromtrent te ondervragen.
Artikel 1022, derde lid, bepaalt dat op verzoek van een van de partijen
en op een met bijzondere redenen omklede beslissing, de rechter de
vergoeding ofwel kan verminderen, ofwel kan verhogen, zonder de door
de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden.
Hieruit volgt dat de vergoeding, bij ontstentenis van een conclusie
dienaangaande, wordt vastgesteld op het basisbedrag, zoals bepaald in
het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 en slechts van dit basisbedrag
kan worden afgeweken, indien een van de partijen hierom verzoekt.
Niettemin kan de rechter de rechtsplegingsvergoeding berekenen
op basis van het toegekende veeleer dan op basis van het gevorderde
bedrag, wanneer dit laatste bedrag volgt ofwel uit een klaarblijkelijke
overwaardering die de normaal bedachtzame en zorgvuldige justitiabele niet zou hebben begaan, ofwel uit een te kwader trouw verrichte
verhoging die als enig doel had op kunstmatige wijze het bedrag van
de vordering op te trekken tot een hogere schijf van de rechtsplegingsvergoeding.
De rechter kan de gevorderde rechtsplegingsvergoeding op deze grond
niet ambtshalve herleiden zonder de partijen in de gelegenheid te stellen
hieromtrent standpunt in te nemen.
19. De appelrechters die de door de eiser gevorderde rechtsplegingsvergoeding ambtshalve herleiden en berekenen a rato van het percentage van de toegekende vordering “om het doelbewust verhogen van
een vordering om hogere rechtsplegingsvergoeding te bekomen, tegen
te gaan”, zonder de partijen in de gelegenheid te stellen hieromtrent
standpunt in te nemen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
door de eiser gevorderde rechtsplegingsvergoeding.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder tot een vierde van de kosten en laat de
overige drievierden ten laste van de eiser.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Brugge, zetelend in hoger beroep.
20 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Soete (bij de balie te Brugge) en de heer Ascrawat (advocaat bij de
balie te Veurne).

N° 624
2o Kamer — 20 november 2012
(P.12.0499.N)
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum. — Raming van schade naar billijkheid. — Voorwaarden.

De rechter mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de redenen aangeeft
waarom hij de door het slachtoffer voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden
bepaald  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Gent van 6 december 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Beslissing

van het hof

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek : de appelrechters verwerpen ten onrechte de kapitalisatie  (1) Cass. 15 sept. 2010, AR P.10.0476.F, AC 2010, nr. 522.

ARREST-2012-11.indb 2602

07/08/13 11:16

N° 624 - 20.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2603

berekening van de eiseres voor haar morele schade wegens de blijvende
invaliditeit.
2. De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite, maar binnen de perken
van de conclusies van partijen, het bestaan en de omvang van de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte schade alsook het bedrag van de
vergoeding dat nodig is voor het volledige herstel van die schade.
3. De rechter mag de schade naar billijkheid ramen, mits hij de redenen
aangeeft waarom hij de door het slachtoffer voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk
anders kan worden bepaald.
De appelrechters oordelen dat de toepassing van de kapitalisatiemethode voor de blijvende morele schade niet kan worden toegepast omdat :
— een begroting ex aequo et bono te verkiezen is bij gebrek aan een
evidente concrete begrotingsgrondslag ;
— een begroting op basis van een conventioneel bepaald forfaitair
dagbedrag dat als basis wordt gehanteerd voor de periodes van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid en verrekend wordt op jaarbasis om de toekomstige schade van blijvende arbeidsongeschiktheid te kapitaliseren,
ervan uitgaat dat de schade voor en na de consolidatie van eenzelfde
intensiteit blijft en voor altijd als een statisch gegeven moet worden
beschouwd, hetgeen niet bewezen is ;
— de morele schade bestaat uit verschillende elementen waaronder in
hoofdzaak de pijnschade, de gederfde levensvreugde, het bewustzijn van
de vermindering van fysieke kracht of geestelijke vermogens, de angst
en onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkeling ;
— al deze elementen onderhevig zijn aan dynamische factoren van,
vooral bij zware fysieke aandoeningen, een mogelijke verergering van de
pijn, maar meestal, hoofdzakelijk, van gewenning en aanpassing.
4. De appelrechters die op deze gronden de door de eiseres voorgestelde
kapitalisatieberekening afwijzen, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek : de appelrechters wijzen ten onrechte de door de
eiseres voor de begroting van haar schade ingevolge het verlies van
economische waarde in het huishouden gehanteerde kapitalisatieberekening af.
6. De appelrechters oordelen dat :
— het niet te voorspellen is hoe de samenstelling van haar gezin in de
toekomst zal evolueren tot aan haar overlijden, zodat het evenmin mogelijk is bij gebrek aan zekere parameters deze schade exact te begroten ;
— terzake dezelfde motivering geldt als voor de begroting van de
morele schade blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid.
7. De appelrechters die op deze gronden de door de eiseres voorgestelde
kapitalisatieberekening afwijzen, verantwoorden hun beslissing naar recht.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer van Eeckhoutte.

N° 625
2o Kamer — 20 november 2012
(P.12.1787.N)
1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Cassatieberoep. — Cassatiemiddelen. — Vorm en termijn. — Verzoekschrift niet neergelegd samen met
het cassatieberoep ter griffie van het hof van beroep. — Gevolg.
2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Vormen. — Vorm en termijn
voor memories en stukken. — Europees aanhoudingsbevel. — Cassatiemiddelen. — Verzoekschrift niet neergelegd samen met het cassatieberoep
ter griffie van het hof van beroep. — Gevolg.
3o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Te voegen stukken. — Europees aanhoudingsbevel. — Verzoekschrift niet neergelegd samen met het
cassatieberoep ter griffie van het hof van beroep. — Gevolg.
4o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Weigeringsgronden. — Afbreuk
aan fundamentele rechten. — Toepassing.

1°, 2o en 3o Het verzoekschrift met cassatiemiddelen bij cassatieberoep inzake
een Europees aanhoudingsbevel dat niet is neergelegd ter griffie van het hof
van beroep samen met het cassatieberoep, is niet tijdig neergelegd en mitsdien niet ontvankelijk  (1). (Art. 18, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel)
4o Artikel 4.5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel houdt een weigeringsgrond
in met betrekking tot het bestaan van ernstige redenen op grond van
concrete elementen dat de uitvaardigende staat de fundamentele rechten
van de betrokken persoon in gevaar zou brengen ; deze bepaling is niet van
toepassing op de in België gevoerde procedure van tenuitvoerlegging van
een Europees aanhoudingsbevel, noch op in België gestelde handelingen om
de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel te verzekeren  (2).

(Procureur-generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Gent t. O.)

  (1) Cass. 16 nov. 2010, AR P.10.1730.N, AC 2010, nr. 678.
  (2) Cass. 27 juni 2007, AR P.07.0867.F, AC 2007, nr. 363 ; Cass. 24 juni 2008, AR P.08.0967.N,
AC 2008, nr. 393.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 november 2012.
In een verzoekschrift voert de eiser grieven aan.
In een memorie, die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser een middel
aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het verzoekschrift
1. Krachtens artikel 18, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel kunnen
cassatiemiddelen worden voorgedragen, hetzij in de akte van voorziening, hetzij in een bij die gelegenheid neergelegd geschrift, hetzij in
een memorie die op de griffie van het Hof van Cassatie moet worden
ontvangen ten laatste de vijfde dag te rekenen van de datum van instelling van het cassatieberoep.
2. Het cassatieberoep is ingesteld op 7 november 2012.
Het verzoekschrift met cassatiemiddelen dat is neergelegd ter griffie van
het hof van beroep te Gent op 8 november 2012 en derhalve niet samen met
het cassatieberoep, is niet tijdig neergelegd en mitsdien niet ontvankelijk.
Middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, § 1, tweede lid,
en 17, § 4, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest weigert
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel op grond van
artikel 4.5° van voormelde wet, omdat de tenuitvoerlegging van het bevel
afbreuk doet aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon,
bepaald in artikel 6 EVRM daar het initieel berust op een willekeurige
vrijheidsberoving in België, terwijl artikel 16 § 1, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel limitatief opsomt welke verificaties de onderzoeksgerechten dienen te verrichten.
De artikelen 16, § 1, tweede lid, 2°, en 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepalen dat de raadkamer, en in geval van hoger beroep de
kamer van inbeschuldigingstelling, nagaan of een van de weigeringsgronden omschreven in de artikelen 4 tot 6 moet worden toegepast.
Krachtens artikel 4.5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd
ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd
door artikel 6 Verdrag Europese Unie. Overeenkomstig artikel 6 van dat
verdrag behoren tot die rechten ook de grondrechten, zoals zij worden
gewaarborgd door het EVRM.

ARREST-2012-11.indb 2605

07/08/13 11:16

2606

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.11.12 - N° 626

4. Artikel 4.5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel houdt een weigeringsgrond in met betrekking tot het bestaan van ernstige redenen op grond
van concrete elementen dat de uitvaardigende staat de fundamentele
rechten van de betrokken persoon in gevaar zou brengen. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de in België gevoerde procedure
van tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, noch op in
België gestelde handelingen om de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel te verzekeren.
Bijgevolg schendt de kamer van inbeschuldigingstelling, die de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel weigert op grond van
een willekeurige vrijheidsberoving in België, de in het middel aangevoerde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
20 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Meese (bij de balie te Gent).

N° 626
2o Kamer — 21 november 2012
(P.12.0759.F)
1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Valsheid
geschrifte. — Huwelijk. — Geveinsde toestemming. — Handtekening in
registers van de huwelijksakten. — Voorwaarde.

in
de

2o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Valsheid in
geschrifte. — Mentale toestand van één van de partijen. — Huwelijk. —
Schijnhuwelijk.
3o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Moreel
deel. — Begrip.
4o HUWELIJK. — Huwelijksakte. — Verdraaiing

van de waarheid.

bestand-

— Geen

voornemen tot het vormen van een duurzame huwelijksgemeenschap.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — Fout. —
Schade. — Oorzakelijk verband. — Beoordeling door de rechter.

1o Het feit dat een partij haar toestemming in het huwelijk heeft geveinsd
door haar handtekening te plaatsen in de registers van de huwelijksakten
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die worden bijgehouden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan
als een valsheid in geschrifte worden omschreven, zonder dat vereist is dat
beide partijen hun toestemming opzettelijk hebben geveinsd. (Artt. 193, 196
en 197, Strafwetboek)
2o Het feit dat één van de partijen door zijn geestestoestand niet heeft kunnen
toestemmen in een huwelijksakte, belet niet dat de strafrechter het feit dat
de andere partij met bedrieglijk opzet in een schijnhuwelijk heeft toegestemd,
als valsheid in geschrifte omschrijft. (Artt. 193, 196 en 197, Strafwetboek)
3o Er is voldaan aan het bedrieglijk opzet, zoals vereist opdat de valsheid
strafbaar zou zijn, wanneer de dader, met misleiding van het openbaar
vertrouwen in het geschrift, enigerlei voordeel of winst probeert te verkrijgen
die hij niet zou hebben verkregen indien hij de waarachtigheid en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd.
4o Het feit dat er geen enkel voornemen bestaat om een levensgemeenschap te
vormen, kan het objectieve gegeven uitmaken waaruit kan worden afgeleid
dat het huwelijk niet oprecht is. (Artt. 193 en 196, Strafwetboek)
5o Om het oorzakelijk verband uit te sluiten moet men kunnen stellen dat de
schade zich zonder de fout niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij zich
in concreto heeft voorgedaan, waarbij alle andere omstandigheden van de
schade identiek zijn ; het onderzoek dat erin bestaat zich af te vragen of de
schade zich ook zonder de fout had kunnen voordoen, mag niet verworden
tot de mentale constructie van een ingebeeld geval ; de rechter verzoeken
de zaak te beoordelen zonder rekening te houden met de concrete omstandigheden van de zaak, komt erop neer te eisen dat geen enkel ander feit,
behalve de fout, de schade kan hebben veroorzaakt, hetgeen volgens artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist is.

(R. t. S. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 23 maart 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het feit dat een partij haar toestemming in het huwelijk heeft geveinsd
door haar handtekening te plaatsen in de registers van de huwelijksakten
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die worden bijgehouden door de ambtenaar van de burgerlijke stand,
kan als valsheid in geschriften worden omschreven, zonder dat vereist is
dat beide partijen hun toestemming opzettelijk hebben geveinsd.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het feit dat één van de partijen door zijn geestestoestand niet heeft
kunnen toestemmen in een huwelijksakte, ontzegt de strafrechter de
bevoegdheid niet om het feit dat de andere partij met bedrieglijk opzet
in een schijnhuwelijk heeft toegestemd, als valsheid in geschriften te
omschrijven.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Derde onderdeel
De eiseres voert aan dat de appelrechters het moreel bestanddeel van
de valsheid in geschriften niet naar recht hebben vastgesteld, aangezien de gemeenschap van goederen die ten gevolge van een huwelijk is
ontstaan, niet als een onrechtmatig voordeel kan worden beschouwd.
Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat de valsheid strafbaar zou zijn,
is verwezenlijkt wanneer de dader, met misleiding van het openbaar
vertrouwen in het geschrift, enigerlei voordeel of winst probeert te
verkrijgen die hij niet zou hebben verkregen indien hij de waarachtigheid en de oprechtheid van het geschrift had geëerbiedigd.
Het arrest, dat oordeelt dat de aanstaande echtgenoot op bedrieglijke
wijze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand is gebracht, zonder
dat hij rechtsgeldig in het huwelijk heeft kunnen toestemmen en dat
de eiseres op bedrieglijke wijze in dat huwelijk heeft toegestemd uit
louter winstbejag, met benadeling van de toekomstige erfgenamen van
haar echtgenoot, maakt een juiste toepassing van artikel 196 Strafwetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, kan het feit dat er geen
enkel voornemen aanwezig was om een levensgemeenschap te vormen,
het objectieve gegeven zijn waaruit kan worden afgeleid dat het huwelijk niet oprecht is.
De appelrechters, die oordelen dat de eiseres, in strijd met de geformuleerde toestemming, in werkelijkheid kennelijk geen levensgemeenschap met haar echtgenoot heeft willen vormen, beslissen naar recht dat
de huwelijksakte het gevolg was van een verdraaiing van de waarheid.
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.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiseres,
uitspraak doen over
1. het beginsel van de aansprakelijkheid
Derde middel
De eiseres heeft voor de appelrechters aangevoerd en betoogt thans
voor het Hof dat er geen duidelijk oorzakelijk verband tussen de fout en
de schade in aanmerking kan worden genomen omdat de verweerders, de
neven van de overledene, alleen maar zijn wettelijke en niet zijn reservataire erfgenamen zijn, zodat de de cujus, ook zonder het van valsheid
betichte huwelijk en testament, de bestemming van zijn goederen had
kunnen regelen zonder dat zijn neven aanspraak hadden kunnen maken
op een deel daarvan.
Om het oorzakelijk verband uit te sluiten moet men kunnen stellen
dat de schade zich zonder de fout zou hebben voorgedaan zoals zij zich in
concreto heeft voorgedaan, waarbij alle andere omstandigheden van de
schade identiek zijn. Het onderzoek dat erin bestaat zich af te vragen
of de schade zich ook zonder de fout had kunnen voordoen, mag niet
verworden tot de mentale constructie van een ingebeeld geval.
Het middel dat aanvoert dat de door de verweerders aangevoerde
schade zich ook zou hebben voorgedaan als de de cujus schikkingen
had getroffen die hij in werkelijkheid niet heeft getroffen, verzoekt de
rechter om de zaak te beoordelen zonder rekening te houden met de
concrete omstandigheden van de zaak, wat erop neerkomt te eisen dat
geen enkel ander feit, behalve de fout, de schade kan veroorzaken.
Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, dat volgens het middel zou zijn
geschonden, vereist dat niet.
Het middel faalt naar recht.
2. De omvang van de schade
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het
gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen
van de verweerders tegen de eiseres, uitspraak doen over de omvang van
de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer de Hemptinne (bij de balie te Brussel), de heer Moreau (bij
de balie te Nijvel), de heer Risopoulos (bij de balie te Brussel) en de heer
Verheylesonne (bij de balie te Brussel).
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N° 627
2o Kamer — 21 november 2012
(P.12.0959.F)
1o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Beschikking tot verwijzing van de raadkamer.
— Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die tot hoger
beroep kan leiden tegen de beschikking tot verwijzing die door een andere
partij dan de appellant is opgeworpen.
beroep.

— Ontvankelijkheid

van het hoger

— Voorwaarden.

2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Beschikking tot verwijzing van de raadkamer. — Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die tot hoger beroep kan leiden tegen de
beschikking tot verwijzing die door een andere partij dan de appellant is
opgeworpen.

— Ontvankelijkheid

van het hoger beroep.

— Voorwaarden.

3 HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Beschikking tot verwijzing van de raadkamer.
— Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die tot hoger
o

beroep kan leiden tegen de beschikking tot verwijzing die door een andere
partij dan de appellant is opgeworpen.
beroep.

— Ontvankelijkheid

van het hoger

— Voorwaarden. — Grens.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Beschikking tot verwijzing van de raadkamer. — Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die tot hoger beroep kan leiden tegen de
beschikking tot verwijzing die door een andere partij dan de appellant is
opgeworpen.

— Ontvankelijkheid

van het hoger beroep.

— Voorwaarden. —

Grens.

1o en 2o De wet vereist niet dat de betwisting die tot hoger beroep tegen de
beschikking tot verwijzing kan leiden, door de appellant zelf wordt opgeworpen ; zij kan ook door een andere partij zijn opgeworpen  (1). (Art. 135,
§ 2, Wetboek van Strafvordering)
3o en 4o De wet verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, waarvoor
de appellant geen enkel middel aanvoert, niet om in de conclusies die de
andere partijen voor de raadkamer hebben neergelegd, ambtshalve elke grief
te onderzoeken die de ontvankelijkheid van het hoger beroep kan verantwoorden. (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)

(S.)
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 9 mei 2012.
  (1) Zie Cass. 18 jan. 2005, AR P.04.1454.F, AC 2005, nr. 38.
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Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking tot verwijzing niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan
de inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op
voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen
instellen.
De eiser heeft niet zelf, voor de raadkamer, één van de middelen
aangevoerd die in artikel 135, § 2, van het voormelde wetboek zijn
bedoeld.
De wet vereist niet dat de betwisting die tot hoger beroep tegen de
beschikking tot verwijzing kan leiden, door de appellant zelf wordt
opgeworpen. Zij kan ook door een andere partij worden opgeworpen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenwel
niet dat de eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling een grief
van nietigheid of niet-ontvankelijkheid heeft overgenomen die door
een mede-inverdenkinggestelde voor de eerste rechter was aangevoerd.
Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering verplicht de kamer van
inbeschuldigingstelling waarvoor de appellant geen middel aanvoert,
niet om in de conclusies die de andere partijen voor de raadkamer hebben
neergelegd, ambtshalve elke grief te onderzoeken die de ontvankelijkheid van het hoger beroep kan verantwoorden.
De kamer van inbeschuldigingstelling beslist bijgevolg naar recht dat
het voorwerp van het hoger beroep van de eiser geen geval was waarin de
wet dat rechtsmiddel tegen de beschikking tot verwijzing toekent aan
de inverdenkinggestelde.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
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N° 628
2° Kamer. — 21 november 2012
(P.12.1557.F)
1o MISDRIJF. — Rechtvaardiging en verschoning. — Verschoning. — Uitlokking. — Zware gewelddaden tegen personen. — Begrip.
2o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — Verschoningsgrond.
— Uitlokking. — Zware gewelddaden tegen personen. — Begrip.
3o MISDRIJF. — Rechtvaardiging en verschoning. — Verschoning. — Uitlokking. — Zware gewelddaden tegen personen. — Beoordeling.
4o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — Verschoningsgrond.
— Uitlokking. — Zware gewelddaden tegen personen. — Beoordeling.
5o MISDRIJF. — Rechtvaardiging en verschoning. — Verschoning. — Uitlokking. — Zware gewelddaden tegen personen. — Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter. — Grenzen.
6o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — Verschoningsgrond.
— Uitlokking. — Zware gewelddaden tegen personen. — Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter. — Grenzen.
7o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Slagen en verwondingen. Doden. — Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden. — Verschoningsgrond. — Uitlokking. — Zware
gewelddaden tegen personen.

1o en 2o De wet meet de zwaarwichtigheid van de gewelddaden, zowel fysieke
als morele, die de verschoningsgrond opleveren, niet uitsluitend af aan
de hevigheid van de reactie die zij hebben veroorzaakt, maar ook aan de
materiële intensiteit in verhouding tot de ernst van het uitgelokte misdrijf.
(Art. 411, Strafwetboek)
3o en 4o De bij artikel 411 van het Strafwetboek vereiste zware gewelddaden zijn
die welke op zich reeds de vrije wil van een normaal en redelijk persoon kunnen
verminderen en niet die welke alleen die uitwerking hebben gehad door de
bijzondere gevoeligheid van de uitgelokte dader. (Art. 411, Strafwetboek)
5°, 6o en 7o De bodemrechter beoordeelt in feite of de gewelddaden zwaarwichtig genoeg zijn, zoals vereist bij artikel 411 van het Strafwetboek, maar
het staat aan het Hof om na te gaan of de rechter uit zijn onaantastbare
vaststellingen, naar recht de verschoningsgrond heeft kunnen afleiden.
(Art. 411, Strafwetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen drie arresten met de nummers 1, 2
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en 3 van de griffie, die op 13 en 14 juni 2012 zijn gewezen door het hof van
assisen van de provincie Waals Brabant.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest met
nummer 2 dat op 14 juni 2012 is gewezen
Krachtens artikel 359, derde lid, Wetboek van Strafvordering, kan
de burgerlijke partij alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen.
Het bestreden arrest doet alleen uitspraak over de straffen die aan de
verweerder zijn opgelegd. Het veroordeelt de eiseres niet tot de kosten
van de strafvordering.
Het cassatieberoep dat is ingesteld door een partij die daarvoor geen
hoedanigheid heeft, is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de arresten met de
nummers 1 en 2 die op 13 en 14 juni 2012 zijn gewezen
Het middel voert schending aan van artikel 411 Strafwetboek. Het hof
van assisen wordt verweten dat het voor de verweerder de verschoningsgrond uitlokking heeft aangenomen op grond van feiten die dat niet
rechtvaardigen. Volgens de eiseres hebben de gezworenen alleen verwezen
naar de persoonlijkheid van de uitgelokte ambtenaar en hebben zij de
in de voormelde wetsbepaling vastgelegde evenredigheid tussen de ernst
van de uitgelokte misdaad en het door de misdaad veroorzaakte zware
geweld miskend.
De bij artikel 411 Strafwetboek vereiste gewelddaden zijn gewelddaden
die op zich reeds de vrije wil van een normaal en redelijk persoon kunnen
verminderen en niet die welke alleen die uitwerking hebben gehad door
de bijzondere gevoeligheid van de uitgelokte dader.
De wet meet de zwaarwichtigheid van de gewelddaden die de verschoningsgrond opleveren, ook al is dat geweld fysiek dan wel moreel, niet
uitsluitend af aan de intensiteit van de reactie die zij hebben veroorzaakt maar ook aan de feitelijke intensiteit in verhouding tot de ernst
van het uitgelokte misdrijf.
De rechter beoordeelt in feite of de gewelddaden voldoende zwaarwichtig zijn maar het staat aan het Hof om na te gaan of hij uit zijn
onaantastbare vaststellingen naar recht de verschoningsgrond heeft
kunnen afleiden.
Om de aanneming van de verschoningsgrond met redenen te omkleden,
wijst het arrest van 13 juni 2012 onder meer erop dat het slachtoffer, na
de verweerder te hebben bedreigd, hem heeft vastgegrepen, hem met
geweld uit het voertuig heeft gesleurd waarin hij had plaatsgenomen,
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waarbij hij diens kledij heeft verscheurd, en aldus heeft aangegeven dat
hij met hem op de vuist wilde gaan.
Bijgevolg kan niet worden aangevoerd dat het hof van assisen en de
jury uitsluitend hebben verwezen naar de intensiteit van de reactie die
het gedrag van het slachtoffer door zijn eigen persoonlijkheid bij de
dader van de doodslag heeft teweeggebracht.
Het arrest wijst er bovendien op dat het slachtoffer zich ten aanzien
van de beschuldigde reeds gewelddadig had gedragen tijdens een twist
die zich twee dagen vóór de feiten had voorgedaan, en dat de dader, die
brutaal uit het voertuig was gegooid waarin hij had plaatsgenomen, op
het ogenblik dat hij de dodelijke slagen toebracht eventueel gedreven
was door een gevoel van vrees voor zijn tegenstander wegens diens
grotere gestalte en diens reputatie van vechtersbaas.
De rechters hebben de vechtpartij, in de door het arrest omschreven
omstandigheden, kunnen aanmerken als een wezenlijk bestanddeel van
een gewelddaad die voldoende zwaar was in verhouding tot de doodslag
die zij onmiddellijk heeft uitgelokt, zodat daaraan de draagwijdte van
een verzachtende verschoningsgrond in de zin van de artikelen 411 en 414
Strafwetboek kan worden toegekend.
Nadat het hof van assisen beslist heeft dat de wil van de dader van de
doodslag was gewijzigd door een feit dat voldoende ernstig was om een
dergelijk gevolg te hebben, heeft het ook, zonder in de in het middel
aangeklaagde tegenstrijdigheid te vervallen, aan die fout van het slachtoffer slechts tien percent van de gedeelde verantwoordelijkheid tussen
de overledene en zijn moordenaar kunnen toeschrijven.
De arresten zijn bijgevolg regelmatig met redenen omkleed en naar
recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Steinier (bij de
balie te Namen), mevr. Roels (bij de balie te Namen), de heer Moreau (bij
de balie te Nijvel) en de heer Obradovic (bij de balie te Nijvel).

N° 629
1o Kamer — 22 november 2012
(C.11.0443.F)
1o RECHTSMISBRUIK. — Begrip. — Overeenkomst. — Overeenkomst
verhuur van een landbouwmachine.

ARREST-2012-11.indb 2614

van

07/08/13 11:16

N° 629 - 22.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2615

2o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— Tussen partijen. — Uitvoering te goeder trouw. — Rechtsmisbruik. —
Begrip. — Overeenkomst van verhuur van een landbouwmachine.

1o en 2o In een overeenkomst van verhuur van een landbouwmachine kan op
grond van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, aan
de huurder geen interest worden toegekend op de huurwaarborg die door
de verhuurder bewaard wordt, niettegenstaande een beding van de overeenkomst dat bepaalt dat die waarborg geen interest opbrengt, alleen op
grond dat een ander beding bepaalt dat de huurder verwijlinterest op de
huur verschuldigd is  (1). (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik
verbiedt ; Art. 1134, derde lid, BW)

(Scantrax n.v. t. R. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 7 september 2010.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 24 oktober 2012
een conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en procureur
Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert drie middelen aan.
.........................................................
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 6, 1108, 1131 tot 1135, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eiseres, verhuurster, en de verweerder, huurder, “een
overeenkomst van bepaalde duur hadden gesloten met betrekking tot de huur van
een tweedehandse landbouwmachine”. Op, met name, de vordering van de eiseres
(bovenop de betaling, in hoofdsom, van de achterstallige huur en, subsidiair, van
een vergoeding voor het gebruik van het materiaal dat niet was teruggegeven na het
verstrijken van de overeenkomst, berekend op grond van de maandelijkse huur) die
ertoe strekt de verweerders (de verweerster had zich borg gesteld voor de verplichtingen van de verweerder) te doen veroordelen tot het betalen van interest op de
bedragen die niet of laattijdig zijn betaald, tegen de overeengekomen rentevoet van
1,5 pct. per maand, verwerpt het arrest die vordering op de volgende gronden :
“De eiseres vordert verwijlinterest tegen een rentevoet van 1,5 pct. per maand
– artikel 2.3 van de algemene voorwaarden – voor bepaalde huurgelden die na de
overeengekomen termijn zijn betaald.
  (1) Zie gedeeltelijk andersl. concl. O.M., in Pas., 2012, nr. 629.
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Ze houdt evenwel geen rekening met de opbrengst van de kraan die zij op
10 oktober 1994 voor 91.500 frank heeft gekocht van (de verweerder) en die zij
in bewaring heeft gehouden als waarborg voor de nakoming, door de huurder,
van zijn verplichtingen ; de interest die dat bedrag heeft opgebracht, waarvan
daarenboven kan worden aangenomen dat ze gekapitaliseerd werd en vervolgens
interest heeft opgebracht, compenseert de interest die verschuldigd was voor de
achterstallige huur, temeer daar de hoofdsommen allang zijn betaald.
De contractuele bepaling volgens welke de waarborg geen interest opbrengt,
wordt nietig verklaard omdat ze in strijd is met de openbare orde. De verplichtingen van beide partijen moeten wederkerig zijn en de schuldeiser maakt
misbruik van zijn recht wanneer hij een verwijlinterest van 1,5 pct. per maand
eist maar zelf geen interest op de huurwaarborg betaalt.
De (eiseres) blijft de waarborg verschuldigd en dat is het bedrag dat (de
verweerder) mag vorderen, niet de kraan die hij verkocht heeft overeenkomstig
de bepalingen van de huurovereenkomst en volgens de factuur die hij heeft overgelegd”.
Grieven
De overeenkomst strekt de partijen tot wet.
Wanneer de overeenkomst bepaalt dat interest betaald moet worden op de
bedragen die de ene partij aan de andere verschuldigd is, kan de partij aan wie
die interest verschuldigd is de andere partij, ter uitvoering van de overeenkomst,
doen veroordelen tot de betaling van die interest.
De omstandigheid dat de partij die de interest verschuldigd is, als waarborg
voor de uitvoering van haar verplichtingen aan de andere partij een waarborg
heeft gegeven en dat die waarborg, van geldelijke aard (of, indien die waarborg
bestaat in een goed, na de verkoop van dat goed, de verkoopprijs die verbonden
blijft aan de waarborg), interest heeft opgebracht, zonder dat overeengekomen
werd dat die interest geristorneerd of betaald zou worden aan de partij die de
waarborg heeft gesteld, doet niet af van die regel : geen enkele wettelijke bepaling verplicht de partijen immers overeen te komen dat de partij die de waarborg
heeft ontvangen, de interest op het bedrag van die waarborg zal moeten betalen
aan de partij die de voormelde waarborg heeft gesteld.
Daarenboven volgt uit geen enkele wettelijke bepaling dat “de verbintenissen
van elke partij wederkerig moeten zijn”.
De overeenkomst die niet bepaalt dat de partij die de waarborg heeft ontvangen,
interest moet betalen aan de partij die ze heeft gesteld, kan als dusdanig geen
misbruik van recht opleveren.
Het arrest dat met de bekritiseerde redenen de vordering van de eiseres verwerpt
die ertoe strekte de verweerders te doen veroordelen tot betaling van interest,
overeenkomstig “artikel 2.3 van de algemene voorwaarden”, waaruit kan worden
afgeleid dat die interest contractueel is overeengekomen, miskent bijgevolg de
verbindende kracht van de overeenkomst (schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest dat beslist dat “de contractuele bepaling volgens welke de waarborg geen intrest opbrengt, nietig wordt verklaard omdat ze strijdig is met de
openbare orde”, miskent daarenboven het begrip openbare orde (schending van
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek). Het miskent ook het begrip ‘oorzaak van
een contractuele verbintenis’ wanneer het beslist dat “de verbintenissen van
elke partij wederkerig moeten zijn”, daar de wettelijke bepalingen betreffende
de oorzaak geen wederkerigheid of, op zijn minst, geen volledige wederkerigheid tussen de aan elke partij opgelegde contractuele verbintenissen vereisen
en, inzonderheid, niet vereisen dat de verschuldigdheid van verwijlinterest op de
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door een partij te betalen bedragen, noodzakelijkerwijze en op straffe van nietigheid van die verplichting om de interest te betalen, moet worden gecompenseerd
door de verschuldigdheid van interest op de geldelijke waarborg door de partij
die de waarborg heeft ontvangen (schending van de artikelen 1108 en 1131 tot 1133
van het Burgerlijk Wetboek). Het arrest miskent ten slotte het begrip rechtsmisbruik door te beslissen dat de schuldeiser misbruik maakt van zijn recht
door “een verwijlinterest van 1,5 pct. per maand te eisen maar zelf geen interest
verschuldigd te zijn op de huurwaarborg” (schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het vermelde rechtsbeginsel).

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

van het hof

Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de eiseres en de verweerder een overeenkomst
hadden gesloten met betrekking tot de huur van een landbouwmachine
voor een termijn van vijf jaar, dat artikel 8.2 van de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst bepaalde onder welke voorwaarden
de koopoptie gelicht kon worden bij het eindigen van de overeenkomst,
dat artikel 8.3 bepaalde onder welke voorwaarden de huurder de huur
kon verlengen en artikel 8.4 bepaalde dat, indien één van de voornoemde
opties niet werd gelicht en het materiaal niet aan de verhuurder werd
teruggegeven, de huurovereenkomst hernieuwd zou worden onder de
bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, en dat de verweerder,
na het eindigen van de overeenkomst, het gehuurde materiaal heeft
behouden zonder de koopoptie te lichten.
.........................................................
Tweede middel
Het arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot betaling van
verwijlinterest op de huurgelden die tijdens de oorspronkelijke termijn
van vijf jaar zijn vervallen, op grond dat “de conventionele bepaling
volgens welke de waarborg geen interest opbrengt nietig wordt verklaard
omdat ze strijdig is met de openbare orde, dat de verbintenissen van elke
partij wederkerig moeten zijn en dat de schuldeiser misbruik van zijn
recht door een verwijlinterest van 1,5 pct. te eisen en zelf geen interest
verschuldigd te zijn op de waarborg”, en beslist dat de interest die op de
huurgelden verschuldigd is, gecompenseerd wordt door de interest die
door de huurwaarborg is opgebracht.
Geen enkele wettelijke bepaling van openbare orde bepaalt dat de
wederkerige verplichtingen van de partijen bij een overeenkomst voor
de huur van een machine in die mate gelijkwaardig moeten zijn dat,
wanneer een beding van de overeenkomst bepaalt dat de huurder verwijlinterest verschuldigd is op de huur, enerzijds het beding volgens hetwelk
de door de huurder gestelde huurwaarborg geen interest opbrengt nietig
is en anderzijds de verhuurder aan de huurder interest op die huurwaarborg moet betalen.
Het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, verantwoordt niet dat aan de huurder interest op de door de verhuurder
bewaarde huurwaarborg toegekend wordt, ondanks een beding van de
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overeenkomst dat bepaalt dat die waarborg geen interest opbrengt,
alleen op grond dat een ander beding de huurder verplicht verwijlinterest op de huur te betalen.
Het arrest dat de vordering tot betaling van verwijlinterest om de
voormelde redenen verwerpt, miskent het algemeen rechtsbeginsel dat
rechtsmisbruik verbiedt en schendt de artikelen 6, 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering verwerpt
die de eiseres tegen de verweerders heeft ingesteld en die strekt tot
betaling, enerzijds, van verwijlinterest op de huurgelden die tijdens de
oorspronkelijk overeengekomen termijn van vijf jaar zijn vervallen en,
anderzijds, van een vergoeding voor het gebruik van het gehuurde goed
na die duur, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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.
22 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gedeeltelijk andersluidende conclusie :
de heer Leclercq, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint,
mevr. Oosterbosch en de heer De Bruyn.

N° 630
1o Kamer — 22 november 2012
(C.11.0688.F)
1o IMMUNITEIT. — Diplomatieke immuniteit. — Uitvoeringsimmuniteit. —
Diplomatieke missies. — Bankrekeningen. — Internationaal gebruik. — Ne
impediatur legatio.
2o DIPLOMATEN EN CONSULS. — Diplomatieke missies. — Bankrekeningen.
— Immuniteit. — Diplomatieke immuniteit. — Uitvoeringsimmuniteit. —
Internationaal gebruik. — Ne impediatur legatio.
3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — GEVOLGEN
VAN INTERNATIONALE NORMEN. — Internationaal gebruik. — Ne impediatur legatio. — Diplomaten en consuls. — Diplomatieke missies. — Bankrekeningen. — Immuniteit. — Diplomatieke immuniteit. — Uitvoeringsimmuniteit.
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1°, 2o en 3o De regel “Ne impediatur legatio” is een internationaal gebruik  (1).
(Internationaal gebruik Ne impediatur legatio)

(Republiek Argentinië t. NMC Captial Ltd vennootschap
naar het recht van de Caymaneilanden)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 21 juni 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 31 oktober 2012
ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 22, 3, en 25 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake
diplomatiek verkeer, goedgekeurd bij de wet van 30 maart 1968 houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer ; 2. Facultatief Protocol betreffende de verplichte regeling van
geschillen ; 3. Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit ;
opgemaakt op 18 april 1961 te Wenen, en, voor zoveel als nodig, van die goedkeuringswet ;
— artikel 31, 1, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht, goedgekeurd bij de wet van 10 juni 1992 houdende goedkeuring van het
Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, en van de Bijlage, opgemaakt te
Wenen op 23 mei 1969, en, voor zoveel als nodig, van die goedkeuringswet ;
— artikel 38, § 1, b), van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof gevoegd
bij het Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, goedgekeurd bij de wet
van 14 december 1945 tot goedkeuring van het Handvest van Verenigde Volken en
het Statuut van het Internationale Gerechtshof, getekend te San Francisco, op
26 juni 1945 en, voor zoveel als nodig, van die goedkeuringswet ;
— artikel 32 van de Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten,
gedaan te Basel op 16 mei 1972 en goedgekeurd bij de wet van 19 juli 1975 ;
— regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio ;
— regel van internationaal gewoonterecht die op zijn minst de republiek
Argentinië en het koninkrijk België bindt en krachtens welke op specifieke wijze
afstand moet zijn genomen van de uitvoeringsimmuniteit die de diplomatieke
zendingen van een vreemde Staat genieten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gegrond, hervormt het beroepen vonnis en verklaart bij een nieuwe uitspraak
het door de eiseres bij dagvaarding van 14 augustus 2009 ingestelde verzet tegen
het op 7 augustus 2009 gelegde bewarend derdenbeslag niet-gegrond, wijst al haar
  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 630
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vorderingen af en veroordeelt haar in de kosten van de beide aanleggen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro per aanleg.
Die beslissing steunt op alle redenen van het arrest die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de onderstaande redenen :
“4. De [eiseres] betwist de gegrondheid van het hoger beroep en voert daartoe,
net als voor de eerste rechter, de uitvoeringsimmuniteit van de in beslag genomen
bezittingen aan.
Vreemde Staten genieten in België uitvoeringsimmuniteit.
Toch wordt aangenomen dat die immuniteit niet absoluut is in zoverre zij
slechts van toepassing is op de goederen die bestemd zijn voor de uitoefening van
de soevereiniteit van de Staat en dat op goederen waaraan een private of commerciële bestemming gegeven is, gedwongen uitvoering mogelijk blijft (E. Dirix en
K. Broeckx, Beslag, 2010, nr. 197, p. 150 – 151).
Ook goederen van diplomatieke en consulaire zendingen genieten immuniteit,
wat echter niet belet dat goederen die geen verband houden met die zendingen
wel in beslag mogen worden genomen.
Er kan worden afstand gedaan van die immuniteit, die de diplomaat en zijn ambt
beschermt zonder de Staat van herkomst te dwingen die bescherming te handhaven.
Het gaat om een immuniteit die in het kader past van het beginsel van de
uitvoeringsimmuniteit van de Staten waarvan de ambassade een orgaan is. Die
bescherming vereist dus een vaststaand verband tussen de in beslag genomen
goederen en het feit dat die goederen noodzakelijk zijn voor de diplomatieke
vertegenwoordiging.
Die diplomatieke immuniteit vindt haar grondslag in het Verdrag van Wenen
van 18 april 1961 dat de krijtlijnen ervan trekt in het kader van het diplomatieke
ambt van de Staat.
De tekst zelf van het Verdrag maakt geen gewag van bankrekeningen, effectenrekeningen, of banktegoeden van de diplomatieke zending, wat niet belet dat ze
beschermd worden voor zover die bezittingen specifiek voor de behoeften van de
zending worden aangewend.
Aldus werd geoordeeld : ‘Il n’est pas contesté que les avoirs des États étrangers, et notamment les avoirs bancaires affectés aux besoins de leurs ambassades,
bénéficient de l’immunité d’exécution’ (Brussel, 21 juni 2002, J.T., 2002, 714 ; zie
ook Brussel, 4 oktober 2002, J.T., 2003, 318).
De Belgische en internationale rechtspraak en rechtsleer is verdeeld over de
vraag of de immuniteit betreffende bankrekeningen van een diplomatieke zending
al dan niet autonoom is, hoewel noch de tekst van het Verdrag van Wenen van
1961, noch het internationaal gewoonterecht, noch de internationale verdragen
de stelling rechtvaardigen van een volledig autonoom regime van uitvoeringsimmuniteit, dat afwijkt van de uitvoeringsimmuniteit van de Staten betreffende de
rekeningen van de diplomatieke zending.
De artikelen 22 tot 25 van het Verdrag doelen op sommige specifieke goederen :
de gebouwen van de zending (artikel 22, 1), het meubilair en andere daar aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending (artikel 22, 3).
Het doel van die bescherming is strikt gelinkt aan het diplomatieke ambt.
Anders gezegd : die goederen genieten geen fundamenteel verschillende immuniteit dan die van het algemene regime. Het gaat veeleer om een concrete toepassing, om een verduidelijking van het algemene regime.
Het doel van het Verdrag is immers, volgens de aanhef ervan ‘niet (...) personen
te bevoorrechten, doch te verzekeren dat diplomatieke zendingen als vertegenwoordigers der staten doelmatig functioneren’ ; dit betekent duidelijk dat de
bescherming van de in het Verdrag bepaalde goederen louter functioneel is.
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Er dient hier op gewezen dat, zoals de [eiseres] terecht beweert, de geest van
het Verdrag van Wenen weliswaar erin bestaat de betrekkingen tussen de landen
te begunstigen en te verzekeren dat diplomatieke zendingen als vertegenwoordigers der staten doelmatig functioneren, maar dat dit niet impliceert dat aan de
artikelen 22 tot 25 een draagwijdte mag worden toegekend die geen steun vindt
in de tekst zelf.
De [eiseres] betoogt voorts dat het comité van ministers van Raad van Europa,
in zijn Aanbeveling nr. R (97) 10 van 1997 verklaard heeft dat de bankrekeningen
met gelden voor de werking van de ambassade niet voor beslag vatbaar zijn.
Dienaangaande wijst het hof [van beroep] erop dat het hier, zoals het opschrift
van de tekst, de inleiding en de eerste paragraaf van punt 3 vermelden, gaat om
een zienswijze in de specifieke context van een ‘Aanbeveling’ over de problematiek van de schulden van diplomatieke zendingen, van permanente zendingen
en van diplomatieke zendingen die ‘tweevoudig geaccrediteerd zijn’ en van hun
leden, en niet in de context van een tenuitvoerlegging ten laste van de Staat zelf.
Die zienswijze die uitgaat van een juridisch standpunt dat uitsluitend betrekking
heeft op de kwestie van de schulden die door diplomatieke vertegenwoordigingen
of door een lid ervan worden aangegaan, hoort dus geen algemene draagwijdte te
krijgen op grond van het Verdrag, te meer daar het hof [van beroep] reeds erop
wees dat het functionele criterium dient te worden gehanteerd.
Het Verdrag van Wenen bepaalt niets bijzonders betreffende gelden op bankrekeningen. Dat belet niet dat verscheidene auteurs een uitbreidende uitlegging
voorstaan waarin de bankrekeningen van de diplomatieke zendingen gelijkgeschakeld worden met de in de voornoemde artikelen bedoelde goederen. De
gelijkschakeling van de bedragen die gedeponeerd zijn op de bankrekeningen van
een ambassade of een andere diplomatieke zending met de in het Verdrag van
Wenen bedoelde goederen, impliceert dat de door dat verdrag verleende immuniteit geldt voor die banktegoeden. Aangezien de uitvoeringsimmuniteit die aan
de Staten is verleend en toegepast wordt op het vervullen van het diplomatieke
ambt, moeten die tegoeden, om die immuniteit te genieten, verband houden met
de behoeften van de zending en moeten ze dienen voor de uitoefening van de
soevereiniteit van de zendstaat.
Uit die zienswijze kan echter niet worden afgeleid dat er specifiek afstand moet
zijn gedaan van de immuniteit van banktegoeden van de diplomatieke zendingen.
Het hof [van beroep] zal hierop later terugkomen.
In tegenstelling tot hetgeen de [eiseres] beweert, kan uit de omstandigheid
dat het op 2 december 2004 door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties aangenomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van
rechtsmacht van staten en hun eigendommen — dat thans nog niet in werking
is getreden wegens onvoldoende ratificeringen — in artikel 19 een lijst opstelt
van specifieke categorieën van goederen die geacht worden voor een publieke
activiteit te dienen, en dus vermoed worden niet voor beslag vatbaar te zijn,
waarin ‘les biens, les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés aux
fins de la mission diplomatique’ zijn opgenomen, niet worden opgemaakt dat er
dienaangaande een regel van internationaal gebruik bestaat, aangezien die bepaling, volgens de bespreking van artikel 19 in het verslag van de Commissie Internationaal Recht over de werkzaamheden van de drieënveertigste zitting, precies
ingegeven is door de bekommernis om een betwiste materie klaar en duidelijk te
regelen, wat het bestaan van een gevestigd gebruik uitsluit.
Met andere woorden, de artikelen van het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de immuniteiten van de Staten kunnen niet worden aangemerkt als het
resultaat van een codificatie van gevestigde gebruiken, maar wel als bepalingen
die in het leven zijn geroepen om een aangelegenheid te regelen die in volle

ARREST-2012-11.indb 2621

07/08/13 11:16

2622

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.11.12 - N° 630

evolutie is, en waarvoor een ‘noodzakelijk en opportuun’ optreden nodig is dat
als leidraad dient voor de manier waarop in die aangelegenheid moet worden
gehandeld.
Ook de tekst van de Aanbeveling nr. (97)10 van de raad van ministers van de
Raad van Europa toont duidelijk aan dat er geen sprake is van een gewoonteregel. Hij maakt immers gewag van verschillende praktijken in de Staten, wat
uitsluit dat er een vaste gewoonteregel bestaat.
Een uitbreidende lezing van het Verdrag van Wenen zou bovendien nauwelijks
gevolgen hebben, aangezien de door het Verdrag van Wenen verleende immuniteit — die alleen maar de concrete toepassing vormt van de algemene uitvoeringsimmuniteit van de Staten in functie van de behoeften van de diplomatieke
zending — steeds vereist, of het nu gaat om tegoeden op bankrekeningen of
andere, dat ze betrekking hebben op de uitoefening van een soevereine functie
(P. d’Argent, ‘Le juge des saisies, le conseil de sécurité et l’immunité d’exécution
restreinte des États étrangers’, noot onder burg. Brussel (beslag), 27 februari 1995
en 9 maart 2005, J.T., 1995, 568 ; P. d’Argent, ‘Jurisprudence belge relative au droit
international privé’, B.T.I.R., 2003, 610 : ‘D’autres considèrent que la protection
des comptes d’ambassades est double puisqu’ils jouiraient, outre l’immunité
d’exécution, d’une immunité diplomatique. Cette immunité, qui n’est pas explicitement prévue par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, se
dégagerait d’une interprétation de l’article 25 de la Convention, lequel dispose
de l’obligation générale ne impediatur legatio. Cette immunité supplémentaire ne
serait cependant pas absolue (...). Cette approche pragmatique permet de douter
du bien-fondé de la construction qui attribue une double immunité aux comptes
d’ambassades. Non seulement celle-ci est fondée sur une lecture de l’article 25
de la Convention de Vienne de 1961 qui, bien que non déraisonnable, va au-delà
de ses termes mêmes, mais elle semble dresser deux obstacles à la saisie de ces
comptes alors que le critère devant être appliqué pour les lever est le même
puisque les besoins de la légation ne constituent qu’une affectation possible à
des fins souveraines ; ceci ne manque pas de révéler le caractère artificiel de la
construction’ ; J. Wouters en M. Vidal, ‘De rechter als hoeder van het internationaal recht : recente toepassingen van internationaal recht voor Belgische hoven
en rechtbanken’, Working Paper, nr. 92 (maart 2006).
Daaruit volgt dat het voor de Staten geldende regime van de uitvoeringsimmuniteit van toepassing is, wat betekent dat de bedragen die op een bankrekening van een ambassade zijn gedeponeerd, slechts beschermd worden wanneer die
tegoeden betrekking hebben op een soevereine functie van de Staat, als ze nuttig
zijn voor de functies van de zending en niet voor een economische, commerciële
of burgerrechtelijke verrichting die onder het privaatrecht valt.
Voor zover als nodig zal dat punt later worden onderzocht.
5. Het Belgisch recht aanvaardt doorgaans dat een Staat, vóór het ontstaan
van een geschil, bij geschrift afstand doet van zijn uitvoeringsimmuniteit
(J. Verhoeven, Droit international public, Larcier, 2000, 744 ; J. Verhoeven, ‘La
jurisprudence belge et le droit international de l’immunité d’exécution’, in
Mélanges offerts à Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004, 872).
Het wordt helemaal niet betwist dat de [eiseres] afstand heeft gedaan van haar
uitvoeringsimmuniteit in de Fiscal Agency Agreement en in de op 3 februari en
21 juli 2000 [uitgegeven] obligatieleningen.
Met betrekking tot de afstand van de uitvoeringsimmuniteit voert de [eiseres]
aan dat de omstandigheid dat zij afstand heeft gedaan van de uitvoeringsimmuniteit in de Fiscal Agency Agreement (FAA) en in de uitgiftevoorwaarden van de op
3 februari en 21 juli 2000 uitgegeven obligaties de bescherming niet aantast van de
in beslag genomen goederen, aangezien die afstand geenszins slaat op de goederen
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van de diplomatieke zending, inzonderheid haar bankrekeningen bij de vennootschap Fortis Bank, terwijl een Staat pas rechtsgeldig afstand kan doen van de
uitvoeringsimmuniteit van zijn bankrekeningen wanneer die afstand uitdrukkelijk is en onderscheiden is van de afstand van de Staat van zijn algemene uitvoeringsimmuniteit. Afstand van de algemene uitvoeringsimmuniteit heeft niet tot
gevolg dat wordt afstand gedaan van de immuniteit die de bankrekeningen van
de diplomatieke zending genieten.
In tegenstelling tot de stelling van een bepaalde rechtspraak en rechtsleer,
die niet normatief is dus niet dwingend is voor het hof [van beroep], kan dat
standpunt niet gevolgd worden : noch het Verdrag van Wenen, noch enig ander in
werking zijnd verdrag, noch het internationale gebruik voorzien in een specifieke
afstand voor de banktegoeden van de diplomatieke zendingen. Een uitdrukkelijke afstand van de uitvoeringsimmuniteit is voldoende. Het is helemaal niet
noodzakelijk dat die afstand uitdrukkelijk doelt op de bankrekeningen die door
diplomatieke zendingen worden gebruikt (in die zin : Brussel, 21 juni 2002, J.T.,
2002, 714 : ‘Il n’est pas contesté que les avoirs des États étrangers et notamment
des avoirs bancaires affectés aux besoins de leurs ambassades, bénéficient de
l’immunité d’exécution. Cette immunité se limite toutefois aux avoirs bancaires
spécifiquement affectés au paiement des dépenses et frais de l’ambassade. (...)
Il faut admettre que les avoirs bancaires saisis (...) bénéficient de l’immunité
d’exécution. Un État peut valablement renoncer à son immunité d’exécution
mais, aux termes de l’article 32, § 2, du Traité de Vienne sur les relations diplomatiques, une telle renonciation doit toujours être expresse. La volonté expresse,
qui, dans les modes de manifestation de la volonté, s’oppose à la volonté tacite,
est celle qui s’exprime d’une manière directe, claire, positive. (...) La Conférence
de Vienne a explicitement repoussé la renonciation implicite (...). En l’espèce,
le protocole du 25 novembre 2000 ne contient pas de renonciation expresse à
de l’immunité d’exécution (...). Une telle renonciation ne pourrait se déduire
qu’implicitement de certaines dispositions du protocole, aux termes d’un raisonnement. En effet, à aucun endroit, ce protocole d’accord ne contient les mots
‘renonciation à l’immunité d’exécution. La république du Burundi se borne à
prendre acte de l’engagement des consorts Landau de lever toutes les saisies
à condition qu’une garantie bancaire irrévocable soit souscrite à leur profit.
Il n’est donc pas satisfait aux conditions d’application de l’article 32, § 2, de la
Convention de Vienne’).
Het vereiste van een uitdrukkelijke afstand staat niet gelijk met het — onbestaande — vereiste van een afstand die uitdrukkelijk slaat op de banktegoeden
van de diplomatieke zending.
De omstandigheid dat de opstellers van de Commissie Internationaal Recht
van de Verenigde Naties bij het opstellen van het ontwerp van verdrag van de
Verenigde Naties, een specifieke afstand voor goederen met diplomatieke immuniteit hebben vooropgesteld leidt niet tot een ander resultaat, aangezien, ten
eerste, de commentaar van de opstellers van het niet-definitieve ontwerp in de
Annuaire de la Commission du droit international 1991, volume II, deel twee,
onder het opschrift ‘Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les
travaux de sa quarante-troisième session’, geen enkel normatief karakter heeft,
dat die denkpiste niet werd gevolgd in de definitieve tekst van het Verdrag noch
in enig ander thans geldend verdrag of wettelijke tekst, vervolgens – zoals eerder
is gezegd – omdat dat verdrag nog steeds niet in werking is getreden en omdat
het, de dag waarop het van toepassing zal zijn, niet met terugwerkende kracht
moet worden toegepast op een vroeger overeengekomen afstandsbeding.
Zoals eerder gezegd, wordt niet betwist dat de [eiseres] het recht had om
afstand te doen van de bescherming van de uitvoeringsimmuniteit, noch dat zij

ARREST-2012-11.indb 2623

07/08/13 11:16

2624

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.11.12 - N° 630

overigens daadwerkelijk en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van haar uitvoeringsimmuniteit.
Een dergelijke afstand kan betrekking hebben op de uitvoeringsimmuniteit
zonder een onderscheid te maken tussen de bedoelde goederen, aangezien die
afstand algemeen kan zijn en betrekking hebben op alle goederen van de Staat
die afstand doet van zijn uitvoeringsimmuniteit.
In deze zaak is de afstand die de [eiseres] in het kader van het ‘FAA’-contract
vrijelijk heeft gedaan en waaraan [de verweerster] haar rechten ontleent, uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en duidelijk. Bovendien is die afstand ruim in zoverre
hij zowel betrekking heeft op de immuniteit van rechtsmacht als op de uitvoeringsimmuniteit, met uitzondering van sommige op beperkende wijze opgesomde
goederen die niet behoren tot die waarop het omstreden beslag is gelegd.
Er dient hier op gewezen dat het afstandsbeding uitdrukkelijk vermeldt wat er
dient te gebeuren met de banktegoeden die buiten het toepassings[gebied] van de
afstand vallen voor zover de rechtbanken van de [eiseres] met betrekking tot die
tegoeden een beschikking hebben gewezen – wat hier niet het geval is -, zodanig
dat de [eiseres] bezwaarlijk die akte van afstand van de in beslag genomen bezittingen als bedoeld in de akte van beslag van 7 augustus 2009, kan betwisten.
De bewoordingen en de samenhang van de drie opeenvolgende afstandsbedingen
tonen aan dat de [eiseres] bewust afstand heeft gedaan van haar uitvoeringsimmuniteit, dat die afstand met duidelijke bewoordingen doelt op de financiële
inkomsten van de Staat, dat het helemaal niet gaat om een modelakte van
afstand, maar integendeel om een heel specifieke tekst waarin de [eiseres] duidelijk heeft vermeld binnen welke, voor haar noodzakelijke en voor [de verweerster] aanvaardbare perken, die afstand kon plaatsvinden in het raam van hun
contractuele betrekkingen.
Daaruit volgt dat de goederen, die door de akte van afstand niet worden uitgesloten, voor beslag vatbaar zijn.
Gelet op het voorgaande hoeven de overige argumenten niet te worden onderzocht.
Het hof [van beroep] onderzoekt het argument betreffende de bestemming van
de in beslag genomen goederen dus niet, aangezien dat onderzoek tot geen andere
slotsom kan leiden. Er dient geen prejudiciële vraag te worden gesteld.
In het licht van wat voorafgaat, is er geen sprake van tergend en roekeloos
hoger beroep.
[De verweerster] vordert dat de [eiseres] wordt veroordeeld in de kosten, met
inbegrip van een rechtslegingsvergoeding, geraamd op het basisbedrag voor een
niet in geld waardeerbare zaak.
Die vordering is gegrond. De rechtsplegingsvergoeding wordt, rekening houdend
met de indexering, vastgesteld op 1.320 euro”.
Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 22, 3, van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer zijn de gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar
aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending, gevrijwaard
tegen onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.
Volgens artikel 25 van dat verdrag verleent de ontvangende Staat de zending
alle faciliteiten ten behoeve van de uitoefening van haar werkzaamheden.
Volgens artikel 31, 1, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het
verdragenrecht moet een verdrag te goeder trouw worden uitgelegd overeenkom-
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stig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het
licht van het voorwerp en doel van het Verdrag.
In dat verband moeten de artikelen 22, 3, en 25 van het Verdrag van Wenen van
18 april 1961 uitgelegd worden in het licht van de doelstelling van die akte, die,
volgens de aanhef ervan, erin bestaat “te verzekeren dat diplomatieke zendingen
als vertegenwoordigers der staten doelmatig functioneren”.
Bijgevolg moeten die bepalingen in die zin worden uitgelegd dat ze elk beslag
of uitvoeringsmaatregel op bankrekeningen van de diplomatieke zending
verbieden, ongeacht de algemene uitvoeringsimmuniteit die de vreemde Staten
genieten.
De uitvoeringsimmuniteit die bankrekeningen van de diplomatieke zending
genieten, volgt op zijn minst uit de regel van internationaal gewoonterecht ne
impediatur legatio die ertoe strekt te verzekeren dat diplomatieke zendingen doelmatig functioneren, ongeacht de algemene uitvoeringsimmuniteit die de vreemde
Staten genieten.
De verbindende kracht van die internationale gewoonte als bron van het internationaal recht is vastgelegd in artikel 38, § 1, b), van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, gevoegd bij het Handvest van de Verenigde Naties van
26 juni 1945.
Uit het voorgaande volgt dat bankrekeningen van een diplomatieke zending
een uitvoeringsimmuniteit genieten die onderscheiden is van de uitvoeringsimmuniteit van de vreemde Staten in de zin van de regel van internationaal
gewoonterecht . Artikel 32 van de Europese Overeenkomst inzake de immuniteit
van Staten bevestigt het aparte karakter van de diplomatieke immuniteit ; dat
artikel luidt namelijk als volgt : “De bepalingen van deze Overeenkomst laten
onverlet de voorrechten en immuniteiten met betrekking tot de uitoefening van
de functies van diplomatieke missies en consulaire posten en van de daaraan
verbonden personen”.
Wanneer een vreemde Staat niet specifiek afstand doet van de uitvoeringsimmuniteit op de bankrekeningen van de diplomatieke zendingen, impliceert de
loutere afstand van de Staat van zijn uitvoeringsimmuniteit, niet dat dat die
Staat afstand doet van zijn uitvoeringsimmuniteit op de bankrekeningen van
zijn diplomatieke zendingen.
Om de redenen die in de aanhef van het middel worden weergegeven, beslist
het arrest dat de uitvoeringsimmuniteit die bankrekeningen van diplomatieke
zendingen genieten helemaal niet autonoom is, en slechts een concrete toepassing is van het algemeen regime van de uitvoeringsimmuniteit. Het leidt daaruit
af dat de algemene afstand van de eiseres van haar uitvoeringsimmuniteit jegens
de verweerster noodzakelijkerwijs impliceert dat zij afstand heeft gedaan van
haar uitvoeringsimmuniteit betreffende de bankrekeningen van haar diplomatieke zending in België, hoewel zij niet op specifieke wijze afstand heeft gedaan
van laatstgenoemde uitvoeringsimmuniteit.
Zodoende miskent het arrest het autonome karakter van de uitvoeringsimmuniteit voor bankrekeningen van diplomatieke zendingen, waarvan slechts op
specifieke wijze afstand kan worden gedaan (schending van de artikelen 22, 3, 25
van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961, 31, 1, van het Verdrag van Wenen
van 23 mei 1969, miskenning van de regel van internationaal gewoonterecht ne
impediatur legatio, schending van artikel 38, § 1, b), van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof gevoegd bij het Handvest van de Verenigde Naties van
26 juni 1945, en, voor zoveel als nodig, van de wetten tot bekrachtiging van de drie
voornoemde verdragen en van artikel 32 van de Europese Overeenkomst inzake
de immuniteit van Staten).

.........................................................
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van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 22, 3, van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer bepaalt dat de gebouwen van de zending, het meubilair
en andere daar aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van
de zending, gevrijwaard zijn tegen onderzoek, vordering, beslaglegging
of executoriale maatregelen.
Luidens artikel 25 van dat Verdrag verleent de ontvangende Staat
alle faciliteiten ten behoeve van de uitoefening van haar werkzaamheden.
Krachtens de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur
legatio, volgens welke de werking van de diplomatieke zending niet
belemmerd mag worden, genieten alle goederen van die zending die
dienen voor haar werking een autonome uitvoeringsimmuniteit die
boven die van de ontvangende Staat staat.
Daaruit volgt dat geen enkel beslag of dwangmaatregel kan worden
toegepast op de goederen die aangewend worden voor de werking van
een diplomatieke zending, tenzij de ontvangende Staat uitdrukkelijk
toestaat dat er voor die categorie goederen of een gedeelte van de categorie dwangmaatregelen worden genomen.
Het arrest stelt vast dat de verweerster op 7 augustus 2009, ingevolge
een vonnis van 18 december 2006 van de New York Southern Federal District
Court, bewarend derdenbeslag heeft gelegd op de bankrekeningen van de
bij het koninkrijk België geaccrediteerde diplomatieke zending van de
eiseres, dat de schuldvordering van de verweerster steunt op een overeenkomst van financiële dienstverlening (“Fiscal Agency Agreement”,
afgekort “FAA”) die het algemeen kader vastlegt voor de uitgifte door
de eiseres van verschillende obligaties en dat de eiseres, zowel in de
bijlage A van de FAA-overeenkomst als in de overeenkomsten betreffende obligatie-uitgiften die tot het vonnis van 18 december 2006 hebben
geleid, op algemene wijze afstand heeft gedaan van haar immuniteit van
rechtsmacht en uitvoering, behalve voor bepaalde in die documenten
nader omschreven goederen en bezittingen.
Het arrest overweegt dat “het voor de Staten geldende stelsel van
de uitvoeringsimmuniteit hier van toepassing is, wat betekent dat de
bedragen op een bankrekening slechts beschermd zijn indien die gelden
betrekking hebben op een soevereine activiteit van de Staat, indien ze
dienen voor de opdrachten van de zending en niet voor een economische,
commerciële of burgerlijke verrichting die onder het privaatrecht valt”.
Het arrest dat, zonder vast te stellen dat de in beslag genomen
bedragen werden aangewend voor andere doeleinden dan de werking van
de diplomatieke zending van de eiseres, beslist dat de algemene afstand
in de voormelde akten, ook geldt voor de goederen van die diplomatieke
zending, met inbegrip van de bankrekeningen, zonder dat de eiseres op
uitdrukkelijke en bijzonder wijze afstand moet doen van de immuniteit betreffende die goederen, schendt de artikelen 22, 3, en 25 van het
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Verdrag van Wenen van 18 april 1961 en miskent de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het tweede onderdeel hoeft niet nader onderzocht te worden. Het kan
immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
22 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaat : de heer Foriers en mevr. Geinger.

N° 631
1o Kamer — 23 november 2012
(C.11.0444.N)
1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Operatoren van een openbaar telecommunicatienetwerk. — Mogelijkheid tot belastingheffing. — Grenzen.
2o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Operatoren van een openbaar telecommunicatienetwerk - Belasting op masten en pylonen. — Wettelijkheid.

1o Het is elke overheid, waaronder ook de gemeenten, verboden om een
operator van een openbaar telecommunicatienetwerkwerk een belasting,
heffing of vergoeding van welke aard ook op te leggen voor het gebruik dat
een operator kan maken van het openbaar domein voor het aanbrengen van
kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen ; dit verbod strekt zich
niet uit tot het gebruik van eigendommen buiten het openbaar domein  (1).
(Artt. 97, § 1, eerste lid, en 98, § 2, eerste lid, Wet 21 maart 1991)
2o Een gemeentelijk reglement dat omwille van budgettaire redenen en omwille
van het landschapsverstorend karakter een belasting heft op masten en
pylonen, ongeacht of deze gesitueerd zijn op het openbaar domein, strekt er
niet toe een vergoeding te krijgen in ruil voor het privatieve gebruik van het
openbaar domein en valt bijgevolg niet onder het verbod tot belastingheffing
bepaald in artikel 98, § 2, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven  (1). (Artt. 97,
§ 1, eerste lid, en 98, § 2, eerste lid, Wet 21 maart 1991)

(KPN Group Belgium n.v. t. Gemeente Avelgem)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
I. De

feiten

1. De verweerster heeft op 18 december 2006 een belastingreglement
goedgekeurd waarbij een jaarlijkse belasting wordt geheven op masten
en pylonen zichtbaar vanaf de openbare weg.
De artikelen 1 tot 3 van dit belastingreglement van de verweerster
luiden als volgt :
“Artikel 1 : Er wordt voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 een jaarlijkse belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in
openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.
Artikel 2. De belasting wordt vastgesteld op 2500 euro per mast of
pyloon. De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van
het jaar wordt weggenomen.
Artikel 3. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of
de pyloon op 1 januari van het belastingjaar.”
2. Op 14 mei 2007 werd in uitvoering van dit belastingreglement voor
het dienstjaar 2007 een aanslag gevestigd op naam van de eiseres voor
een bedrag van 5.000 euro.
Het bezwaar van de eiseres tegen de aanslag werd door het college van
burgemeester en schepenen van de verweerster ongegrond verklaard op
14 januari 2008.
Met een verzoekschrift dd. 16 april 2008 bestreed de eiseres die beslissing voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. De eerste rechter
vernietigde de aanslag bij vonnis van 15 juni 2009.
In het bestreden arrest van 4 januari 2011 verklaarde het Hof van
Beroep het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. De oorspronkelijke
vordering van de eiseres die strekte tot vernietiging van de aanslag werd
ongegrond verklaard.
II. De

voorziening in cassatie.

Eerste middel
3. In het eerste middel tot cassatie voert de eiseres aan dat het bestreden
arrest de artikelen 159 van de Grondwet en de artikelen 97 en 98 van de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven heeft geschonden.
4. Het eerste middel komt inzonderheid op tegen de beslissing van
de appelrechters dat de betwiste gemeentebelasting niet tot doel heeft
een vergoeding te verkrijgen voor het gebruiksrecht bedoeld bij de
artikelen 97 en 98 van de wet betreffende de hervorming van sommige
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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economische overheidsbedrijven (hierna afgekort als : wet EOB), maar
wel tot doel heeft de gemeentekas te spijzen en hinderlijke situaties te
bestrijden. Om die reden oordeelden de appelrechters dat artikel 98, § 2
wet EOB in casu niet van toepassing is.
De appelrechters oordelen daarbij tevens dat het litigieus belastingreglement bovendien ook de masten en pylonen belast op private eigendom
geplaatst, in welk geval er geen sprake kan zijn van vergoeding voor het
privatieve gebruik van het openbaar domein, verboden door artikel 98,
§ 2, van de wet van 21.3.1991.
Eiseres voert aan dat het in artikel 98, § 2, geformuleerde verbod het
privé-domein niet uitsluit. Het bestreden arrest, dat beslist dat de artikelen 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 niet van toepassing zijn op de
door verweerster lastens eiseres gevestigde belasting op masten en pylonen
omdat deze belasting er zowel masten en pylonen op het openbaar als op
het privé-domein aan onderwerpt en een ander doel heeft dan het gebruiksrecht, bedoeld in voormelde bepalingen, schendt volgens eiseres deze bepalingen. Het miskent tevens artikel 159 van de Grondwet door een belastingreglement toe te passen dat in strijd is met voormelde wetsbepalingen.
5. Reeds geruime tijd kampt de rechtspraak en de rechtsleer met de
vraag of de artikelen 97 en 98 wet EOB zich verzetten tegen een gemeentebelasting op masten en pylonen  (1).
Alvorens we op deze kwestie ingaan, lijkt het mij aangewezen de
aandacht te vestigen op de ontstaansgeschiedenis van deze lokale belasting.
De gemeentebelasting op masten en pylonen is “een uitbreiding” van
de gemeentebelasting op GSM-masten. Zoals bekend kan de specifieke
belasting op GSM-masten de toetsing aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet doorstaan.
Dit blijkt uit een arrest van uw Hof van 17 november 2006  (2). De verantwoording voor het verschil in behandeling van eigenaars van zichtbare
zenders en ontvangers van telefooncommunicatie en de eigenaars van
zenders en van ontvangers van andere vormen van communicatie is
volgens dit arrest niet redelijk en objectief ten opzichte van het doel
van het belastingreglement met name, de ontvangsten en uitgaven van
de gemeente in evenwicht houden en het tegengaan van de verstoring
van het landschap.
  (1) Zie o.m. Omzendbrief BB-2007/02 “Gemeentebelasting op GSM-masten. — Gemeentebelasting op rechtspersonen”, BS, 23 feb. 2007 (tweede uitgave) ; M. De Jonckheere,
“Gedaan met de belasting op GSM-masten ? Op naar de volgende …” (noot onder Cass.
17 nov. 2006), TFR 2008, 205-209 ; T. Huygens, “De gemeentebelasting op GSM-masten”,
T. Gem. 2009, 175-198, i.h.b. 191-193 ; M. Nihoul en A. Vandeburie, “La taxation des
antennes et pylônes GSM par les communes”, Rev. Dr. Comm. 2008, 48-75. M. Nihoul en
A. Vandeburie, “La taxation des mâts et pylônes porteurs d’antennes GSM : état des
lieux”, Rev. Dr. Comm. 2009/4, 18-24.
  (2) Cass. 17 nov. 2006, F.04.0015.N, TFR 2008, 205, noot M. De Jonckheere ; De mogelijke Europeesrechtelijke bezwaren tegen deze gemeentebelasting werden door het Hof
van Justitie in zijn arrest van 8 september 2005 in de samengevoegde zaken nr. C-544/03
en C-545/03 niet aanvaard. De Europese rechter oordeelde dat de gemeentebelasting op
GSM-masten niet onverenigbaar is met de vrijheid van diensten (artikel 49 EG-verdrag)
en niet strijdig is met de Europese richtlijnen die de vrije mededinging in de sector van
de telecommunicatie garanderen.
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Het arrest van 17 november 2006 ligt in de lijn van de meerderheidsopvatting in de lagere rechtspraak die oordeelde dat het strijdig was met
het gelijkheidsbeginsel om alleen GSM-masten te onderwerpen aan een
gemeentebelasting. Andere masten en pylonen zijn immers eveneens een
verstoring van het landschap.
In de gecoördineerde omzendbrief BA-2004/03 van de Vlaamse Minister
van Binnenlandse Aangelegenheden van 14 juli 2004 werd de gemeenten
in het Vlaamse Gewest geadviseerd om te opteren voor een belasting met
een meer algemene omschrijving, bijvoorbeeld een belasting op masten
en pylonen geplaatst op het grondgebied van de gemeente en zichtbaar
vanaf de openbare weg. De toezichthoudende overheid was van oordeel
dat het gelijkheidsbeginsel op die manier kon worden geëerbiedigd.
6. De artikelen 97, 98, §§ 1 en 2 en 99, § 1 wet EOB luiden als volgt :
“Artikel 97.
§ 1. Onder de voorwaarden bepaald in dit hoofdstuk, is elke operator
van een openbaar telecommunicatienetwerk gemachtigd om, mits
eerbiediging van hun bestemming en de wettelijke en reglementaire
bepalingen die hun gebruik regelen, het openbaar domein en de eigendommen te gebruiken om kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende
uitrustingen aan te leggen en alle nodige werken hieraan uit te voeren.
Tot deze werken behoren die welke nodig zijn voor de instandhouding,
de wijziging, de herstelling, de opruiming en de controle op de kabels,
bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen.
§ 2. De aangelegde kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen blijven eigendom van de operator van het betrokken openbaar
telecommunicatienet.
Artikel 98.
§ 1. Vooraleer kabels, bovengrondse lijnen, en bijbehorende uitrustingen aan te leggen op het openbaar domein, onderwerpt elke operator
van een openbaar telecommunicatienet het plan van de plaats van
aanleg en de bijzonderheden ervan aan de goedkeuring van de overheid
van wie het openbaar domein afhangt.
Deze overheid beslist binnen twee maanden vanaf de dag waarop het
plan werd ingediend en zij geeft de operator van het betrokken telecommunicatienet kennis van haar beslissing. Na het verstrijken van die
termijn geldt het stilzwijgen van de overheid als goedkeuring.
Ingeval van blijvende onenigheid wordt beslist bij koninklijk besluit.
§ 2. De overheid mag voor dat gebruiksrecht de operator van het
betrokken openbaar telecommunicatienet geen belasting, taks, cijns,
retributie of vergoeding, van welke aard ook, opleggen.
Bovendien bezit elke operator van een openbaar telecommunicatienetwerk een kosteloos doorgangsrecht voor de kabels, bovengrondse
lijnen en bijbehorende uitrustingen in de openbare of particuliere bouwwerken, die in het openbaar domein worden aangebracht.
Artikel 99
§ 1. Elke operator van een openbaar telecommunicatienet heeft het
recht kosteloos, voor de aanleg van kabels, bovengrondse lijnen en
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bijbehorende uitrustingen, op blijvende wijze steun te nemen op muren
of gevels, die uitgeven op de openbare weg, gebruik te maken van open
en onbebouwde gronden of eigendommen zonder aanhechting of aanraking te overspannen of te overschrijden.”
7. Eiseres is van oordeel dat de belasting op de installaties die ingevolge het gebruiksrecht bedoeld door de artikelen 97 en 98 wet EOB
worden geplaatst, een belasting uitmaakt op het gebruiksrecht zelf, en
derhalve verboden is, ongeacht de doelstelling die daarmee wordt nagestreefd. De eiseres verdedigt m.a.w. de stelling dat een gemeentebelasting op GSM-masten die zich bevinden op het openbaar domein of op
private eigendommen in strijd is met artikel 98 wet EOB  (1).
Die stelling faalt m.i. naar recht. Ze vindt geen steun in de tekst van
de wet en wordt tegengesproken door de parlementaire voorbereiding.
In zijn advies over het wetsvoorstel “tot wijziging van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de gemeenten de mogelijkheid te bieden belastingen te
heffen op gsm-masten en op antennesteunen van gsm-basisstations” legt
de afdeling wetgeving van de Raad van State op een uitvoerige en overtuigende wijze uit waarom de artikelen 97 en 98 wet EOB de gemeenten niet
verbieden om een dergelijke belasting te heffen  (2).
We hernemen hier de belangrijkste passages uit dit advies. De Raad
van State wijst er, net zoals de auteurs M. Nihoul en A. Vandeburie,
terecht op dat uit de onderlinge samenhang van de artikelen 97 en 98,
§§ 1 en 2 Wet EON blijkt dat het verbod van artikel 98, § 2, eerste lid, om
een belasting, taks of vergoeding van welke aard ook op te leggen alleen
geldt voor het recht op gebruik van het openbaar domein  (3).
De bewoordingen “dat gebruiksrecht” in laatstgenoemde bepaling
kunnen immers alleen betrekking hebben op het recht op aanleg —
dat het gebruiksrecht en het doorgangsrecht omvat — op het openbaar
domein waarvan in artikel 98, § 1 wet EOB sprake is  (4).
De interpretatie volgens welke artikel 98, § 2, eerste lid Wet EOB alleen
betrekking heeft op het recht op gebruik van het openbaar domein is
rekening houdend met de tekst van de wet de enig mogelijke  (5).
  (1) In dezelfde zin : Rb. Brussel, 6 juni 2008, FJF 2008/267, 1003.
  (2) Zie Advies van de Raad van State, nr. 47.011/2/V van 5 aug. 2009, Parl. St. 2008-2009,
Doc. 52 nr. 1867/004, 3-8.
  (3) M. Nihoul en A. Vandeburie, “La taxation des antennes et pylônes GSM par les
communes”, Rev. Dr. Comm. 2008, 72-73.
  (4) Indien men bij een a contrario-lezing van oordeel zou zijn dat de bewoordingen
“dat gebruiksrecht” betrekking hebben op het recht om het openbaar domein en de
privé-eigendommen te gebruiken waarvan in artikel 97 sprake is, zou het volgens de
afdeling wetgeving van de Raad van State niet duidelijk zijn wat het nut ervan is om
in de artikelen 98, § 2, tweede lid, en 99, § 1, te voorzien in de kosteloosheid van het
doorgangsrecht of het gebruiksrecht voor bepaalde privé-eigendommen. Die bepalingen
zouden dan overbodig zijn aangezien in deze kosteloosheid reeds zou voorzien zijn bij
artikel 98, § 2, eerste lid. Zie Advies van de Raad van State, nr. 47.011/2/V van 5 aug. 2009,
Parl. St. 2008-2009, Doc. 52 nr. 1867/004, 5.
  (5) Zie ook GwH, arrest nr. 172/2006 van 22 nov. 2006, B.26 : “Uit de bewoordingen van
artikel 98, § 2, eerste lid van de wet van 21 maart 1991 blijkt dat de overheid (waarvan
het openbaar domein afhangt) voor het gebruiksrecht van het openbaar domein geen
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Die interpretatie vindt overigens ook steun in de parlementaire voorbereiding, waarin het volgende te lezen staat : “Teneinde een herhaling
van sommige geschillen te voorkomen, wordt in § 2 uitdrukkelijk bepaald
dat het gebruik van het openbaar domein kosteloos is. Deze kosteloosheid wordt ook uitgebreid tot de private bouwwerken die in het openbaar
domein wordt aangebracht. Sedert enkele jaren hebben de overheden
die het openbaar domein beheren immers de neiging om de ondergrond
van straten en pleinen aan te wenden of af te staan voor ondergrondse
bouwwerken, inzonderheid parkeeraangelegenheden. Daarbij wordt de
mogelijkheid tot aanleg of behoud van de ondergrondse kabels en bijbehorende uitrustingen bedreigd en kan Belgacom geconfronteerd worden
met moeilijkheden van zodanige aard dat het onder normale exploitatievoorwaarden aansluiten van abonnees in de toekomst kan worden
belemmerd. Met het doel die toestand te verhelpen, bepaalt § 2 dat een
recht van doorgang voor voornoemde inrichtingen wordt toegekend in
de bouwwerken die in het openbaar domein tot stand worden gebracht,
hetzij door de overheid die dit domein beheert, hetzij door particulieren
die de ondergrond ervan beheren. Deze bepaling zal in feite slechts een
alternatief betekenen dat Belgacom ter beschikking wordt gesteld in
de plaats van het recht waarover ze beschikt om de ondergrond van het
openbaar domein te bezetten”  (1).
De afdeling wetgeving van de Raad van State merkt terecht op dat uit
de parlementaire voorbereiding onmiskenbaar volgt dat het de bedoeling
van de wetgever was om het privatieve gebruik van het openbaar domein
kosteloos te maken voor het aanleggen van kabels, bovengrondse lijnen
en bijbehorende uitrustingen en om dus de heffing van retributies te
verbieden. Om te voorkomen dat de overheid waaronder het openbaar
domein ressorteert dit verbod zou kunnen omzeilen door een belasting
te eisen die niet als retributie gekwalificeerd zou kunnen worden, heeft
de wetgever eveneens de taksen, belastingen, cijnzen en andere vergoedingen verboden  (2).
8. Artikel 98, § 2, eerste lid, wet EOB moet bijgevolg aldus worden
opgevat dat het heffingen — van welke aard ook — verbiedt die tot doel
hebben een tegenprestatie te verkrijgen voor het privatieve gebruik van
het openbaar domein door de telecomoperatoren  (3).
De federale wetgever heeft dus enkel de fiscale bevoegdheid van de
overheden waarvan het openbaar domein afhangt (waaronder o.m. de
provincies en de gemeenten) beperkt om het gebruik van het openbaar
domein mogelijk te maken en dit uitsluitend voor de installaties bedoeld
in artikel 98, § 2 wet EOB  (4).
belasting, taks of cijns, van welke aard ook, mag opleggen aan de operatoren van een
openbaar telecommunicatienet”.
  (1) Parl. St. Kamer, 1989-90, nr. 1287/1, 60.
  (2) Advies van de Raad van State, nr. 47.011/2/V van 5 aug. 2009, Parl. St. 2008-2009, Doc.
52 nr. 1867/004, 5 ; zie reeds : M. Nihoul en A. Vandeburie, “La taxation des antennes et
pylônes GSM par les communes”, Rev. Dr. Comm. 2008, 71, nr. 36.
  (3) Advies van de Raad van State, nr. 47.011/2/V van 5 aug. 2009, Parl. St. 2008-2009, Doc.
52 nr. 1867/004, 6.
  (4) GwH, arrest nr. 189/2011 van 15 dec. 2011, r.o. B.5.2
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De gemeentelijke belastingreglementen op masten en pylonen of op
GSM-masten strekken ertoe een belasting te heffen op de eigendom of de
exploitatie van een mast of pyloon. Ze houden geen rekening met het feit
of de mast of pyloon al dan niet gesitueerd is op het openbaar domein.
Dit toont duidelijk aan dat het hier niet gaat om een lokale heffing die
verband houdt met het privatieve gebruik van het openbaar domein. Het
is daarentegen wel de bedoeling om, hoofdzakelijk omwille van budgettaire redenen, een belasting te heffen op de economische activiteit van
onder meer telecomoperatoren op het grondgebied van de gemeente, die
tot uiting komt door de aanwezigheid van GSM-masten.
De belastbare materie is de economische activiteit van de telecomoperatoren en niet het privatief gebruik van het openbaar domein.
Dergelijke belastingreglementen druisen — zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State dan ook terecht opmerkt — geenszins in
tegen het verbod dat geformuleerd wordt in artikel 98, § 2 wet EOB  (1).
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
9. Het Grondwettelijk Hof beklemtoont in een recent arrest van
15 december 2011 dat artikel 98, § 2 wet EOB als wettelijke uitzondering op de fiscale autonomie van de gemeenten (artikel 170, § 4, van
de Grondwet) restrictief moet worden geïnterpreteerd. Indien de tekst
van artikel 98, § 2 wet EOB aldus zou worden geïnterpreteerd dat het
de gemeenten verboden is om een taks te heffen op de gsm-pylonen —
masten, of — antennes op hun grondgebied die worden gebruikt voor
het verwezenlijken van telecomactiviteiten, dan is die bepaling niet
  (1) Advies van de Raad van State, nr. 47.011/2/V van 5 aug. 2009, Parl. St. 2008-2009, Doc.
52 nr. 1867/004, 6 ; in dezelfde zin : M. Nihoul en A. Vandeburie, “La taxation des antennes
et pylônes GSM par les communes”, Rev. Dr. Comm. 2008, 74, nr. 39 ; Anders Rb. Brussel,
6 nov. 2006, TFR 2007, 582 (samenvatting) ; Rb. Brussel, 6 juni 2008, FJF 2008/267, 1003 ; Rb.
Luik, 4 nov. 2002, FJF 2004/28, 94. Tom Huygens stelt zich de vraag of artikel 98, § 2 wet
EOB aldus niet te restrictief wordt geïnterpreteerd vermits de wetgever precies wil
voorkomen dat het gebruiksrecht op het openbaar domein zou worden belast. Kan een
gemeente een belasting heffen op de kabels, leidingen en bijhorende uitrusting van een
telecomoperator op het openbaar domein zonder op die manier een “vergoeding na te
streven voor het gebruik van het openbaar domein” ? Is het niet zo dat een gemeente die
via een belasting relaisstations voor telecommunicatie wil tegengaan, ook al is de belasting geïnspireerd door het landschapsverstorende karakter van dergelijke constructies, automatisch ook het gebruik van de eigendommen belast ? Hij verwijst voor een
antwoord op deze vragen naar een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen waarin
wordt geoordeeld dat de wet EOB wil voorkomen dat onder welk voorwendsel ook, het
vermelde gebruiksrecht wordt bezwaard hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
(Antwerpen, 16 okt. 2007, NJW 2008, 125, noot S. De Raedt ; in dezelfde zin : Rb. Brugge,
15 juni 2009, LRB 2009, 224 (samenvatting) ; zie nader T. Huygens, “De gemeentebelasting
op gsm-masten”, TGEM 2009/3, (175), 191). Tegen die interpretatie kan onder meer worden
ingebracht dat ze wellicht een probleem doet rijzen vanuit het oogpunt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel : GSM-masten op het openbaar domein kunnen dan niet
worden belast, maar GSM-masten op het privaat domein van de overheid en op private
eigendommen wel. Als we het aspect landschapsverstoring in aanmerking nemen, kan
dit tot een discriminatie leiden (een GSM-mast is ook een verstoring van het landschap als deze werd ingeplant op het openbaar domein). We geven de voorkeur aan het
standpunt van de afdeling wetgeving en aan de zienswijze van Nihoul en Vandeburie.
Een belastingreglement dat een heffing invoert voor installaties, onafhankelijk van de
plaats waar ze zich bevinden, heeft een ander doel dan het belasten van het gebruiksrecht van het openbaar domein.
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bestaanbaar met artikel 170, § 4, van de Grondwet. In die interpretatie
zou deze wetsbepaling de grondwettelijk gewaarborgde autonomie van
de gemeenten immers meer dan noodzakelijk beperken  (1).
10. Uw Hof is dit standpunt van het Grondwettelijk Hof bijgetreden
in vijf arresten van 30 maart 2012  (2). Het Hof besliste dat artikel 98,
§ 2 Wet EOB de gemeenten of provincies niet verbiedt om omwille van
budgettaire of andere redenen een belasting te heffen op de economische
activiteit van telecomoperatoren die op het gemeentelijk c.q. provinciaal grondgebied verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek
of privaat domein van gsm-masten, -pylonen of — antennes die voor die
activiteit worden aangewend.
11. Uit het bovenstaande kan worden besloten dat artikel 98, § 2, eerste
lid, van de wet van 21 maart 1991 niet voorziet in een vrijstelling van
gemeentebelastingen voor het gebruik van eigendommen buiten het
openbaar domein.
Het middel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
11. In het tweede middel voert de eiseres aan dat litigieuze belastingreglement strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet) en het algemeen rechtsbeginsel
van de behoorlijke regelgeving, inhoudende het materieel motiveringsbeginsel en het beginsel van de duidelijke doelstelling. Door het litigieus belastingreglement niettemin toe te passen, schendt het bestreden
arrest volgens eiseres tevens artikel 159 van de Grondwet.
Eiseres houdt in dit verband voor dat er geen redelijk verband bestaat
tussen enerzijds het belasten aan een uniek tarief van “allerhande
masten en pylonen” ongeacht hun hoogte en alleen omdat ze zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg, en anderzijds de doelstellingen van het
belastingreglement, met name de financiële doelstelling en het doel van
het tegengaan van de verstoring van het landschap.
12. Krachtens artikel 1 van het belastingreglement, dat door de
gemeenteraad van de verweerster werd goedgekeurd in zitting van
18 december 2006, wordt er voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 een
jaarlijkse belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst
in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. De belasting wordt
vastgesteld op 2.500 euro per mast of pyloon.
Een belastingreglement moet net als elke andere administratieve
rechtshandeling op deugdelijke motieven berusten. Die motieven dienen
inzonderheid te doen blijken van het doel van de belasting  (3).
Uit de motieven van het litigieus belastingreglement blijkt dat de
belasting wordt geheven om financiële redenen en dat de verweerster
  (1) GwH, arrest nr. 189/2011 van 15 dec. 2011, r.o. B.6
  (2) Cass. 30 maart 2012, AR F.11.0043.F, AC 2012, nr. 210, met conclusie advocaat-generaal Henkes ; zie tevens de overige arresten van die dag over dezelfde problematiek :
F.11.0044.F ; F.11.0045.F, F.11.0046.F en F.11.0080.F.
  (3) Zie RvSt, NV Elia Asset, nr. 212.341 van 31 maart 2011, r.o. 8
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deze belasting heft op een belastbare materie die hinder veroorzaakt
vermits masten en pylonen het landschap verstoren.
Het belastingreglement streeft aldus een wettig doel na.
13. De aangevoerde schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de
Grondwet kan niet overtuigen. De grondwettelijke regels inzake de
gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen
staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat  (1).
Er kan worden aangenomen dat het belastingreglement niet van
toepassing is op masten in de ruime zin van het woord maar dat het
belastingreglement door het gebruik van de woorden “allerhande
masten en pylonen” verwijst naar de meer specifieke inhoud van deze
term : een mast of pyloon is een paal of hoge dragende constructie voor
de geleidraden van electriciteit, van telegraaf of telefoon, voor antennes
of zendinstallaties van radio, radar of televisie.
Die masten of palen zijn van aard het landschap te verstoren indien
ze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, zodat er een redelijk verband
bestaat tussen het belasten van “allerhande masten en pylonen geplaatst
in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg” en de doelstellingen
van het belastingreglement.
Het is derhalve niet kennelijk onredelijk dat een gemeente een belasting (met een uniform tarief invoert) die verschuldigd is door de eigenaars van masten en pylonen, die geplaatst zijn in openlucht en die
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
14. De appelrechters stellen vast dat :
— de motieven voor de door geïntimeerde ingevoerde gemeentebelasting
blijken uit de aanhef zelf van het belastingreglement dat eerst de financiële toestand van de gemeente aanvoert en vervolgens overweegt dat
allerhande masten en pylonen als landschapsverstorend worden ervaren
en derhalve hinder meebrengen voor de plaatselijke gemeenschap ;
— geïntimeerde aldus gebruik heeft gemaakt van de haar bij de
Grondwet toegekende fiscale autonomie, zonder zich hierbij op het
bevoegdheidsterrein van de federale dan wel gewestelijke instanties te
hebben begeven ;
— niet in ernst te betwisten is dat de belaste masten en pylonen een
storend element uitmaken in het landschap en de esthetische waarde
van dit landschap negatief beïnvloeden.
Op die gronden konden de appelrechters wettig oordelen dat de
motieven van het belastingreglement afdoende zijn.
15. De appelrechters stellen verder vast :
— dat het gebruik door de verweerster in haar belastingreglement van
het woord “allerhande” aantoont dat het de bedoeling is alle soorten
  (1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. Cass. 17 nov. 2006, AR F.04.0015.N, AC 2006, nr. 574 met
concl. O.M. ; en Cass. 8 juni 2006, AR F.04.0050.N, AC 2006, nr. 319 ; anders dan in de zaak
C.11.0444.N. wordt hier niet gepleit voor een verschillend tarief in functie van de hoogte
van de mast, maar wordt aangevoerd dat het criterium zichtbaarheid vanaf de openbare
weg niet relevant is.
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masten en pylonen te belasten, en aldus het gelijkheidsbeginsel te
eerbiedigen ;
— de woorden “masten en pylonen” in hun gebruikelijke, specifieke
betekenis moeten worden opgevat en rekening houdend met de context
van het belastingreglement ;
— dat in de veronderstelling dat het belastingreglement zou voorzien
in de belasting van een pyloon van bepaalde hoogte bv. minimaal 15
meter, de belastingplichtige dan trouwens zou kunnen laten gelden dat
er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat (of beginselen
van behoorlijk bestuur allerhande worden geschonden) om pylonen van
minimaal 15 meter te belasten en die van 14,50 meter dan weer niet, wat
aantoont dat door de eiseres gewenste hoogtebepaling weinig zin heeft ;
— dat enkel de masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar
vanaf de openbare weg belast worden om reden dat dergelijke masten
en pylonen een specifiek onaantrekkelijk en landschapsverstorend
karakter hebben ;
— dat hiermee niet te vergelijken zijn de masten en pylonen die niet in
openlucht staan en die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg omdat
het landschapsverstorend effect hierbij niet aanwezig is ;
— dat het voor de gemeenten niet mogelijk is om voor alle mogelijke
soorten belastingplichtigen te voorzien in een specifieke belastingregeling gesteund op de meest uiteenlopende aan deze belastingplichtige
eigen redenen of in acht genomen de door deze belastingplichtige gehanteerde technische methodes ;
— dat wat met het belastingreglement in ondergeschikte orde
bestreden wordt, niet het gebruik of de wijze van gebruik van de masten
en pylonen is, maar het landschapsverstorend effect van een pyloon op
zich, los van de redenen van het gebruik ervan ;
— dat de belasting op masten en pylonen vanuit die optiek wordt opgelegd
voor alle masten en pylonen, of zij nu voor telecommunicatie dan wel voor
een ander doeleinde worden aangewend (bvb voor hoogspanningskabels) ;
— dat alle telecomoperatoren zonder onderscheid, voor zover zij
gebruik maken van masten en pylonen die een landschapsverstorend
effect hebben op dezelfde wijze worden behandeld, zonder dat de ene of
de andere bevoordeligd wordt.
Op die gronden konden de appelrechters, zonder schending van de in
het middel aangewezen bepalingen, oordelen dat het belastingreglement
niet strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 4 januari 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 mei 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
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Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 97, § 1, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt
dat elke operator van een openbaar telecommunicatienet onder de voorwaarden bepaald in hoofdstuk IX met als opschrift “Kabels, bovengrondse
lijnen en bijhorende uitrustingen” gemachtigd is om, mits eerbiediging
van hun bestemming en de wettelijke en reglementaire bepalingen
die hun gebruik regelen, het openbaar domein en de eigendommen te
gebruiken om kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen
aan te leggen en alle nodige werken hieraan uit te voeren.
Artikel 98, § 2, eerste lid, van deze wet bepaalt dat de overheid voor dat
gebruiksrecht de operator van een openbaar telecommunicatienet geen
belasting, taks, cijns, retributie of vergoeding, van welke aard ook, mag
opleggen.
2. Hieruit volgt dat het elke overheid, waaronder ook de gemeenten,
verboden is om een operator van een openbaar telecommunicatienetwerk een belasting, heffing of vergoeding van welke aard ook op te
leggen voor het gebruik dat een operator kan maken van het openbaar
domein voor het aanbrengen van kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen.
3. Die wetsbepalingen houden geen vrijstelling van gemeentebelastingen
in voor het gebruik van eigendommen buiten het openbaar domein.
Een gemeentelijk reglement dat omwille van budgettaire redenen en
omwille van het landschapsverstorend karakter een belasting heft op
masten en pylonen, ongeacht of deze gesitueerd zijn op het openbaar
domein, strekt er niet toe een vergoeding te krijgen in ruil voor het
privatieve gebruik van het openbaar domein en valt bijgevolg niet onder
het verbod bepaald in voormeld artikel 98, § 2.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
4. Artikel 1 van het belastingreglement dat door de gemeenteraad
van de verweerster werd goedgekeurd in zitting van 18 december 2006,
bepaalt dat voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 een jaarlijkse belasting wordt geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.
5. Uit de in het arrest weergegeven motieven van het belastingreglement blijkt dat de belasting wordt geheven om financiële redenen en
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op een belastbare materie die hinder veroorzaakt vermits masten en
pylonen het landschap verstoren.
6. Door op grond van de motieven van het belastingreglement te
oordelen dat het hoofddoel van de belasting van financiële aard is en
de ontmoedigingsfunctie van de belasting een beoogd neveneffect is en
aldus aan te nemen dat de belasting een wettig doel nastreeft en niet
strijdig is met het algemeen belang, verantwoorden de appelrechters
hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. De appelrechters oordelen dat masten en pylonen geplaatst in
openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg landschapsverstorend
en vanuit dit opzicht hinderlijk zijn en zij niet te vergelijken zijn met
masten en pylonen die niet in openlucht staan en niet zichtbaar zijn
vanaf de openbare weg waardoor deze niet landschapsverstorend zijn.
8. Door op deze grond te oordelen dat het belastingreglement dat enkel
de masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg belast, het gelijkheidsbeginsel niet miskent, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten
23 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 632
1o Kamer — 23 november 2012
(F.11.0009.N-F.11.0013.N)
INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — Beroepsinkomsten. — Bezoldigingen. — Begrip.

Het begrip “bezoldiging” in de zin van artikel 31, eerste lid, WIB92, omvat niet
de gelden die een werknemer zich onrechtmatig heeft toegeëigend ten nadele
van zijn werkgever, ook al is dit gebeurd bij de uitoefening van de dienstbetrekking waarvoor hij was aangeworven  (1). (Art. 31, eerste lid, WIB92)

(V. e.a. t. Belgische Staat, minister van Financiën, ten aanzien
Deutsche Bank n.v. ; Deutsche Bank n.v. t. Belgische Staat,
minister van Financiën, ten aanzien van V. e.a.)

van

  (1) Zie de concl. van het O.M. ; het Hof heeft zich in het arrest evenwel niet uitgesproken over de belastbaarheid van bedoelde gelden op een andere wettelijke basis
(divers inkomen, baten van een winstgevende bezigheid of winsten).
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
Nu de cassatieberoepen in de zaken F.11.0009.N en F.11.0013.N gericht
zijn tegen hetzelfde arrest, bestaat er aanleiding toe ze te voegen in het
belang van een goede rechtsbedeling.
I. De

feiten en procedurevoorgaanden

Derde eiseres in cassatie in de zaak F.11.0009.N, mevrouw D.R., was
sedert 1967 werkzaam voor Crédit Lyonais. Zij heeft fondsen afgewend
van haar werkgever omwille van de liquiditeitsproblemen in de vennootschappen van haar echtgenoot, de tweede eiser in cassatie. Deze feiten
zijn in maart 1997 aan het licht gekomen. Door de werkgever van derde
eiseres werd strafklacht ingediend.
De belastingadministratie heeft voor de aanslagjaren 1992 tot 1998,
belastingen gevestigd op de door derde eiseres in cassatie verduisterde
bedragen. De totale fiscale schuld bedroeg 79.719.892,48 euro, belastingverhoging van 50 % inbegrepen.
Bij correctioneel vonnis van 28 februari 2006 werd derde eiseres strafrechtelijk veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf en een geldboete. Tevens werd een reeks vermogensvoordelen verbeurd verklaard.
Ook de tweede eiser werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en een
geldboete met verbeurdverklaring.
In hoger beroep op strafgebied, werd de geldboete t.a.v. derde eiseres
in cassatie verhoogd en de uitvoerbaarheid van de verbeurdverklaring
beperkt tot 75.725.351,69 euro. Ook de geldboete ten laste van tweede
eiser in cassatie werd verhoogd, doch de verbeurdverklaring van andere
bedragen werd bevolen. De verbeurd verklaarde goederen werden toegewezen aan de tot bindendverkaring van het arrest opgeroepen partij.
Toen deze laatste de vergoeding van haar schade wenste te verkrijgen
door afgifte en uitbetaling van de verbeurd verklaarde activa, verzette
de Belgische Staat zich uitdrukkelijk, op grond van het voorrecht van
de Schatkist.
Ten aanzien van de betwisting van de voor de aanslagjaren 1992 tot 1998
gevestigde aanslagen, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent op
24 november 2008, na voeging, de vorderingen tot ontheffing van belasting afgewezen, met dien verstande dat voor aanslagjaar 1996 een kleine
correcte gebeurde en dat, wat de andere aanslagjaren betreft, de belastingverhoging verminderd werd van 50 % tot 10 %.
Het thans voor Uw Hof bestreden arrest van het hof van beroep te
Gent van 21 september 2010 heeft het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen bevestigd, zodat de vorderingen tot ontheffing van belasting
eveneens werden afgewezen.
De eiseres in cassatie in de zaak F.11.0013.N, de n.v. Deutsche Bank, die
een schade-eis heeft ten aanzien van de tweede en derde eisers in dossier
F.11.0009.N wegens de ontvreemding van activa, kwam vrijwillig tussen
in de procedure ten gronde om de vorderingen van haar schuldenaars ten
aanzien van de fiscus te ondersteunen.
II. De voorziening in de zaak F.11.0009.N
.........................................................
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Tweede middel
Eerste onderdeel
14. In het eerste onderdeel voeren eisers aan dat het bestreden arrest
niet wettig heeft beslist dat de verduisterde gelden inkomsten zijn in
hoofde van mevrouw R. nu, vanaf het ogenblik van de verduistering,
vaststond dat deze gelden moesten terugbetaald worden zodat er van een
inkomen in de civielrechtelijk betekenis geen sprake kon zijn  (1).
In zoverre, gelet op artikel 544 BW, vaststaat, en dit vanaf het ogenblik van de verduistering, dat de verduisterde en dus onrechtmatig
verkregen gelden moeten worden teruggegeven, kan volgens eisers geen
sprake zijn van een “vrucht” in civielrechtelijke zin en dus evenmin van
een fiscaalrechtelijk “inkomen”. Evenmin kan volgens eisers worden
gesteld dat de substantie van de zaak, zijnde de dienstbetrekking van
mevrouw R. bij Crédit Lyonnais, niet door de verduistering werd aangetast.
15. Het onderdeel gaat er aldus van uit dat het Belgische Wetboek van
Inkomstenbelastingen steunt op de bronnentheorie, waarbij slechts de
inkomsten uit welomschreven bronnen aan de belasting kunnen worden
onderworpen.
In het kader van deze bronnentheorie wordt het begrip inkomen,
bij gebrek aan wettelijke definitie, geïnterpreteerd aan de hand van
het civielrechtelijk inkomensbegrip : dit is alles wat een zaak periodiek
aan vruchten voortbrengt, zonder haar wezen te veranderen of haar
substantie aan te tasten.
De noodzakelijke band met een door de fiscale wet aangeduide bron
vereist dat door een belastingplichtige behaalde voordelen moeten
worden voortgebracht door een onroerend goed, een roerend goed, een
kapitaal of een activiteit, in de zin van een regelmatige arbeid of een
speculatieve handeling  (2).
16. Anders dan het onderdeel aanneemt, verzet het civielrechtelijk
inkomensbegrip er zich niet tegen dat verduisterde gelden gekwalificeerd worden als een “vrucht” en dus als een “inkomen” van een door de
fiscale wet aangeduide bron.
Ook verduisterde gelden kunnen perfect worden beschouwd als periodieke vruchten van een activiteit, zoals een dienstbetrekking, zonder
dat de strafbare oorsprong ervan de substantie van deze activiteit kan
aantasten.
Het civielrechtelijk inkomensbegrip maakt immers geen onderscheid
tussen geoorloofde en ongeoorloofde activiteiten, noch tussen toegelaten en verboden vruchten.

  (1) Schending van de artikelen 544 BW, 1, § , 1°, en 6 WIB92, 170, § 2, G.W.
  (2) Huysman, S., “Het fiscaal regime van ontvangsten uit onverschuldigde betaling en
van opbrengsten uit strafbare of andere ongeoorloofde verrichtingen”, TFR 1996, afl.146,
317 ; Van Crombrugge, S., “De evolutie van het inkomstenbelastingrecht”, RW 1986-87,
1526 en 1532-1533 ; Cass. 30 nov. 1950, AC 1951, 149 ; Cass. 20 maart 1956, AC 1956, 604 ; Cass.
25 april 1967, AC 1039 ; Cass. 3 okt. 1977, AC 1978, 147.
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Elke vrucht die voortkomt uit een activiteit van de belastingplichtige valt derhalve onder het civielrechtelijk inkomensbegrip zodra deze
vrucht in het vermogen van de belastingplichtige valt.
Het loutere feit dat vaststaat, reeds van bij de ontvangst ervan, dat
een vrucht, gelet op haar strafbare oorsprong, door de belastingplichtige
zal moeten worden teruggegeven, doet hieraan geen afbreuk in zoverre
het eigendomsrechtelijk aspect ervan niet relevant is voor de toepassing
van het civielrechtelijk inkomensbegrip.
De kwalificatie van “vrucht” aan de hand van het civielrechtelijk
inkomensbegrip is volstrekt vreemd aan de toepassing van artikel 544
BW.
Voor de toepassing van het civielrechtelijk inkomensbegrip volstaat
het zonder meer dat de vruchten ingevolge zijn activiteiten bij de belastingplichtige zijn terechtgekomen en dat hij erover kan beschikken  (1).
Gelden die door een lening ter beschikking worden gesteld, komen
weliswaar eveneens in het vermogen van de ontlener terecht, doch deze
gelden kunnen niet als een vrucht worden opgevat nu zij rechtstreeks
voortkomen uit een leningsovereenkomst, terwijl de noodzakelijke band
met een door de fiscale wet aangeduide bron van inkomsten (onroerend
of roerend goed, een kapitaal of een activiteit) ontbreekt.
17. Op grond dat de litigieuze gelden zich effectief bevonden in het
vermogen van eisers en dat eisers over deze vruchten het beschikkingsrecht hadden  (2), terwijl ook de band met de dienstbetrekking vaststond,
heeft het bestreden arrest wettig kunnen beslissen dat deze gelden als
inkomsten belastbaar zijn.
Het onderdeel, dat het civielrechtelijk inkomensbegrip koppelt aan
de eigendomsvereiste van artikel 544 BW, gaat uit van een verkeerde
rechtsopvatting en faalt zodoende naar recht  (3).
Tweede onderdeel.
18. In het tweede onderdeel wordt meer specifiek aangevoerd dat het
bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de verduisterde gelden een
bezoldiging uitmaken doordat ze verkregen werden naar aanleiding van
de dienstbetrekking van Mevrouw R. bij Crédit Lyonnais  (4).
19. Krachtens artikel 31, eerste lid, WIB92, omvatten bezoldigingen
van werknemers, alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst
zijn van arbeid in dienst van een werkgever.
Daartoe behoren, luidens artikel 31, tweede lid, sub 1, WIB92, inzonderheid de wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien
en toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden
verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten aan de werkgever.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

Cf. Cass. 21 feb. 2003, AC 2003, nr. 125, tweede middel.
Folio 1831, voorlaatste alinea en folio 1832, onderaan — folio 1833, bovenaan.
Cf. memorie van antwoord, p. 14-17.
Schending van de artikelen 23, § 1, 4°, 30, 1°, 31, eerste en tweede lid, 1o en 2°, WIB92.
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20. Opdat een voordeel als bezoldiging belastbaar zou zijn, moet dit
voordeel dus uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid worden verkregen, waarbij een onrechtstreeks
oorzakelijk verband volstaat.
“De uitdrukking ‘ter gelegenheid van’ impliceert dat het voordeel
geen directe opbrengst van de dienstbetrekking moet zijn ; het hoeft
niet te gelden als prijs voor de geleverde arbeid. Het volstaat dat de
oorsprong van het ontvangen voordeel in het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid ligt, dat de beroepsmatige werkzaamheid de determinerende oorzaak is”  (1).
21. Het bestreden arrest oordeelde dan ook wettig dat de ruime omschrijving van het begrip bezoldiging in de zin van artikel 31, tweede lid, sub
1, WIB92, zonder onderscheid de opbrengsten treft die hun oorsprong
vinden in geoorloofde en ongeoorloofde verrichtingen uit hoofde of naar
aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid  (2).
22. Volgens auteur Huysmans volgt de belastbaarheid van onrechtmatig verkregen inkomsten uit de samenloop van drie fundamentele
principes die het ontstaan van de fiscale schuld beheersen : het legaliteitsbeginsel, het realiteitsbeginsel en de regel van de eenjarigheid
inzake inkomstenbelastingen.
Het realiteitsbeginsel vereist dat de fiscale wet, voor zover zij zelf
geen onderscheid maakt, gelijkelijk moet worden toegepast op geoorloofde en ongeoorloofde verrichtingen : “Wanneer de wet aan een bepaald
feit zonder meer fiscale gevolgen vastknoopt, geeft dat feit aanleiding tot
belastingheffing, ook wanneer het zou totstandgekomen zijn in overtreding
van een wettelijke bepaling. Aldus begrepen komt het realiteitsbeginsel uiteindelijk neer op een concretisering van het legaliteitsbeginsel. De fiscale wet
moet correct worden toegepast op de toestanden waartussen de wet geen
onderscheid maakt”  (3).
Voor de belastbaarheid van een “bezoldiging” in de zin van artikel
31, tweede lid, sub 1, WIB92, maakt het derhalve geen verschil uit of
de voordelen verworven naar aanleiding van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid een legale of illegale oorsprong hebben, dan wel
verkregen zijn uit een geoorloofde of ongeoorloofde beroepsbeoefening  (4).
Door het enkele feit dat strafbare gedragingen aan de grondslag liggen
van voordelen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wordt het vereiste (onrechtstreeks)
causaal verband tussen die arbeid en de verkregen inkomsten dus niet
verbroken.
Inkomsten voorvloeiend uit strafbare gedragingen, zoals verduistering, passieve corruptie, misbruik van vertrouwen of bedrog, kunnen
derhalve niet aan de belastingheffing ontsnappen  (5).
  (1) Huysman, S., o.c., 323 ; cf. het ruime loonbegrip van artikel 2 van de Loonbeschermingswet.
  (2) Folio 1832, vijfde alinea.
  (3) Huysman, S., o.c., 318-319, nr. 8.
  (4) Bellen, P., “Des sommes détournées au préjudice de l’employeur constituent des
revenus imposables”, Act. Fisc. 2009, afl. 13, 5.
  (5) Huysman, S., o.c., 318, nr. 7, met verwijzing naar rechtspraak.
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Met auteur Huysman kan worden besloten dat : “hoewel het soms
immoreel wordt gevonden dat de Staat zich verrijkt op grond van
onrechtmatige handelingen, inzonderheid wanneer het gaat om strafrechtelijk beteugelde gedragingen, is men het er in het algemeen over
eens dat het nog veel immoreler zou zijn niet-strafbare handelingen wel
aan de belasting te onderwerpen en strafbare handelingen niet”  (1).
23. Het bestreden arrest oordeelde dat de door D.R. verduisterde gelden
verkregen zijn naar aanleiding van de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid bij Crédit Lyonnais, hierbij verwijzend naar het feit dat
een buitenstaander die niet in loondienst was van Crédit Lyonnais niet
tot manipulaties kon overgaan zoals door D.R. werd begaan, zodat het
zich toeëigenen van gelden die eigendom waren van Crédit Lyonnais pas
mogelijk was ingevolge de arbeidsrelatie van D.R.
Waar vaststond dat deze verduisterde gelden in het vermogen van D.R.
waren terechtgekomen, heeft het bestreden arrest bijgevolg wettig,
zonder schending van artikel 31, tweede lid, sub 1, WIB92, beslist dat deze
verduisterde gelden in haren hoofde belastbaar zijn als bezoldigingen  (2).
Zolang de teruggaveverplichting op het einde van het betrokken
belastbaar tijdperk niet is gerealiseerd, dan wel gematerialiseerd in een
zekere of vaststaande schuld, vereist het realiteitsbeginsel, in samenhang met het eenjarigheidsbeginsel inzake inkomstenbelastingen, dat
de verworven inkomsten tot de belastbare grondslag behoren  (3).
Het middel voert niet aan dat bedoelde teruggaveverplichting zich
reeds had gerealiseerd of gematerialiseerd vóór het einde van het litigieus belastbaar tijdperk.
Het tweede onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen  (4).
.........................................................
Besluit : Verwerping van de voorzieningen.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent van 21 september 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 mei 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) Huysman, S., o.c., 331, nr. 35.
  (2) Folio 1832, voorlaatste alinea ; zie in dezelfde zin : Brussel, 13 sept. 2007, JDF 2008,
155.
  (3) Huysman, S., o.c., 321, nr. 12 ; i.v.m. de belastbaarheid van onverschuldigd
ontvangen betalingen, waar dezelfde principes gelden, zie : Cass. 20 juni 2002, AC 2002,
nr. 374 ; TFR 2003, afl. 239, 313, met noot Kiekens, A., “Onverschuldigde betalingen regulariseren in het jaar van betaling of in het jaar van terugbetaling ?”.
  (4) Cfr. memorie van antwoord, p. 17-21.
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II. Cassatiemiddelen
A. F.11.0009.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
B. F.11.0013.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken F.11.0009.N en F.11.0013.N zijn
gericht tegen hetzelfde arrest, zodat zij gevoegd dienen te worden.
Gegrondheid
Zaak F.11.0009.N
Tweede middel
Tweede onderdeel
2. Volgens artikel 31, eerste lid, WIB92 omvatten de bezoldigingen van
werknemers alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst zijn
van arbeid in dienst van een werkgever.
Volgens het tweede lid van dit artikel behoren hiertoe inzonderheid :
1° wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en
alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen
die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van
de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden verkregen dan
als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever ;
2° voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid ;
3° vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ;
4° vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke derving van bezoldigingen, daarin begrepen de vergoedingen
die worden toegekend in uitvoering van een solidariteitstoezegging als
bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de wet van 28 april 2003 betreffende
de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen
en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, en de
vergoedingen die zijn gevormd door middel van bijdragen en premies als
bedoeld in artikel 52, 3°, b, vierde streepje ;
5° bezoldigingen die door een werknemer zijn verkregen, zelfs indien ze
zijn betaald of toegekend aan zijn rechtverkrijgenden.
3. Het begrip “bezoldiging” in de zin van voormeld artikel, omvat niet
de gelden die een werknemer zich onrechtmatig heeft toegeëigend ten
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nadele van zijn werkgever, ook al is dit gebeurd bij de uitoefening van
de dienstbetrekking waarvoor hij was aangeworven.
4. De appelrechters die oordelen dat de gelden die de eiseres zich
heeft toegeëigend ten nadele van haar werkgever dienen aangezien te
worden als een bezoldiging van een werknemer, schenden het voormelde
artikel 31 WIB92.
Het onderdeel is gegrond.
Zaak F.11.0013.N
Tweede middel
5. Om de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel van
het tweede middel in de zaak F.11.0009.N, 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 Antwerpen.
23 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes, de heer De Bruyn en
mevr. De Baets.

N° 633
1o Kamer — 23 november 2012
(F.11.0050.N)
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — Vlaams Gewest. — Leegstandsheffing. — Bezwaartermijn. — Aanvang.

Een bezwaarschrift tegen een leegstandsheffing, dat ingediend werd buiten de
in artikel 39, § 2, van het Decr. Vl. R. van 22 december 1995, gestelde termijn
van dertig kalenderdagen vanaf de verzending van de aanslag, dient niettemin als tijdig te worden beschouwd gelet op de ongrondwettelijkheid van
deze bepaling en het gebrek aan enig wetgevend initiatief om hieraan te
verhelpen  (1). (Art. 39, § 2, Decr. Vl. R., 22 dec. 1995, vóór de wijziging bij
art. 8 Decr. 8 juli 2011)

(Vlaams Gewest t. Domus b.v.b.a.)

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Het dossier betreft de vraag wat het gevolg is van de rechtspraak van
het Grondwettelijk Hof in verband met de berekening van de bezwaartermijn inzake gewestelijke belastingen en van het gebrek aan (tijdige)
reactie van de Vlaamse overheid op deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
Konden de appelrechters gelet op die toestand de bezwaartermijn
in casu gewoon buiten beschouwing laten en het bezwaar als tijdig
erkennen, ook al werd het ruim meer dan een maand na de toezending
van het aanslagbiljet ingediend ?
Verweerster in cassatie is een vennootschap die eigenaar was van een
pand, dat sedert jaren leeg staat.
Op 2 april 2003 werd door het de eiser in cassatie een aanslagbiljet
verzonden aan de verweerster voor de leegstandsheffing inzake het
heffingsjaar 2001.
Op 20 mei 2003 tekende verweerster in cassatie bezwaar aan tegen deze
aanslag.
Op 5 maart 2004 werd het bezwaar niet ontvankelijk verklaard.
Op 8 juni 2004 leidde verweerster in cassatie het geschil in bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij vonnis van 27 juni 2007 verklaarde
deze rechtbank de vordering ontoelaatbaar.
In graad van beroep verwees verweerster in cassatie naar het arrest van
het Grondwettelijk Hof nr. 85/2007 van 7 juni 2007, dat stelt dat de rechten
van verdediging van de heffingsplichtige op onevenredige wijze worden
beperkt ingeval de bezwaartermijn begint te lopen vanaf de datum van
verzending van het aanslagbiljet, zoals bepaald in artikel 39, § 2, eerste
lid, Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1996. Volgens het Grondwettelijk Hof kan de beperking
worden vermeden indien de termijn begint te lopen op de dag waarop de
bestemmeling naar alle waarschijnlijkheid kennis heeft kunnen nemen
van het aanslagbiljet, d.w.z. vanaf de derde werkdag die volgt op die
waarop het aanslagbiljet aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de
geadresseerde het tegendeel bewijst (art. 53bis, Gerechtelijk Wetboek).
Hoewel het Grondwettelijk Hof tot de strijdigheid van de bestaande
regeling van voormeld artikel 39, § 2 met de artikelen 10 en 11 Grondwet
besloot, ging het toch niet over tot de vernietiging van de desbetreffende
bepaling, nu het arrest in kwestie werd gewezen op prejudiciële vraag.
De appelrechters oordelen in het bestreden arrest dat zij niet gehouden
zijn om nogmaals een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
te richten met betrekking tot het tijdstip van aanvang van de termijn
bepaald in art. 39, § 2.
De appelrechters oordelen in het bestreden arrest dat bij de berekening
van de termijn om een bezwaarschrift in te dienen, niet meer mag worden
uitgegaan van de datum van verzending zoals vermeld op het aanslagbiljet als aanvangsdatum van de termijn. De appelrechters vervolgen
dat zij, bij gebreke van enig wetgevend initiatief naar aanleiding van
de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, die toepassing zou kunnen
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vinden op onderhavig geval, zij geen andere datum als aanvangsdatum
in de plaats kunnen stellen, zodat het bezwaarschrift van 20 mei 2003 als
tijdig dient te worden beschouwd. In voetnoot wijzen de appelrechters
erop dat het decreet van 7 mei 2004  (1) waarbij de bezwaartermijn werd
verlengd tot drie maanden, geen toepassing vindt op onderhavig geval,
nu deze bepaling pas op 5 augustus 2004 in werking is getreden.
De appelrechters oordelen dat gelet op art. 2 Gerechtelijk Wetboek
artikel 53bis van dit wetboek, zonder uitdrukkelijke bepaling niet zonder
meer kan worden toegepast op het administratief beroep voorzien in
art. 39, § 2 van het Decreet van 22 december 1995, daar artikel 53bis werd
ingevoerd door de wet van 13 december 2005, terwijl de feitelijke situatie
betrekking heeft op een bezwaarschrift ingediend op 20 mei 2003.
De appelrechters besluiten dat de verweerster in cassatie haar bezwaar
wel degelijk tijdig en ontvankelijk heeft ingediend zodat ook haar
oorspronkelijke vordering in rechte op ontvankelijke wijze werd ingesteld. De appelrechters heropenen de debatten om partijen toe te laten
over de grond van de zaak standpunt in te nemen.
Bestreden arrest hof van beroep te Brussel dateert van 24 februari 2011.
2. De Vlaamse decreetgever heeft artikel 39, § 2, eerste lid, van het
Decreet van 22 december 1995 uiteindelijk gewijzigd in de door het
Grondwettelijk Hof voorgestelde zin bij artikel 8 van het decreet van
8 juli 2011 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen  (2), en dus
na de datum waarop het bestreden arrest werd uitgesproken : de woorden
“na de datum van de verzending van de aanslag” werden vervangen door
de woorden “te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending
van de aanslag.”
3. Het enig middel voert aan dat uit het arrest van het Grondwettelijk
Hof van 27 juni 2007, nr. 85/2007 volgt dat artikel 39, § 2, eerste lid een
leemte bevat die strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet omdat
het niet voorziet in een termijn van 30 kalenderdagen die aanvang neemt
op de derde werkdag vanaf de datum van verzending.
Volgens de eiser moet de rechter, zo mogelijk, deze leemte opvullen.
Of de rechter een leemte kan opvullen, hangt volgens de eiser af van de
leemte zelf. Is die van aard dat zij vereist dat een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd, dan kan de rechter zich daarvoor niet in de
plaats van de wetgever stellen. Indien daarentegen aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling
aan te vullen dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en
11 Grondwet, kan en moet de rechter dit doen.
Volgens de eiser bevinden we ons in deze zaak in de tweede hypothese,
zodat het bestreden arrest de als geschonden aangewezen wetsbepalingen
heeft miskend door de leemte niet op te vullen.
4. Het in het middel beoogde artikel 39, § 2, eerste lid, van het decreet
dd. 22 december 1995 verplichtte de belastingplichtige zijn verzoekschrift in beroep “binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de
aanslag” bij de Vlaamse Regering in te dienen.
  (1) BS 5 aug. 2004.
  (2) BS 20 juli 2011, Ed. 2, p. 42944.
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In het arrest nr. 85/2007 dat aangehaald wordt in de uiteenzetting van het
middel heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat dit artikel “in zoverre het
bepaalt dat de beroepstermijn loopt vanaf de datum van verzending van
het aanslagbiljet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt” en geeft
het, in zijn motivering, aan dat om conform te zijn aan de artikelen 10 en
11 van de Grondwet “de termijn zou (moeten) ingaan op de dag waarop de
geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis ervan heeft kunnen
nemen, dit wil zeggen de derde werkdag waarop de aanslagbiljet aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst”
(eigen onderlijning). Het arrest verwijst naar artikel 53bis, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd door een wet van 13 december 2005.
Om te oordelen dat het op 20 mei 2003 door verweerster ingediende
bezwaar tegen een aanslagbiljet dat haar werd verzonden op 2 april 2003
ontvankelijk is, steunt het bestreden arrest zich op het volgende motief :
“Bij gebreke van enig wetgevend initiatief naar aanleiding van de
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, kan het hof geen andere datum
als aanvangsdatum in de plaats stellen”.
5. Het nefaste gevolg van deze beslissing is dat de verzoekschriften
bedoeld in artikel 39, § 2, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995
vóór het ingrijpen van de decreetgever waarvan hoger sprake sub nr. 2,
zonder enige tijdsbeperking kunnen ingediend worden.
Eiser wijst er in de toelichting bij zijn voorziening terecht op dat
indien de oplossing die wordt weerhouden in het bestreden arrest zou
moeten worden gevolgd, dit “catastrofale gevolgen” zou teweegbrengen
in andere domeinen.
Zo bepaalde artikel 346 van het WIB92, met betrekking tot het bericht
van wijziging van de aangifte, in zijn derde alinea het volgende :
“Binnen de termijn van een maand na de verzending van dat bericht
(...) kan de belastingplichtige schriftelijk zijn opmerkingen inbrengen ;
de aanslag mag niet worden gevestigd voor die (...) termijn verstreken
is...”  (1).
Bij artikel 7 van de wet van 19 mei 2010  (2), werden de woorden “na de
verzending van dat bericht” vervangen door de woorden “te rekenen van
de derde werkdag volgend op de verzending van dat bericht”.
Evenwel, wat betreft het regime voorafgaand aan deze wet, heeft een
arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 66/2010 van 2 juni 2010 op prejudiciële vraag beslist dat de oude bepaling “de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet (schendt) doordat het bepaalt dat de termijn van één maand
waarover de belastingplichtige beschikt om te antwoorden op een
bericht van wijziging, loopt vanaf het ogenblik van de verzending van
dat bericht”. In zijn motivering duidt dit arrest aan dat de bepaling
conform de Grondwet zou zijn “indien de termijn van één maand zou
ingaan op de derde dag volgend op die waarop het bericht van wijziging aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het
tegendeel bewijst”  (3).
  (1) Eigen onderlijning.
  (2) BS 28 mei 2010, rect., BS 1 juli 2010.
  (3) B.13.
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Redenerend zoals het bestreden arrest, was auteur J. Vanden Branden
van oordeel dat vóór de wet van 19 mei 2010 de termijn van één maand
voorzien door artikel 346, lid 3 nooit een aanvang nam, en dat bijgevolg,
gezien volgens de tekst de aanslag niet mag worden gevestigd vóór de
termijn voorzien door dit artikel verstreken is, geen enkele aanslag zou
kunnen worden gevestigd volgend op de verzending van een bericht van
wijziging  (1).
Een dergelijke oplossing lijkt mij volkomen onredelijk.
6. Het is nochtans mogelijk om deze onredelijke oplossingen te
vermijden indien men aanvaardt, zoals het middel voorstelt, dat de
bepalingen die, zoals artikel 39, § 2, eerste lid, van het decreet van
22 december 1995, voorzien dat een termijn aanvang neemt vanaf de
verzending van een document door de Post, een leemte bevatten die in
strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat zij niet voorzien dat de termijn aanvang neemt op de derde werkdag vanaf de datum
van verzending.
Uw Hof oordeelde immers in een arrest van 2 september 2008 dat, “wanneer
het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte bevat
waardoor de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden, moet
de rechter zo mogelijk deze leemte opvullen. Of de rechter een leemte
in de wetsbepaling kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien de
leemte van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig andere
procesregeling wordt ingevoerd, dan kan de rechter zich daarvoor niet in
de plaats van de wetgever stellen. Indien evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan
te vullen dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, kan en moet de rechter dit doen”.
Deze nieuwe rechtspraak, ingeleid door het arrest van Uw Hof van
2 september 2008  (2) tengevolge van een arrest van het Grondwettelijk
Hof nr. 111/2008, werd op het vlak van door het Grondwettelijk Hof vastgestelde leemtes in wetsbepalingen betreffende de strafvordering bevestigd door het arrest van het Hof van 14 oktober 2008.
In dat arrest overwoog Uw Hof immers het volgende :
“Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling
betreffende de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10
en 11 van de Grondwet worden geschonden, moet de strafrechter zo
mogelijk deze leemte opvullen.
Of de strafrechter een leemte in de wetsbepaling betreffende de strafvordering kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien de leemte
van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledige andere
procesregeling wordt ingevoerd, dan kan de rechter zich daarvoor niet
in de plaats van de wetgever stellen. Indien evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling
  (1) J. Vanden Branden, “Oude berichten van wijziging : aanslagen ongeldig want de
facto geen antwoordtermijn ?”, Fiscale actualiteit 2011/24, p. 1 tot 5. Deze stelling kreeg
navolging in een vonnis van de rechtbank van Gent van 3 januari 2011, besproken in
Fiscoloog, 18 februari 2011, nr. 1238, p. 9 tot 11.
  (2) AR P.08.1317.N, AC 2008, nr. 441.
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aan te vullen dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en
11 Grondwet, kan en moet de rechter dit doen”  (1)
Deze rechtspraak kwam uitgebreid aan bod in de rechtsleer  (2).
7. In deze zaak bevonden de appelrechters zich m.i. duidelijk in de
tweede hypothese bedoeld in de voormelde arresten van Uw Hof van
2 september 2008 en 14 oktober 2008.
De leemte inzake het vertrekpunt van de termijn om een verzoekschrift in te dienen bij de Vlaamse Regering kan immers niet gekwalificeerd worden als “een leemte van die aard dat zij noodzakelijk vereist
dat een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd”.
Door het vertrekpunt van bedoelde termijn op een grondwetsconforme
manier te bepalen in de richting zoals het Grondwettelijk Hof zelf had
aangegeven, nl. de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet, doet de rechter geen afbreuk aan de procesregeling zelf, in casu de beroepsprocedure bij de Vlaamse regering zoals voorzien in artikel 39 van het decreet van 22 december 1995.
Het hof van beroep diende de leemte in artikel 39, § 2, eerste lid, dan ook
op te vullen door te beslissen dat, het voornoemd arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juni 2007 in acht genomen, de beroepstermijn voorzien in deze wettelijke bepaling een aanvang nam op de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, zodat het
bezwaarschrift dat door verweerster werd verzonden bij brief van 20 mei
2003 tegen het aanslagbiljet dat was verstuurd op 2 april laattijdig was.
Het hof van beroep had tevens tot de vaststelling kunnen komen dat
in onderhavige zaak de discussie m.b.t. de precieze aanvangsdatum van
de beroepstermijn van dertig kalenderdagen niet relevant was nu het
bezwaar van verweerster hoe dan ook buiten deze termijn werd aangetekend, nl. op 20 mei 2003, terwijl de termijn daartoe alleszins verstreek de
eerste week van mei 2003.
8. Voormeld standpunt ligt volledig in de lijn van het arrest van het
Uw Hof van 12 november 2009 volgend op het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 162/2007, wat betreft het vertrekpunt van de bezwaartermijn
voorzien in artikel 371 van het WIB92.
Dit arrest verbreekt een arrest dat de bezwaartermijn inzake inkomstenbelastingen van drie maanden had doen ingaan op de datum van
verzending van het aanslagbiljet met de volgende motivering :
  (1) Cass. 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, in voltallige zitting gewezen, Pas. en AC, nr. 547 ;
JT 2008, p. 755 met noot B. Dejemeppe, “La guerre des juges n’aura pas lieu” ; zie ook, in
dezelfde zin, Cass. 12 dec. 2008, AR C.07.0642.N, arrest niet gepubliceerd.
  (2) J. Kirkpatrick, “Les suites à donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune législative contraire au principe d’égalite”, JT 2009,
257-262 ; P. Popelier, “Het Hof van Cassatie over lacunes in de wetgeving : toenadering
tot het Grondwettelijk Hof”, RW 2008-09, 1186-1189 ; CB, “Gaan niet enkel ‘op de valreep
gevestigde’ aanslagen onderuit ?”, Fiscoloog 2011, nr. 123, 10-12 ; G. Ninane, “L’effet déclaratif des arrêts de la Cour constitutionelle : heurs et malheurs du temps qui refuse de
suspendre son vol”, JLMB 2010, 539-548 ; B. Dejemeppe, “La guerre des juges n’aura pas
lieu”, JT 2008, 759-757 ; zie ook J. Kirkpatrick, “L’effet déclaratif des arrêts préjudiciels de la Cour constitutionnelle et la sécurité juridique”, JT 2009, 734-737 ; P. Popelier,
“Rechterlijk overgangsrecht revisited. Over een juridisch vacuüm, een prejudicieel
arrest en de werking van rechterlijke uitspraken in de tijd”, RW 2007-08, 1370-1374.
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“2. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, wanneer de inning
van de belastingen niet op een andere wijze dan per kohier geschiedt,
loopt vanaf de datum waarop de brief, waarbij het aanslagbiljet of de
aanslag aan de geadresseerde per gewone brief wordt ter kennis gebracht,
moet vermoed worden aan deze geadresseerde te zijn aangeboden geweest
en loopt niet vanaf de datum waarop de brief aan de postdiensten wordt
toevertrouwd.”  (1)
De appelrechters hadden ook in deze zaak moeten oordelen dat de litigieuze termijn van dertig kalenderdagen liep vanaf de datum waarop
de brief van 2 april 2003, waarbij het aanslagbiljet aan verweerster werd
toegezonden, moet vermoed worden aan verweerster te zijn aangeboden
geweest.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
9. Volledigheidshalve kan ik verwijzen naar volgend uittreksel uit
mijn gepubliceerde conclusie bij voormeld arrest van Uw Hof van
12 november 2009 :
“2. Krachtens artikel 371 WIB92, zoals gewijzigd door artikel 28 van de
wet van 15 maart 1999, moeten de bezwaarschriften ‘(…) op straffe van
verval ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de
datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum
van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier.’
3. De appelrechters oordelen op p. 7 van het bestreden arrest ‘dat er
kan van uitgegaan worden dat de verzending van het aanslagbiljet effectief gebeurde op datum van 25 maart 2004, zoals vermeld op het aanslagbiljet’ (…) en dat ‘de termijn van drie maanden verstreek op 25 juni 2004’.
De door de appelrechters aldus gehanteerde ‘verzendingsleer’ wordt
sedert geruime tijd sterk bekritiseerd ; deze wijze van berekening van
de aanvang van de termijn, welke afhangt van de kennisgeving van een
akte, heeft immers tot gevolg dat de termijn reeds begint te lopen op
een ogenblik waarop de geadresseerde daarvan niet op de hoogte kan
zijn.
4. Het Grondwettelijk Hof heeft deze rechtsopvatting in strijd bevonden
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in een reeks arresten, waarvan
het arrest nr. 162/2007 van 19 december 2007 specifiek de bezwaartermijn
betreft.
Het Grondwettelijk Hof overwoog in dat arrest het volgende :
‘B.3. Zoals het Hof reeds in de arresten nrs. 170/2003, 166/2005, 34/2006,
43/2006, 85/2006 en 123/2007 heeft geoordeeld, is het redelijk verantwoord
dat de wetgever, om rechtsonzekerheid te vermijden, de termijnen van
rechtspleging laat lopen vanaf een datum die niet afhankelijk is van de
handelswijze van de partijen. De keuze van de datum van verzending
van het aanslagbiljet als aanvangspunt van de beroepstermijn beperkt
evenwel het recht van verdediging van de geadresseerde op onevenredige
wijze, doordat die termijnen beginnen te lopen op een ogenblik dat zij
nog geen kennis kunnen hebben van de inhoud van het aanslagbiljet.
  (1) Cass. 12 nov. 2009, AR F.08.0049.N, AC 2009, met concl. O.M., nr. 660.
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B.4. De doelstelling om rechtsonzekerheid te vermijden zou evengoed kunnen worden bereikt indien de termijn zou ingaan op de dag
waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis ervan
heeft kunnen nemen, dit wil zeggen de derde werkdag volgend op die
waarop het aanslagbiljet aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij
de geadresseerde het tegendeel bewijst (artikel 53bis van het gerechtelijk wetboek).
B.5. In zoverre volgens de in het geding zijnde bepaling de beroepstermijn begint te lopen op de datum van verzending die voorkomt op het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, beperkt zij op
onevenredige wijze de rechten van verdediging van de belastingplichtige’  (1).
Het Grondwettelijk Hof heeft haar standpunt laatst nog bevestigd in
het arrest nr. 76/2008 van 8 mei 2008.
5. Ook Uw Hof heeft zich uiteindelijk in zijn arrest van 23 juni 2006  (2)
aangesloten bij de ‘ontvangsttheorie’. In zijn schriftelijke conclusie bij
het arrest van 12 januari 2007  (3) verwoordde advocaat-generaal Dubrulle
één en ander als volgt :
‘5. Het arrest van het Hof van 23 juni 2006, gestoeld op de “ontvangsttheorie”, betekent dan ook een ommekeer : de kennisgeving bij aangetekende brief wordt geacht te zijn verricht de eerste werkdag volgend op
de dag van de afgifte van de brief ter post, daar de bestemmeling geacht
wordt op die datum ervan kennis te hebben kunnen nemen. De oplossing
in de actuele zaak lijkt me dan ook op dezelfde opvatting te moeten
steunen : de kennisneming is beslissend.
In dezelfde lijn oordeelde Uw Hof bij arrest van 14 februari 2008  (4) dat
de termijn van veertig dagen om een fiscale voorziening in te stellen bij
het hof van beroep tegen de beslissing van de directeur, loopt vanaf de
aanbieding van de aangetekende brief houdende de kennisgeving van die
beslissing aan de woonplaats van de belastingschuldige ; een aanbieding
in de woonplaats die getekend wordt voor ontvangst, wordt volgens Uw
Hof vermoed een geldige aanbieding te zijn, onverminderd de mogelijkheid voor de betrokkene het tegenbewijs te leveren ; de omstandigheid
dat de geadresseerde na de aanbieding op zijn woonplaats niet onmiddellijk kennisneemt van de brief, heeft geen gevolg op de termijn door de
wet bepaald voor de aanwending van het rechtsmiddel.
6. Ook de Administratie aanvaardde in haar circulaire nr. Ci.
RH.861/563.153 van 13 augustus 2004 om de “verzendingsleer” niet langer
te volgen : “in zijn arrest van 17 december 2003, nr. 170/2003 heeft het
Arbitragehof een einde gesteld aan de controverse die zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak bestond betreffende de wijze van berekening
van sommige proceduretermijnen die aanvangen vanaf de kennisgeving
van een akte. (…) Aangezien de administratie besloten heeft zich bij dat
  (1) Grondwettelijk Hof, arrest nr. 162/2007 van 19 december 2007.
  (2) Cass. 23 juni 2006, AR F.05.0021.F, Pas. 2006, nr. 354, met concl. adv.-gen. A. Henkes ;
JT 2006, 675.
  (3) Inzake AR D.05.0027.N, AC 2007, nr. 23 en www.cassonline.be.
  (4) AR F.06.0080.N, AC 2008, nr. 112 en www.cassonline.be.
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arrest aan te sluiten, worden alle diensten verzocht dit arrest onmiddellijk toe te passen.”
7. Volledigheidshalve kan nog verwezen worden naar de recente invoering van artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek’.
(...)”
Besluit : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 24 februari 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 mei 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter 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. Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 85/2007, van 7 juni 2007
geoordeeld dat artikel 39, § 2, van het Decreet van de Vlaamse Raad van
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2000, en vóór de wijziging
ervan bij het decreet van 7 mei 2004, en zoals te dezen van toepassing,
de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat de
beroepstermijn tegen een aanslag gevestigd overeenkomstig dit decreet,
loopt vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet.
Het Grondwettelijk Hof heeft in dit arrest onder randnummer B.4
overwogen dat de doelstelling om rechtsonzekerheid te vermijden even
goed zou kunnen worden bereikt indien de termijn zou ingaan op de
dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis ervan
heeft kunnen nemen, dit wil zeggen de derde werkdag volgend op de
datum waarop het aanslagbiljet aan de postdiensten overhandigd werd,
tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
2. De Vlaamse decreetgever heeft dit artikel gewijzigd bij artikel 8
van het decreet van 8 juli 2011 houdende diverse fiscale en financiële
bepalingen, dat wil zeggen na de uitspraak van de appelrechters.
3. Vermits de ongrondwettigheid in het decreet die door het Grondwettelijk Hof is vastgesteld op verschillende wijzen kon worden verholpen,
hebben de appelrechters, zonder de in het middel aangewezen bepalingen te schenden, kunnen oordelen dat zij bij gebreke aan enig wetgevend initiatief naar aanleiding van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, geen andere datum als aanvangsdatum in de plaats kunnen
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stellen zodat het litigieuze bezwaarschrift als tijdig dient te worden
beschouwd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Andersluindende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 634
1o Kamer — 23 november 2012
(F.11.0144.N)
GERECHTSKOSTEN. — BELASTINGZAKEN. — Procedure
rechter. — Omslaan van de kosten. — Voorwaarden.

voor de feiten-

De rechter kan de kosten omslaan wanneer de partijen over en weer in enig
geschilpunt in het ongelijk worden gesteld  (1). (Art. 1017, eerste en vierde
lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Cobelfret n.v. t. Belgische Staat,

min. van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. De betwisting heeft betrekking op een aanslag in de vennootschapsbelasting betreffende het aanslagjaar 1990.
De aanslag werd door eiseres betwist in de mate dat de meerwaarde
gerealiseerd op de verkoop van bepaalde mede-eigendomsaandelen van
schepen niet volledig was vrijgesteld van belasting overeenkomstig
artikel 36 WIB64.
Het bezwaar tegen de litigieuze aanslag werd afgewezen bij beslissing
van de gewestelijke directeur dd. 24 februari 2003.
Bij verzoekschrift van 9 april 2003 werd door eiseres een fiscale vordering ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, die bij
vonnis van 20 oktober 2004 deze vordering gegrond verklaarde en ontheffing verleende in zoverre de bedoelde meerwaarden niet volledig werden
vrijgesteld van belasting.
Tegen dit vonnis stelde verweerder op 29 december 2004 hoger beroep
in.
Waar de oorspronkelijke vordering van eiseres strekte tot de vernietiging van de bestreden aanslag, minstens de volledige ontheffing
ervan beoogde, voerde eiseres in graad van beroep voor het eerst en in
  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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“hoofdorde” aan dat de bestreden aanslag ingevolge verjaring niet meer
kan worden ingevorderd.
In “subsidiaire” orde werd het appelgerecht verzocht het vonnis a quo
te bevestigen en bijgevolg : “de bestreden aanslag te ontheffen in de mate
dat de gerealiseerde meerwaarden op de verkochte eigendomsaandelen
van de schepen Ms Clervaux, Ms Belvaux en Ms Loverval niet volledig
werden vrijgesteld van belasting”  (1).
Op de hoofdvordering van eiseres oordeelde het bestreden arrest dat
het middel inzake de verjaring faalt naar recht zodat het recht op invordering van de litigieuze aanslag in de vennootschapsbelasting nog niet
was verjaard. De subsidiaire vordering van eiseres werd wel ingewilligd
zodat het vonnis a quo werd bevestigd.
Gelet op voormeld wederzijds gelijk en ongelijk van de partijen, werd
door het bestreden arrest beslist dat de rechtsplegingsvergoeding in
graad van beroep gecompenseerd diende te worden.
2. In het enig middel komt eiseres uitsluitend op tegen de bevolen
compensatie van de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep.
Volgens eiseres kon er in onderhavige zaak geen sprake zijn van twee
afzonderlijke geschilpunten nu het al dan niet verschuldigd zijn van de
bestreden belastingaanslag het enige geschilpunt vormde. De loutere
verwerping door de appelrechters van het argument van eiseres inzake
de verjaring van de invordering, kan volgens eiseres geen afbreuk doen
aan het feit dat enkel en alleen de verweerder in het ongelijk was gesteld
omtrent het enige geschilpunt, met name de ontheffing van de bestreden
belasting, en dat enkel en alleen eiseres haar gelijk had gehaald in
zoverre zij van de bestreden belastingaanslag werd ontheven.
Het bestreden arrest had volgens eiseres derhalve uitsluitend de
verweerder, conform artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, tot
de kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, dienen
te veroordelen, en had de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep niet
met toepassing van artikel 1017, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, wederzijds kunnen compenseren  (2).
3. Wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in
het ongelijk worden gesteld, kan de rechter, in toepassing van artikel
1017, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, de kosten omslagen, doch zulks
maakt geen verplichting uit  (3).
Een partij die omtrent geen geschilpunt in het ongelijk is gesteld, kan
in de regel niet in een gedeelte van de kosten worden veroordeeld  (4).
4. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat het
“geschilpunt” in de zin van artikel 1017, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek,
moet ruim worden geïnterpreteerd in die zin dat het kan slaan op om het
even welk twistpunt waarover tussen partijen onenigheid bestaat. Elke
betwisting over de ontvankelijkheid, de toelaatbaarheid of de grond van
  (1) Bestreden arrest, p. 6, bovenaan.
  (2) Schending van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek.
  (3) Cass. 18 dec. 2009, AR C.08.0334.F, AC 2009, nr. 763 ; Cass. 25 maart 2010, AR
C.09.0288.N, AC 2010, nr. 218.
  (4) Cass. 26 sept. 1983, AC 1983-84, 72.
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de zaak, komt bijgevolg in aanmerking als een “geschilpunt” waaromtrent partijen in het gelijk of het ongelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de vorm die dit kan aannemen (exceptie, middel, verweer, enz.).
Het begrip “geschilpunt» in de zin van artikel 1017, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, sluit aldus rechtstreeks aan bij het “geschilpunt” bedoeld
in artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, waarover een eindbeslissing is gewezen.
5. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof is voor de toepassing van
artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aldus niet vereist
dat door de partijen wederzijdse vorderingen werden ingesteld  (1).
De gedingkosten kunnen bij toepassing van voormelde bepaling worden
omgeslagen zodra partijen over en weer in enig standpunt werden afgewezen  (2).
6. In een recent arrest van 25 maart 2010  (3) werd door Uw Hof bevestigd
dat de rechter de gedingkosten bij toepassing van artikel 1017, vierde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, kan omslagen, ook wanneer slechts door
één van de partijen een vordering werd ingesteld.
In de zaak die aanleiding gaf tot voormeld cassatiearrest, had de
bodemrechter de door de verweerster ingestelde vorderingen tot nietigverklaring verworpen. Ofschoon de eiseres zelf geen partijaanspraak had
geformuleerd, werd zij niettemin in het ongelijk gesteld met betrekking tot een bepaalde grief van de verweerster, met name inzake de
bevoegdheidsoverschrijding wegens ontstentenis van motivering. Nu
beide partijen aldus omtrent enige grief in het ongelijk waren gesteld,
werd beslist dat de bodemrechter de gedingkosten wettig tussen beide
partijen heeft kunnen omslagen.
De opvatting dat gedingkosten slechts kunnen worden omgeslagen
indien partijen respectieve vorderingen hebben geformuleerd die het
loutere verweer overstijgen  (4), kan dan ook niet worden bijgetreden.
7. Zoals verweerder stelt is het inderdaad billijk dat de rechter ook
gedeeltelijk een forfaitaire tegemoetkoming kan verlenen in de kosten
en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij indien
deze laatste zich heeft moeten verdedigen tegen een geschilpunt dat onterecht en ongegrond door de in het gelijk gestelde partij werd opgeworpen.
8. Het lijkt evenwel niet de bedoeling van de wetgever te zijn geweest
om de rechter te verplichten voor elk wederzijds argument of feitelijk standpunt waarover hij uitspraak heeft gedaan een gedetailleerde
“apothekersrekening” te maken om met breuken de kosten om te slaan
tussen de partijen.
Waar het begrip “geschilpunt” in artikel 1017, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek in beginsel analoog kan worden benaderd als in
  (1) Cass. 19 jan. 2012, AR F.10.0142.N, www.cass.be ; Cass., 25 maart 2010, AR C.09.0288.N,
AC 2010, nr. 218 ; Cass. 18 dec. 2009, AR C.08.0334.F, AC 2009, nr. 763.
  (2) In die zin : De Coninck, B. en van Drooghenbroeck, J.F., “Indemnité de procédure
et répartition des dépens”, JT 2008, 581 e.v.
  (3) AR C.09.0288.N, AC 2010, nr. 218.
  (4) Zie in die zin : Van Doninck, J., “Het omslagen van de gedingkosten en de nieuwe
rechtsplegingsvergoeding : as you like it ?”, RW 2009-2010, 306 e.v.
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artikel 19 van dat wetboek, zou het m.i. in artikel 1017, vierde lid, toch
moeten gaan om een “rechtsdiscussie” (exceptie, verjaring, onontvankelijkheid, nietigheid, onwettelijkheid, enz.) waaromtrent de rechter een
in rechte bekritiseerbare beslissing heeft genomen en niet louter om een
feitelijk standpunt of argument dat de rechter verworpen heeft.
Aldus kan een proces in het proces worden vermeden omtrent al te
verregaande kostenafrekeningen.
In dit opzicht wordt het principe van het omslaan van de kosten door
bepaalde auteurs terecht kritisch benaderd  (1).
9. In onderhavige zaak komt het omslaan van de kosten volledig verantwoord voor omdat er door de in hoger beroep gelijkgestelde partij wat de
grond van de zaak betreft (wettigheid van de aanslag), in hoofdorde ook
een nieuw verweermiddel was geformuleerd omtrent de verjaring van
de invordering van de belasting dat een groot aandeel uitmaakte in het
appeldebat en dat door de appelrechters werd verworpen.
Nu eiseres in het ongelijk was gesteld omtrent het geschilpunt betreffende de verjaring van de invordering, terwijl verweerder op dat vlak in
het gelijk was gesteld, heeft het bestreden arrest, gelet op dit wederzijds
gelijk en ongelijk van de partijen, in deze zaak wettig de compensatie
van de rechtsplegingsvergoeding in beroep kunnen bevelen, temeer daar
eiseres zeer uitgebreide conclusies had genomen over de verjaringsproblematiek en verweerder zodoende was genoodzaakt om hierop te
antwoorden.
10. Het bedoelde geschilpunt waarover verweerder in het gelijk was
gesteld, maakte bovendien het voorwerp uit van de hoofdvordering van
eiseres en oversteeg duidelijk het loutere verweer.
De hoofdvordering had meer bepaald betrekking op de invordering van
de belasting (verjaringsproblematiek) en betrof de vraag of de belastingaanslag als titel nog kon worden uitgevoerd.
De subsidiaire vordering van eiseres belangde de grond van de zaak
aan  (2) en had betrekking op de vraag naar de verschuldigdheid van de
belasting. Enkel op de subsidiaire vordering kon de nietigheid van de
aanslag worden uitgesproken.
Nu eiseres aldus twee van elkaar onderscheiden vorderingen had ingesteld, respectievelijk betreffende de invordering en de vestiging van de
belastingen, kon de afwijzing van één van die vorderingen van eiseres
op zich reeds verantwoorden dat verweerder op dat vlak kon worden
beschouwd als de in het gelijk gestelde partij zodat de appelrechters de
gedingkosten in hoger beroep, met toepassing van artikel 1017, vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ook om die reden wettig tussen beide
partijen hebben kunnen omslagen.
Het enig middel kan dan ook niet worden aangenomen.
  (1) S. Mosselmans, “Omslaan van gedingkosten”, RW 2006-07, 1657, nr. 15 in fine ;
J. Van Doninck, “Het omslaan van de gedingkosten en de nieuwe rechtsplegingsvergoeding : as you loke it”, RW 2009-10, 306 ; B. De Coninck en J.-Fr. van Drooghenbroeck,
“Indemnité et répartition des dépens”, JT 2008, 581 ; Taelman en Voet, Analyse van een
aantel knelpunten, in De procesrechtwetten van 2007, p. 167-168.
  (2) Toepassing van de meerwaardevrijstelling van artikel 36 WIB64.
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Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 1 april 2008.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 mei 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij
bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de
in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst.
Krachtens het vierde lid van voormeld artikel kunnen de kosten worden
omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de
partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn
gesteld, hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn,
broeders en zusters of aanverwanten in dezelfde graad.
2. Uit die bepaling volgt dat de rechter de kosten kan omslaan wanneer
de partijen over en weer in enig geschilpunt in het ongelijk worden
gesteld.
3. Het arrest stelt vast dat :
— de oorspronkelijke vordering van de eiseres de vernietiging of
volledige ontheffing beoogde van de aanslag en de veroordeling van de
verweerder tot terugbetaling terwijl het beroepen vonnis, na herberekening, de verweerder veroordeelde tot gedeeltelijke terugbetaling ;
— op het hoger beroep van de verweerder, door de eiseres bijkomend
een exceptie van verjaring werd geformuleerd.
De appelrechters verwerpen het verweer van de eiseres omtrent de
verjaring en het hoger beroep van de verweerster.
Door aldus het nieuw verweermiddel van de verjaring tevens als
geschilpunt in de zin van artikel 1017, vierde lid, in aanmerking te
nemen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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23 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Huyghe
(bij de balie te Brussel) en de heer De Bruyn.

N° 635
1o Kamer — 23 november 2012
(F.11.0164.N)
CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Algemeen. — Belgische
Staat. — Procesvertegenwoordiging. — Bevoegde minister. — Vermelding
van de ontvanger als vertegenwoordiger. — Gevolg.

In fiscale geschillen, met inbegrip van geschillen inzake de invordering van
belastingschulden, treedt de Staat in rechte op door de minister van Financiën, onverminderd de mogelijkheid om in die geschillen het geding te laten
benaarstigen door tussenkomst van de bevoegde ontvanger ; de bevoegde
ontvanger die aldus in de akte van procesingang als vertegenwoordiger
wordt vermeld, verkrijgt hierdoor de hoedanigheid van procespartij niet  (1).
(Art. 703, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
t.

(European Investment Company n.v.
Belgische Staat, min. van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Bij aangetekend schrijven van 27 mei 2009 legde verweerder in handen
van eiseres, overeenkomstig artikel 164 e.v. KB/WIB92, een vereenvoudigd uitvoerend beslag onder derden lastens de Heer en Mevrouw V.-H.
Eiseres liet na een verklaring van derde-beslagene af te leggen zodat
zij op 1 juli 2009 door verweerder werd gedagvaard om haar rechtstreeks
schuldenaar te laten verklaren voor de oorzaken van het beslag.
Deze vordering werd afgewezen bij vonnis van 8 februari 2010 van de
Beslagrechter te Antwerpen.
Het bestreden arrest hervormde dit vonnis en veroordeelde eiseres als
rechtstreeks schuldenaar tot betaling van 31.633,28 EUR in hoofdsom.
.........................................................
4. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat het enkel de ontvanger
toekomt om de derde-beslagene te dagvaarden teneinde hem persoonlijk
schuldenaar te horen verklaren voor de oorzaken van het beslag, en niet
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën.
Volgens eiseres heeft het bestreden arrest haar derhalve niet wettig
kunnen veroordelen als schuldenaar van het op 27 mei 2009 gelegde
vereenvoudigd uitvoerend beslag onder derden nu die vordering was ingesteld door de verweerder, zijnde de Belgische Staat, vertegenwoordigd
  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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door de Minister van Financiën, die daartoe niet over de vereiste hoedanigheid beschikte  (1).
5. Overeenkomstig artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
kunnen rechtspersonen in rechte slechts optreden door tussenkomst van
hun bevoegde organen.
De Belgische Staat kan enkel optreden door tussenkomst van de
minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort  (2).
In fiscale procedures is de Minister van Financiën het orgaan dat de
Belgische Staat in rechte zal vertegenwoordigen  (3).
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Minister van Financiën
geldt voor alle vorderingen in rechte van de fiscus : vorderingen inzake
de toepassing van een belastingwet, aansprakelijkheidsvorderingen
tegen een belastingschuldige, vorderingen inzake beslag, enz…
6. Noch artikel 298 WIB92, noch de artikelen 147 en 148 KB/WIB92 of
artikel 66 van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit, kennen aan de ontvanger de bevoegdheid toe
om in rechte op te treden :
“Het is niet omdat de ontvanger belast is met de inning dat de vorderingen inzake staatsfiscaliteit hem toekomen. Hij oefent enkel het
vorderingsrecht van de Staat uit”  (4).
“De regelen die de ontvanger machtigen om een vervolging aan te
vatten door middel van een dwangschrift en om verder de betaling van
de belasting te verzekeren maken de ontvanger evenmin zonder meer
bevoegd om een rechtsvordering in te spannen namen de Belgische
Staat”  (5).
Een vordering tot het verkrijgen van een uitvoerbare titel tegen een
belastingschuldige  (6), of een vordering tot het verkrijgen van een schadevergoeding van de belastingschuldige  (7), kan derhalve niet worden
ingesteld door de ontvanger, maar enkel door de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën.
Ook een vordering om de derde-beslagene rechtstreeks schuldenaar te
laten verklaren voor de oorzaken van het beslag, bij toepassing van de
artikelen 164 KB/WIB92 e.v., dient derhalve te worden ingesteld door de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, en
niet door de ontvanger.
Het tweede onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt dan ook naar recht  (8).
  (1) Schending van de artikelen 59 van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 300, 1o WIB92, 137, 138 en 164 KB/WIB92, 1542
Ger.W.
  (2) Cass. 30 april 2009, AR F.07.0100.F, AC 2009, nr. 290.
  (3) M. Crommen, “Procesvertegenwoordiging van de Belgische Staat — Verjaring”,
noot bij Rb. Brussel, 12 december 2002, TFR 2003, nr. 250, 989 ; D. Lindemans, “De schatkist als procespartij”, AFT 1981, 264.
  (4) L. Lindemans, o.c., 259, 4.5.
  (5) L. Lindemans, o.c, 261.
  (6) Cass. 30 april 2009, AR F.07.0100.F, AC 2009, nr. 290.
  (7) Cass. 30 mei 1997, AR C.95.0066.N, AC 1997, nr. 248.
  (8) Cfr. memorie van antwoord, p. 4 e.v.
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7. Ten overvloede weze opgemerkt dat verweerder in zijn memorie van
antwoord terecht de aandacht vestigt of het feit dat bij het instellen van
een rechtsvordering wel een onderscheid kan worden gemaakt tussen de
bevoegdheid om te beslissen namens een rechtspersoon een geding in te
spannen (een daad van beschikking) en de bevoegdheid om de rechtspersoon in het geding te vertegenwoordigen (zonder beschikkingsmacht)  (1).
Hoewel uitsluitend de Minister van Financiën over de vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt om in fiscale geschillen de Belgische Staat te
vertegenwoordigen, staat het hem vrij de bevoegdheid om de procesvoering te behartigen (buiten beschikkingsdaden) toe te wijzen aan de met
invordering belaste ambtenaar (de ontvanger).
De vordering geschiedt dan ten verzoeke van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, ‘op vervolging en benaarstiging” van de ontvanger, die hierdoor zelf evenwel geen procespartij
wordt  (2).
De Belgische Staat wordt voor de rechtbanken in fiscale geschillen
derhalve steeds vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, desgevallend met de aanduiding dat de Belgische Staat optreedt op vervolging
en benaarstiging van de ontvanger, of in de persoon van de ontvanger.
Inzake de geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet
kan, sinds de Wet van 10 december 2001, overeenkomstig artikel 379
WIB92, de verschijning in persoon in naam van de Belgische Staat,
overigens gedaan worden door elke ambtenaar van een belastingadministratie  (3).
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 1 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 mei 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
.........................................................
  (1) L. Lindemans, o.c., 259.
  (2) L. Lindemans, o.c., 259, 260 en 264.
  (3) M. Crommen, o.c., 990.
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Tweede onderdeel
2. De Staat treedt in rechte op door tussenkomst van de minister tot
wiens bevoegdheden het voorwerp van het geschil hoort.
In fiscale geschillen is dit de minister van Financiën, onverminderd de
mogelijkheid om in die geschillen het geding te laten benaarstigen door
tussenkomst van de bevoegde ontvanger.
De bevoegde ontvanger die aldus in de akte van procesingang als
vertegenwoordiger wordt vermeld, verkrijgt hierdoor de hoedanigheid
van procespartij niet.
3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat inzake de invordering van belastingschulden het de bevoegde ontvanger is die in rechte moet optreden,
berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
23 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer De Bruyn.

N° 636
1o Kamer — 23 november 2012
(F.11.0173.N)
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Vordering
gave. — Verjaringstermijn. — Aanvang.

tot terug-

De driejarige verjaringstermijn van de vordering tot teruggave van de btw,
boeten en intresten neemt een aanvang, hetzij op het ogenblik van kennisgeving van de beslissing waarbij de aanvraag tot teruggave werd verworpen,
hetzij vanaf het ogenblik waarop de betaling van de btw, boeten en interesten plaatsvond op verzoek van het bestuur ; de datum van de eventuele
inhouding van btw-tegoeden, kan niet als vertrekpunt worden beschouwd
voor deze verjaringstermijn, omdat deze inhouding niet geldt als een betaling van de belastingschuld, maar slechts een bewarende maatregel is die
het bestuur moet toelaten om tot verrekening over te gaan eens de belastingschuld vaststaat  (1). (Artt. 77, § 1, 1°, 82, 82bis, btw-Wetboek ; Art. 14 KB
nr. 4 van 29 dec. 1969)
t.

(DVDM Totaalinrichtingen b.v.b.a.
Belgische Staat, min. van Financiën)

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. In onderhavige zaak verklaarde het bestreden arrest de vordering
tot teruggaaf van btw, ingesteld door eiseres bij verzoekschrift van
12 december 2008, niet ontvankelijk wegens verjaring.
Het bestreden arrest maakte hierbij toepassing van de verjaringstermijn bepaald in artikel 14 van het KB nr. 4 van 29 december 1969 met
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde
waarde, luidend dat de vordering in rechte met betrekking tot de teruggaaf van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, moet worden ingesteld vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op, naargelang het geval,
— dit van de kennisgeving bij ter post aangetekende brief van de beslissing waarbij de bij de administratie ingediende aanvraag om teruggaaf
wordt verworpen ;
— ofwel dit van de betaling van de belasting, van de interesten en van
de administratieve geldboeten, die werden voldaan op verzoek van de
administratie.
Nu het recht op teruggaaf niet was uitgeoefend via de btw-aangifte,
nam het bestreden arrest als vertrekpunt voor de verjaring de datum van
de betalingen in aanmerking, zijnde de data van de toerekening door de
administratie van de btw-tegoeden op de bestaande btw-schuld in de loop
van het kalenderjaar 2003, waardoor de uiterste datum voor het instellen
van de vordering tot teruggaaf 31 december 2006 was en de vordering van
eiseres, ingesteld op 12 december 2008, aldus laattijdig was.
2. Het enig middel legt Uw Hof de vraag voor of de inhouding van een
btw-tegoed, verricht door de administratie overeenkomstig artikel 81,
§ 3, van het KB nr. 4 van 29 december 1969, een “betaling van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, die werden
voldaan op verzoek van de administratie” kan uitmaken in de zin van
artikel 14, eerste lid, van voormeld KB, die de verjaringstermijn voor de
vordering tot teruggaaf doet ingaan.
Volgens het middel kan een inhouding van een btw-tegoed, verricht
door de administratie, niet gelijk gesteld worden met een betaling. Van
een betaling kan immers slechts sprake zijn wanneer de betrokkene
vrijwillig en spontaan betaalt met de bedoeling om een schuld te delgen,
hetzij wanneer hij gedwongen wordt tot betaling over te gaan op grond
van een uitvoerbare titel. Inzake btw zal de schuldenaar niet gedwongen
kunnen worden om tot betaling over te gaan zolang geen dwangbevel
wordt uitgevaardigd. Ingeval van betwisting van de btw-schuld kunnen
de inhoudingen verricht door de administratie overeenkomstig artikel
81, § 3, van het KB nr. 4, derhalve slechts gelden als een bewarend beslag
onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of
arrest.
Nu uit de vaststellingen van het bestreden arrest niet blijkt dat er
sprake was van een spontane betaling van de btw-schuld, interesten en
administratieve geldboeten door eiseres, doch enkel blijkt dat de administratie, met terugwerkende kracht, btw-tegoeden van eiseres heeft
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aangerekend op de door haar in hoofde van eiseres vastgestelde schuld,
bestaande uit btw, interesten en administratieve geldboeten, zou het
bestreden arrest bijgevolg niet wettig hebben beslist dat de verjaringstermijn van de vordering tot teruggaaf aanving op de in het bestreden
arrest aangehaalde data in de loop van het kalenderjaar 2003, zijnde de
data waarop de btw-schuld werd aangezuiverd door middel van toerekening of inhouding van de btw-tegoeden, waardoor de uiterste datum
voor het instellen van de vordering tot teruggaaf 31 december 2006 was,
zijnde het einde van het derde kalenderjaar na dat van de toerekening of
inhouding van de btw-tegoeden  (1).
3. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat
de beweerde btw-schuld van 100.155,59 euro en de administratieve geldboeten van 12.426,00 euro werden voldaan door de toerekening van
tegoeden, meer bepaald :
— 73.146,74 euro btw + 7.310,00 euro boete + intresten ; door toerekening
met datum van uitwerking op 5.5.2003 van een tegoed van 51.370,75 euro,
en toerekening met datum van uitwerking op 31.7.2003 van een tegoed
van 29.671,11 euro,
— 24.258,58 euro btw + 4.840,00 euro boete + intresten ; door toerekening
met datum van uitwerking op 23.5.2003 van een tegoed van 27.283,95 euro
en toerekening van een tegoed met datum van uitwerking op 23.12.2003
van 1.819,031 euro,
— 2.760,27 euro btw + 276,00 euro boete + intresten ; door toerekening
met uitwerking op 23.12.2003 van een tegoed van 3.063,27 euro.
De door eiseres teruggevorderde btw werd zodoende blijkens het
bestreden arrest “voldaan” door de toerekening door de btw-administratie van btw-tegoeden, anders gezegd door inhouding door de btwadministratie van de door haar vastgestelde schuld uit hoofde van
btw, intresten en administratieve geldboeten, op de btw-tegoeden, die
verweerder gehouden was aan eiseres terug te storten  (2).
4. De inhouding van btw-tegoeden door de administratie omwille van
schulden die, zoals in casu, niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn,
steunt op artikel 81, § 3, vierde lid, van het K.B. nr. 4 van 29 december
1969 met betrekking tot de teruggaven inzake de belasting over de toegevoegde waarde  (3).
In dit geval wordt het btw-tegoed tot het beloop van de schuldvordering van de administratie ingehouden en “deze inhouding geldt als
bewarend beslag onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd op
administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis of arrest”.
Uw Hof oordeelde in een arrest van 9 maart 2006 dat een inhouding
door de administratie van btw-tegoeden niet kan gelden als een betaling

  (1) Schending van de artikelen 77, § 1, 1°, 82, 82bis en 85, § 1, btw-wetboek, 1234 en 1235
BW, 81, § 3, en 14 van het KB nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde.
  (2) Bestreden arrest, derde blad ; voorziening in cassatie, p. 9.
  (3) BS, 31 december 1969.
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van de belastingschuld, en dan ook niet verhindert dat de administratie
een dwangbevel uitvaardigt  (1).
De inhouding betreft slechts een bewarende maatregel die de administratie moet toelaten om tot verrekening over te gaan eens de belastingschuld vaststaat  (2).
De kennisgeving van de inhouding en haar aanzegging aan de belastingplichtige gebeuren bij een ter post aangetekende brief  (3).
De inhouding geeft aanleiding tot het opmaken en het verzenden van
een bericht van beslag als bedoeld in artikel 1390 van het Gerechtelijk
Wetboek  (4).
De belastingplichtige kan enkel verzet doen tegen de inhouding door
toepassing te maken van artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek  (5).
Artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de gevallen
waarin beslag kan worden gelegd zonder voorafgaande beschikking van
de beslagrechter, de beslagene de beslaglegger kan dagvaarden vóór de
beslagrechter, ten einde de opheffing van het beslag te gelasten.
In een arrest van 3 januari 2003 heeft Uw Hof zich uitgesproken over de
omvang van het jurisdictioneel toezicht van de beslagrechter in geval
van inhouding van btw-tegoeden  (6).
5. Uit de tekst van artikel 81, § 3, tiende lid, van het KB nr. 4 blijkt
impliciet dat de belastingplichtige niet kan opkomen tegen de inhouding van btw-tegoeden door een vordering tot teruggaaf van het btwtegoed in te stellen voor de rechtbank van eerste aanleg op grond van de
artikelen 77, § 1 en § 1bis, en 77bis van het btw-Wetboek.
Een vordering tot teruggaaf veronderstelt overigens dat de belasting
voorafgaandelijk werd betaald, welke voorwaarde in geval van inhouding van btw-tegoeden niet is vervuld  (7).
Het middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting en dientegengevolge bepalingen als geschonden aanwijst die niet toepasselijk zijn op
de litigieuze inhoudingen van btw-tegoeden, faalt naar recht.
6. Uit het voorgaande volgt dat de zesde fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent zich in casu ten onrechte bevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van het verzet van eiseres tegen de inhouding van btw-tegoeden, om deze vermeende “vordering tot teruggaaf”
uiteindelijk onontvankelijk te verklaren wegens verjaring.
Het dictum van het bestreden arrest waarbij deze beslissing bevestigd wordt en de vordering van eiseres zodoende onontvankelijk wordt
verklaard, blijft in rechte verantwoord op grond van de door Uw Hof
desgewenst in de plaats te stellen reden dat deze vordering voor de
beslagrechter had moeten worden gebracht.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)

Cass. 9 maart 2006, AR C.04.0313.N, AC 2006, nr. 141.
E. Dirix, “De ‘inhouding’ in het raam van de BTW”, RW 1994-95, nr. 5.
Artikel 81, § 3, achtste lid, van het KB nr. 4.
Artikel 81, § 3, negende lid, van het KB nr. 4.
Artikel 81, § 3, tiende lid, van het KB nr. 4.
Cass. 3 jan. 2003, AR C.00.0116.N, AC 2003, nr. 4, met concl. O.M.
Cf. artikel 1 KB nr. 4.
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In subsidiaire orde weze dan ook opgemerkt dat het middel vanuit die
optiek niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg onontvankelijk is bij
gebrek aan belang.
Uw Hof beschikt dan ook m.i. over de mogelijkheid in deze zaak over
te gaan tot substitutie van motieven.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 14 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 mei 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Luidens artikel 82 Btw-wetboek begint de verjaring van de vordering
tot teruggave van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten te lopen vanaf de dag dat deze vordering ontstaat.
Artikel 82bis van dat wetboek bepaalt dat er verjaring is voor de
vordering tot teruggave, na het verstrijken van het derde kalenderjaar
volgend op dat waarin de oorzaak van teruggave zich heeft voorgedaan.
Krachtens artikel 77, § 1, 1°, van hetzelfde wetboek kan deze oorzaak
bestaan in een onverschuldigde betaling, wat onder meer het geval zal
zijn wanneer de belastingplichtige een onjuist tarief zou hebben aangerekend of de belasting zou hebben berekend op een onjuiste maatstaf
van heffing.
Krachtens artikel 14 KB nr. 4 van 29 december 1969 moet de vordering
in rechte met betrekking tot de teruggave van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, worden ingesteld vóór het
verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op, naargelang het geval,
dit van de kennisgeving bij ter post aangetekende brief van de beslissing
waarbij de bij de administratie ingediende aanvraag om teruggave wordt
verworpen ofwel dit van de betaling van de belasting, van de interesten
en van de administratieve geldboeten, die werden voldaan op verzoek
van de administratie.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de verjaring van de vordering tot
teruggave een aanvang neemt, hetzij op het ogenblik van kennisgeving
van de beslissing waarbij de aanvraag tot teruggave werd verworpen,
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hetzij vanaf het ogenblik waarop de betaling van de btw, boeten en interesten plaatsvond op verzoek van het bestuur.
3. Krachtens artikel 8/1, § 3, vierde lid, KB nr. 4 van 29 december 1969,
kan de administratie wanneer de belastingschuld wordt betwist, overgaan tot de inhouding van het belastingkrediet tot beloop van haar
schuldvordering.
4. De inhouding geldt als bewarend beslag onder derden totdat het
geschil over de belastingschuld definitief wordt beëindigd.
Deze inhouding geldt niet als een betaling van de belastingschuld,
maar is slechts een bewarende maatregel die het bestuur moet toelaten
om tot verrekening over te gaan eens de belastingschuld vaststaat.
5. De appelrechters die oordelen dat de vordering van de eiseres tot
teruggave verjaard is omdat zij werd ingesteld op 12 december 2008
terwijl de data van de inhoudingen zich situeerden in de loop van het
jaar 2003 en deze als vertrekpunt dienen beschouwd voor de driejarige
verjaringstermijn, verantwoorden hun 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 betwisting daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
23 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter — Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer
De Bruyn.

N° 637
3o Kamer — 26 november 2012
(S.11.0007.N)
PENSIOEN. — Gewaarborgd inkomen voor bejaarden. — Inkomensgarantie.
— Berekening. — Onderzoek. — Bestaansmiddelen. — Pensioenen. — Onderscheid.

Bij de vaststelling van het toe te kennen bedrag van de inkomensgarantie,
worden de in rekening te brengen pensioenen, enerzijds, en de andere
bestaansmiddelen, anderzijds, afzonderlijk onderzocht en in mindering
gebracht op het artikel 6 bepaalde jaarbedrag. (Artt. 6, 7, §§ 1 en 2, 11 en 12,
Wet Inkomensgarantie Ouderen ; Artt. 22 en 26, Algemeen Reglement
Inkomensgarantie Ouderen)

(R.V.P. t. H.)

ARREST-2012-11.indb 2667

07/08/13 11:16

2668

ARRESTEN VAN CASSATIE

26.11.12 - N° 637

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 21 oktober 2010.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 7, § 1, eerste lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, hierna : Wet Inkomensgarantie Ouderen, bepaalt dat de inkomensgarantie enkel kan worden
toegekend na onderzoek van de bestaansmiddelen en van de pensioenen.
Alle bestaansmiddelen en pensioenen, van welke aard of oorsprong ook,
waarover de betrokkene en/of de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, beschikken, komen in aanmerking voor de berekening van de inkomensgarantie, behalve de door de Koning bepaalde
uitzonderingen.
Artikel 7, § 1, derde lid, Wet Inkomensgarantie Ouderen bepaalt dat
wanneer de betrokkene aan de in artikel 6, § 2, bepaalde voorwaarden
voldoet, voor de berekening van de inkomensgarantie enkel rekening
gehouden wordt met de bestaansmiddelen en de pensioenen waarover hij
persoonlijk beschikt.
Artikel 7, § 1, vierde lid, Wet Inkomensgarantie Ouderen bepaalt dat de
Koning bepaalt met welke bestaansmiddelen bij het vaststellen van de
inkomensgarantie geen rekening wordt gehouden.
2. Zoals ook blijkt uit de wetsgeschiedenis, volgt uit de voormelde
bepalingen dat door deze wet een onderscheid wordt gemaakt tussen de
pensioenen, enerzijds, en de andere bestaansmiddelen, anderzijds.
3. Artikel 7, § 2, eerste lid, Wet Inkomensgarantie Ouderen bepaalt dat
het totaal van de in paragraaf 1 bedoelde bestaansmiddelen en de pensioenen, na aftrek van de in de artikelen 8 tot 10 en 12 bedoelde vrijstellingen, gedeeld wordt door het aantal personen die dezelfde hoofdverblijfplaats delen, de betrokkene inbegrepen.
Krachtens artikel 7, § 2, tweede lid, Wet Inkomensgarantie Ouderen
wordt het resultaat van deze berekening, na aftrek van de in artikel 11
bedoelde vrijstelling, in mindering gebracht op het in artikel 6, § 1 of § 2,
bedoelde jaarbedrag.
4. Krachtens artikel 11 Wet Inkomensgarantie Ouderen wordt de inkomensgarantie enkel met dat gedeelte van de bestaansmiddelen verminderd dat het door de Koning vastgesteld bedrag overschrijdt.
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In uitvoering van deze bepaling bepaalt artikel 26 van het koninklijk
besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, hierna : Algemeen Reglement
Inkomensgarantie Ouderen, dat het bedrag van de inkomensgarantie,
beoogd bij artikel 6 van de wet, wordt verminderd met het gedeelte van
de bestaansmiddelen dat 625 euro of 1000 euro per jaar overschrijdt naargelang het geval.
5. Artikel 12, eerste lid, Wet Inkomensgarantie Ouderen bepaalt dat bij
het in aanmerking nemen van de pensioenen wordt rekening gehouden
met hun werkelijk uitgekeerd bedrag en met alle andere voordelen die
werden toegekend aan de betrokkene en/of aan de personen waarmee hij
dezelfde hoofdverblijfplaats deelt.
Krachtens artikel 12, tweede lid, 2°, Wet Inkomensgarantie Ouderen
kan de Koning bepalen in hoeverre de in het eerste lid bedoelde pensioenen en andere voordelen niet op de inkomensgarantie in mindering
gebracht worden.
In uitvoering van deze laatste bepaling bepaalt artikel 22 Algemeen
Reglement Inkomensgarantie Ouderen dat bij het in mindering brengen
van de pensioenen op het bedrag van de inkomensgarantie rekening
wordt gehouden met 90 % van de in artikel 12 van de wet bedoelde voordelen waarop de aanvrager en/of de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, gerechtigd zijn.
6. Uit de samenhang van de voormelde bepalingen volgt dat bij de
vaststelling van het toe te kennen bedrag van de inkomensgarantie, de
in rekening te brengen pensioenen, enerzijds, en de andere bestaansmiddelen, anderzijds, afzonderlijk worden onderzocht en in mindering
gebracht op het in artikel 6 bepaalde jaarbedrag.
7. Het arrest dat de vrijstelling die krachtens artikel 11 van de wet
en artikel 26 van het algemeen reglement moet worden toegepast op
de bestaansmiddelen, toepast op de pensioenen, schendt artikel 7 Wet
Inkomensgarantie Ouderen.
Het middel is gegrond.
Kosten
Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dient
de eiser te worden veroordeeld in de kosten.
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 eiser tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
26 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie :
mevr. Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 638
3o Kamer — 26 november 2012
(S.11.0101.N)
1o GRONDWETTELIJK HOF. — SOCIALE ZEKERHEID. — Handvest Sociaal
Verzekerde. — Bevoegde instelling van sociale zekerheid. — Onverschuldigde. — Terugvordering. — Voorwaarden.
2o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (art 1 tot 99). — Artikel 10. — Artikel
11. — Sociale Zekerheid. — Handvest Sociaal Verzekerde. — Bevoegde
instelling van sociale zekerheid. — Onverschuldigde. — Terugvordering.
— Voorwaarden.
3o SOCIALE ZEKERHEID. — Algemeen. — Handvest Sociaal Verzekerde. —
Onverschuldigde. — Terugvordering. — Voorwaarden.

1o en 2o Artikel 22, § 2, Wet Handvest Sociaal Verzekerde schendt de artikelen 10 et 11 van de Grondwet “in die zin geïnterpreteerd dat het slechts
van toepassing is wanneer voorwaarden zijn bepaald door het betrokken
beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister” ; dezelfde bepaling
schendt artikelen 10 et 11 van de Grondwet niet “in die zin geïnterpreteerd
dat ze van toepassing is zelfs bij ontstentenis van voorwaarden bepaald door
het betrokken beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister”  (1).
(Art. 22, § 2, Wet Handvest Sociaal Verzekerde ; Artt. 10 en 11, Grondwet)
3o Uit de artikel 22, § 2, Wet Handvest Sociaal Verzekerde blijkt niet dat de
mogelijkheid af te zien van de terugvordering van het onverschuldigde in de
onder a), b), en c) bepaalde gevallen, noodzakelijkerwijze ondergeschikt is
aan het bestaan van voorwaarden bepaald door het beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister. (Art. 22, § 2, a), b) en c), Wet Handvest
Sociaal Verzekerde)

(NMBS Holding n.v. c. B e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 19 mei 2011.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot 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 22, § 2, Wet Handvest Sociaal Verzekerde kan de
bevoegde instelling van sociale zekerheid, binnen de voorwaarden
  (1) GwH 28 mei 2009, no 2009/88.
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bepaald door zijn beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde
minister, afzien van de terugvordering van het onverschuldigde :
a) in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen en
mits de schuldenaar te goeder trouw is ;
b) wanneer het terug te vorderen bedrag gering is ;
c) wanneer blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is vergeleken met het bedrag dat teruggevorderd moet worden.
In antwoord op de prejudiciële vraag gesteld door het arbeidshof in het
tussenarrest van 19 juni 2008, oordeelt het Grondwettelijk Hof bij arrest
van 28 mei 2009 in de zaak 2009/88 dat :
— artikel 22, § 2, Wet Handvest Sociaal Verzekerde de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schendt “in die zin geïnterpreteerd dat het slechts
van toepassing is wanneer voorwaarden zijn bepaald door het betrokken
beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister” ;
— diezelfde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt
“in die zin geïnterpreteerd dat ze van toepassing is, zelfs bij ontstentenis
van voorwaarden bepaald door het betrokken beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister”.
3. Uit de tekst van de wet blijkt niet dat de mogelijkheid af te zien
van de terugvordering van het onverschuldigde in de onder a), b) en c)
bepaalde gevallen, noodzakelijkerwijze ondergeschikt is aan het bestaan
van voorwaarden bepaald door het beheerscomité en goedgekeurd door
de bevoegde minister.
4. De appelrechters nemen aan dat het mogelijk was dat door de eiseres
een afstand van terugvordering was gedaan van de door de rechtsvoorganger van de verweerders ten onrechte genoten prestaties, dit onder
de voorwaarden zoals bepaald in artikel 22, § 2, Wet Handvest Sociaal
Verzekerde.
De appelrechters oordelen verder dat :
— volgens voormeld artikel 22 onder meer afstand kan worden gedaan
binnen de voorwaarden bepaald door het beheerscomité van de bevoegde
instelling van sociale zekerheid, dewelke werden goedgekeurd door de
bevoegde minister ;
— dergelijke voorwaarden niet worden voorgelegd en ook niet zijn
bepaald ;
— de afwezigheid van deze voorwaarden de mogelijkheid van afstand
niet belet.
5. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
26 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever :
mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de
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heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe
en de heer Maes.

N° 639
3o Kamer — 26 november 2012
(S.11.0126.N)
1o MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). —
VREEMDELINGEN. — Opvangplaats. — Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers. — Fedasil. — Verplichte plaats van inschrijving. — Verzadiging. — Gevolg.
2o VREEMDELINGEN. — MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN. — Opvangplaats. — Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. —
Verplichte plaats van inschrijving. — Verzadiging. — Gevolg.

1o en 2o Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verzadiging van de opvangplaatsen en opvangstructuren, ongeacht de oorzaak ervan, een bijzondere
omstandigheid uitmaakt zoals bedoeld bij artikel 11, § 3, laatste lid, die de
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers toelaat om aan een
asielzoeker geen verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen. (Artt. 10,
11 §§ 1 en 2 Wet 12 jan. 2007, betreffende de opvang van asielzoekers en
van bepaalde andere categorieën vreemdelingen)

(Fedasil t. L. e.a. ;

mede in zake

O.C.M.W.

van

Brussel)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 28 juli 2011.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot 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 11, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, wordt aan de asielzoekers bedoeld in artikel 10,
1° en 2°, een opvangstructuur als verplichte plaats van inschrijving
toegewezen.
Krachtens artikel 11, § 2, wordt aan de vreemdelingen bedoeld in
artikel 10, 3° en 4°, als verplichte plaats van inschrijving een openbaar
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centrum voor maatschappelijk welzijn toegewezen dat hen de maatschappelijke dienstverlening zal verstrekken waarop zij aanspraak
kunnen maken overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Krachtens artikel 11, § 3, laatste lid, van voormelde wet kan het Agentschap wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden afwijken van
de bepalingen van § 1 door geen verplichte plaats van inschrijving toe te
wijzen.
2. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verzadiging van de opvangplaatsen en opvangstructuren, ongeacht de oorzaak ervan, een bijzondere omstandigheid uitmaakt zoals bedoeld bij artikel 11, § 3, laatste
lid, die de eiser toelaat om aan een asielzoeker geen verplichte plaats
van inschrijving toe te wijzen.
3. Het arrest dat er anders over oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Kosten
Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek dient
de eiser te worden veroordeeld tot de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart het arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen
partij.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van
de vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
26 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Wouters en mevr. Grégoire.

N° 640
2o Kamer — 27 november 2012
(P.11.0835.N)
1o STRAF. — ZWAARSTE STRAF. — Aanduiding

van het misdrijf

2 MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Eenheid van opzet. — Zwaarste
straf. — Aanduiding van het misdrijf
o

1o en 2o Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die vaststelt dat verschillende voorliggende misdrijven de opeenvolgende en voortge-
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zette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet zoals bedoeld in artikel 65,
eerste lid, Strafwetboek, het misdrijf dient aan te wijzen waarop de zwaarste
straf is gesteld  (1). (Art. 65, eerste lid, Strafwetboek)

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 24 maart 2011.
Het werd op 14 november 2011 een tweede keer ingeschreven op de algemene rol onder nummer P.11.1840.N.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 65 Strafwetboek : het arrest dat de eiser voor de vermengde feiten
B.1, C.4, D.4 en E.4 tot één straf veroordeelt, namelijk een geldboete van
500 euro, vermenigvuldigd met 84, zijnde het aantal werknemers, en zo
gebracht op 42.000 euro, wijst de strafwet niet aan op grond waarvan die
geldboete wordt opgelegd ; de toegepaste geldboete is wettig zo zij is
opgelegd op grond van de telastleggingen C4 of D4 en onwettig zo zij is
opgelegd op grond van de telastleggingen B.1 of E.4, zodat de strafmaat
dubbelzinnig is gemotiveerd.
12. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die
vaststelt dat verschillende voorliggende misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet zoals bedoeld
in artikel 65, eerste lid, Strafwetboek, het misdrijf dient aan te wijzen
waarop de zwaarste straf is gesteld.
13. Het zwaarste feit betreft hier de feiten van de telastlegging D.4
die overeenkomstig artikel 12bis, § 1, 1°, Dimona-aangiftebesluit worden
bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een
geldboete van 500 tot 2.500 euro, of met een van die straffen alleen,
waarbij de geldboete zoveel maal wordt toegepast als er werknemers
zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het
totaal bedrag van de geldboeten evenwel hoger mag zijn dan 125.000 euro.
De opgelegde straf is die voor de feiten van de telastlegging D.4 en is
aldus wettig.

  (1) Cass. 15 okt. 1996, AR P.94.1284.N, AC 1996, nr. 381.
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Het middel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Beveelt de doorhaling van de zaak P.11.1840.N van de algemene rol.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Spriet (bij de balie te Turnhout).

N° 641
2o Kamer — 27 november 2012
(P.11.1433.N)
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Veroordeling. — Vereiste vermeldingen. — Toepasselijke wetsbepalingen.
2o EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — Algemeen. — E.G.
— Verordening 561/2006. — Overtreding. — Op de strafvordering gewezen
veroordelende beslissing. — Vereiste vermeldingen. — Toepasselijke
wetsbepalingen.

1o Om naar het voorschrift van artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek
van Strafvordering met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering
gewezen veroordelende beslissing opgave doen van de wettelijke bepalingen
die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf
omschrijven en van die waarbij de straf wordt bepaald  (1).
2o Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 149 Grondwet en artikel 195,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, is het bij een veroordeling wegens
inbreuken op de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen
(EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad, onontbeerlijk dat het veroordelend vonnis melding maakt van artikel 2 van het koninklijk besluit van
9 april 2007 dat de inbreuken op de Verordening en op dat besluit strafbaar
stelt overeenkomstig de artikelen 2 en 2bis van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de nationale verdragen en
akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg (2).

(D.)

  (1), (2) Zie : Cass. 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, AC 2002, nr. 339.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 22 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering : het bestreden vonnis dat zich
beperkt tot een algemene verwijzing naar het koninklijk besluit van
9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van
het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot
wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de
Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad,
zonder het artikel van dit koninklijk besluit te vermelden dat de wet
van 18 februari 1969 toepasbaar maakt, is aldus niet naar recht met
redenen omkleed.
2. Om naar het voorschrift van artikel 149 Grondwet en artikel 195
Wetboek van Strafvordering met redenen te zijn omkleed, moet de op
de strafvordering gewezen veroordelende beslissing opgave doen van de
wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten
laste gelegde misdrijf omschrijven en van die waarbij de straf wordt
bepaald.
3. Artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, bepaalt
dat de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, inzake vervoer over
zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, alle vereiste maatregelen
kan treffen ter uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de
internationale verdragen en uit de krachtens deze genomen internationale akten, welke maatregelen de opheffing en de wijziging van wetsbepalingen kunnen inhouden.
Krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, van die wet worden de overtredingen van de besluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1
van deze wet, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en een geldboete van vijftig tot tienduizend euro, of slechts
één van beide straffen, onverminderd de eventuele schadevergoeding.
Die wetsbepaling stelt enkel de overtreding van een uitvoeringsbesluit strafbaar en niet rechtstreeks het overtreden van de Verordening
(EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart
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2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor
het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en
(EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG)
nr. 3820/85 van de Raad (hierna : Verordening (EG) nr. 561/2006).
4. De Verordening (EG) nr. 561/2006 die in haar artikel 10.2 onder meer
voorschrijft dat de vervoersonderneming het werk van de bestuurders zodanig moet organiseren dat deze Verordening (EEG) nr. 3821/85
en hoofdstuk II van deze verordening kunnen naleven, bevat zelf geen
enkele strafbepaling, maar bepaalt in artikel 19.1 dat de lidstaten de
regelgeving vaststellen inzake sancties voor inbreuken op deze verordening en op de Verordening (EEG) nr. 3821/85 en alle maatregelen nemen
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan.
5. Ter uitvoering van de voornoemde bepalingen, bepaalt het voormelde koninklijk besluit van 9 april 2007, met name in artikel 2, dat de
inbreuken op de Verordening (EG) nr. 561/2006 en op dit besluit, vastgesteld in België of aangegeven door de bevoegde overheid van een andere
lidstaat of van een derde land, worden bestraft overeenkomstig de artikelen 2 en 2bis van de voormelde wet van 18 februari 1969, ook als de
inbreuk is begaan op het grondgebied van een andere lidstaat of van een
derde land.
6. Uit het voorgaande volgt dat zonder de bepalingen van het voormelde koninklijk besluit van 9 april 2007, de eventuele overtredingen
van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 561/2006 geen misdrijf opleveren.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 149 Grondwet en
artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, is het bij een veroordeling wegens inbreuken op de Verordening (EG) nr. 561/2006 aldus onontbeerlijk dat het veroordelend vonnis melding maakt van artikel 2 van
het voormelde koninklijk besluit.
7. Het bestreden vonnis dat bij de omschrijving van de telastleggingen
in het algemeen verwijst naar het koninklijk besluit van 9 april 2007,
zonder evenwel artikel 2 van dit koninklijk besluit nader te vermelden,
schendt aldus artikel 149 Grondwet en artikel 195, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Kortrijk, rechtszitting houdend in hoger beroep.
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27 november 2012— 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Vanden Bogaerde (bij de balie te Veurne).

N° 642
2o Kamer — 27 november 2012
(P.12.1204.N)
1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Recht van verdediging. — Recht op bijstand van
een advocaat. — Interpretatie door het Europees Hof voor de rechten van
de mens. — Draagwijdte.
2o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3 EVRM. —
Recht op bijstand van een advocaat. — Interpretatie door het Europees
Hof voor de rechten van de mens. — Draagwijdte.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Recht van verdediging. — Recht op bijstand van
een advocaat. — Beperking. — Voorwaarde.
4o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3 EVRM. —
Recht op bijstand van een advocaat. — Beperking. — Voorwaarde.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Verklaringen afgelegd tijdens een verhoor
door de politie of onderzoeksrechter. — Verklaringen afgelegd tijdens de
wedersamenstelling. — Geen mogelijkheid tot bijstand van een advocaat.
— Gevolg.
6o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3 EVRM. —
Verklaringen afgelegd tijdens een verhoor door de politie of onderzoeksrechter. — Verklaringen afgelegd tijdens de wedersamenstelling. — Geen
mogelijkheid tot bijstand van een advocaat. — Gevolg.
7o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Verklaringen afgelegd tijdens een verhoor
door de politie of onderzoeksrechter. — Verklaringen afgelegd tijdens de
wedersamenstelling. — Geen mogelijkheid tot bijstand van een advocaat.
— Gevolg. — Invloed op de eerlijke behandeling van de zaak. — Voorwaarde.
8o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3 EVRM. —
Verklaringen afgelegd tijdens een verhoor door de politie of onderzoeksrechter. — Verklaringen afgelegd tijdens de wedersamenstelling. — Geen
mogelijkheid tot bijstand van een advocaat. — Gevolg. — Invloed op de
eerlijke behandeling van de zaak. — Voorwaarde.
9o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — ARTIKEL 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Verhoor door
de politie of de onderzoeksrechter. — Verhoor tijdens de wedersamenstelling. — Geen mogelijkheid tot bijstand van een advocaat. — Andere wette-
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lijke waarborgen voor de beklaagde of de beschuldigde.
en passende remedies voor het gebrek aan bijstand.

— Daadwerkelijke
— Gevolg.

10o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3 EVRM. —
Verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. — Verhoor tijdens de
wedersamenstelling. — Geen mogelijkheid tot bijstand van een advocaat.
— Andere wettelijke waarborgen voor de beklaagde of de beschuldigde.
— Daadwerkelijke en passende remedies voor het gebrek aan bijstand. —
Gevolg.
11o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Mogelijke
aantasting. — Verhoor zonder bijstand van een advocaat. — Taak van de
rechter.
12o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Artikel 6.3 EVRM.
— Mogelijke aantasting. — Verhoor zonder bijstand van een advocaat. —
Taak van de rechter.

1°, 2o 3o en 4o Het recht op bijstand van een advocaat, gewaarborgd bij artikel
6.3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht
te beperken ; zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de
rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde of
beschuldigde zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken  (1).
5o en 6o Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in
de regel geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens een
verhoor door politie of onderzoeksrechter of tijdens de wedersamenstelling
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat (2).
7o en 8o De omstandigheid dat verklaringen werden afgelegd tijdens een
verhoor door politie of onderzoeksrechter of tijdens de wedersamenstelling
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat heeft niet automatisch
voor gevolg dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte en
vervolgens beklaagde of beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen want
wanneer de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs door de rechter
gebruikt worden, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de
beklaagde of beschuldigde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens
het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare
positie van de beklaagde of beschuldigde op een daadwerkelijke en passende
wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard
(3).
9o en 10o Het feit dat de Belgische wetgeving op het ogenblik van het gevoerde
onderzoek niet voorzag in de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor
door de politiediensten of door de onderzoeksrechter of tijdens de wedersamenstelling, dient te worden beoordeeld in het licht van het geheel der
wettelijke waarborgen die het Wetboek van Strafvordering en de Voorlopige
Hechteniswet de beklaagde of de beschuldigde bieden ter vrijwaring van
  (1) tot (3) Zie : Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0761.N, AC 2011, nr. 346.

ARREST-2012-11.indb 2679

07/08/13 11:16

2680

ARRESTEN VAN CASSATIE

27.11.12 - N° 642

zijn recht van verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces ; die waarborgen waarover hij beschikt in de loop van het opsporings– of gerechtelijk
onderzoek, zijn daadwerkelijke en passende remedies op de afwezigheid van
bijstand van een advocaat tijdens de voormelde onderzoeksverrichtingen
vermits zij de beklaagde of de beschuldigde immers toelaten zijn recht van
verdediging over het hele verloop van het strafproces ten volle uit te oefenen
en zijn recht op een eerlijk proces te waarborgen  (1).
11o en 12o Het staat de rechter aan de hand van de concrete gegevens van de zaak
na te gaan of de afwezigheid van bijstand van een advocaat, bij een verhoor
door de politie of de onderzoeksrechter of tijdens de wedersamenstelling, het
recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte en
latere beklaagde of beschuldigde onherstelbaar heeft aangetast (2).

(G. t. V. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep I (akte nr. 871/2012 van 19 juni 2012) is gericht tegen
het arrest van de preliminaire zitting van het hof van assisen van de
provincie Limburg van 16 april 2012 (nr. 12/13).
Het cassatieberoep II (akte nr. 872/2012 van 19 juni 2012) is gericht tegen
het tussenarrest van het voormelde hof van 1 juni 2012 (nr. 12/34).
Het cassatieberoep III (akte nr. 873/2012 van 19 juni 2012) is gericht
tegen het arrest van het voormelde hof van 8 juni 2012 (nr. 12/35).
Het cassatieberoep IV (akte nr. 874/2012 van 19 juni 2012) is gericht
tegen het arrest van het voormelde hof van 8 juni 2012 (nr. 12/36) dat de
verklaring van de jury en de motivering bevat.
Het cassatieberoep V (akte nr. 875/2012 van 19 juni 2012) is gericht tegen
het arrest van het voormelde hof van 11 juni 2012 (nr. 12/37) dat de eiser
tot straf veroordeelt.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
.........................................................
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 149
Grondwet : tal van verhoren van de eiser werden afgenomen zonder
bijstand van een raadsman ; ook tijdens de wedersamenstelling genoot
hij zulke bijstand niet waardoor het recht op wapengelijkheid in verge  (1), (2) Zie : Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0761.N, AC 2011, nr. 346.
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lijking met het openbaar ministerie werd miskend ; in conclusie voerde
de eiser aan dat die stukken uit het debat dienden te worden geweerd,
evenals de akte van beschuldiging die erop gebaseerd is ; bij tussenarrest
van 1 juni 2012 wordt op dit verzoek niet ingegaan ; het tussenarrest is
gebrekkig of onjuist gemotiveerd waar het stelt dat er geen ongeoorloofde druk op de eiser werd uitgeoefend, wat niet relevant is, en dat zijn
verklaringen niet als doorslaggevend bewijs worden gebruikt ; het bevat
geen enkele motivering of alleszins een onjuiste motivering met betrekking tot het gevraagde weren van de akte van beschuldiging.
8. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel
van het hof van assisen over de feiten of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
9. Het recht op bijstand van een advocaat, gewaarborgd bij artikel 6.3
EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht
te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de
rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde
of beschuldigde zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken.
10. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in
de regel geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt tijdens een
verhoor door politie of onderzoeksrechter of tijdens de wedersamenstelling zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat.
11. Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg
dat het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte en
vervolgens beklaagde of beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen.
Wanneer de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs door de rechter
gebruikt worden, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en
de beklaagde of beschuldigde zich op het ogenblik van het verhoor en
tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de
kwetsbare positie van de beklaagde of beschuldigde op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van
het proces gevrijwaard.
Het feit dat de Belgische wetgeving op het ogenblik van het gevoerde
onderzoek niet voorzag in de bijstand van een advocaat tijdens het
verhoor door de politiediensten of door de onderzoeksrechter of tijdens
de wedersamenstelling, dient te worden beoordeeld in het licht van
het geheel der wettelijke waarborgen die het Wetboek van Strafvordering en de Voorlopige Hechteniswet de beklaagde of de beschuldigde
bieden ter vrijwaring van zijn recht van verdediging en van zijn recht
op een eerlijk proces. Die waarborgen waarover hij beschikt in de loop
van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek, zijn daadwerkelijke en
passende remedies op de afwezigheid van bijstand van een advocaat
tijdens de voormelde onderzoeksverrichtingen. Zij laten de beklaagde
of de beschuldigde immers toe zijn recht van verdediging over het hele
verloop van het strafproces ten volle uit te oefenen en waarborgen zijn
recht op een eerlijk proces.
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12. Verder staat het de rechter aan de hand van de concrete gegevens
van de zaak na te gaan of de afwezigheid van bijstand van advocaat bij
een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter of tijdens de wedersamenstelling het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte en latere beklaagde of beschuldigde onherstelbaar
heeft aangetast.
13. Het arrest van 1 juni 2012 stelt vast en overweegt dat :
— een opzettelijk onrechtmatig handelen vanwege de verbalisanten
of de onderzoeksrechter gelet op de toenmalige stand van de wetgeving,
uitgesloten is ;
— de eiser op het ogenblik van de verhoren van 4 en 25 april 2008 niet
van zijn vrijheid was beroofd, noch in verdenking gesteld of aangehouden
werd, en die verklaringen geen zelfbeschuldigende elementen bevatten ;
— de eiser na die verhoren vrij was van handelen en contact kon
opnemen met een advocaat naar keuze om de zaak te bespreken ;
— hij op 9 mei 2008 ontboden werd voor de afname van een DNA-staal,
verhoord werd over zijn telefoniegebruik en andermaal nadien mocht
beschikken en een advocaat kon raadplegen ;
— hij op 1 december 2008 van zijn vrijheid werd benomen en verhoord
werd door de onderzoeksrechter die de eiser wees op zijn zwijgrecht
en overeenkomstig artikel 4 Voorlopige Hechteniswet de stafhouder
verzocht de eiser onmiddellijk een advocaat toe te wijzen ;
— de eiser na het verhoor en het afleveren van een bevel tot aanhouding in de mogelijkheid verkeerde de hem toegewezen advocaat of een
advocaat naar zijn keuze te raadplegen en dit gedurende het verdere
verloop van het onderzoek ;
— het gerechtelijk onderzoek geheim is, behoudens de wettelijke
uitzonderingen, zodat het bijwonen van de wedersamenstelling in de
toenmalige stand van de wetgeving aanleiding had kunnen geven tot
een miskenning van het beroepsgeheim ;
— de procedure voor het hof van assisen gekenmerkt is door haar mondelinge karakter ; de beschuldigde kan op dat ogenblik verduidelijkingen,
verbeteringen of toevoegingen aanbrengen aan zijn verklaringen of deze
intrekken, evenals de bevindingen van de wedersamenstelling, waarvan
een audiovisuele opname beschikbaar is, betwisten of bekritiseren ;
— de eiser zowel tijdens het gerechtelijk onderzoek als tijdens de
behandeling voor het hof van assisen de mogelijkheid had of heeft zijn
opmerkingen ter zake te formuleren of te vragen bijkomende onderzoeksverrichtingen te laten uitvoeren.
14. Op grond van die redenen beantwoordt het tussenarrest van 1 juni
2012 eisers verzoek “de aangeduide verhoren, (…) de stukken die betrekking hebben op de wedersamenstelling en de akte van beschuldiging” uit
het debat te weren, en verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden.
15. Ten slotte dient ook te worden nagegaan of de verklaringen die de
eiser heeft afgelegd zonder bijstand van een advocaat of de wedersamenstelling op het verloop van het proces een zodanige impact hebben gehad
dat dit alsnog geen eerlijk karakter meer zou vertonen.
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Het arrest “verklaring van de jury en motivering” van 8 juni 2012 stelt
uitdrukkelijk dat bij het bepalen van eisers schuld geen rekening werd
gehouden met de verklaringen die hij tijdens het gerechtelijk onderzoek
heeft afgelegd zonder volledige naleving van de cautieplicht of zonder de
bijstand van een raadsman, of met de gegevens van de wedersamenstelling.
In zoverre kan het onderdeel evenmin worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn cassatieberoepen.
27 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Vandemeulebroucke.

N° 643
2o Kamer — 28 november 2012
(P.12.1054.F)
1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 62.
— Snelheidsovertreding. — Bewijs. — Vaststellingen door automatisch
werkende toestellen. — Ander bewijsmateriaal. — Inaanmerkingneming
door de rechter. — Voorwaarde. — Verplichting om de snelheid nauwkeurig
te bepalen.
2o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. —
Reglementsbepalingen. — Artikel 11. — Snelheidsovertreding. — Bewijs.
— Vaststellingen door automatisch werkende toestellen. — Ander bewijsmateriaal. — Inaanmerkingneming door de rechter. — Voorwaarde. —
Verplichting om de snelheid nauwkeurig te bepalen.
3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Wegverkeer. — Snelheidsovertreding. — Bewijs. — Vaststellingen door
automatisch werkende toestellen. — Ander bewijsmateriaal. — Inaanmerkingneming door de rechter. — Voorwaarde. — Verplichting om de snelheid
nauwkeurig te bepalen.
4o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. —
Reglementsbepalingen. — Artikel 11. — Snelheidsovertreding. — Vaststellingen gesteund op de aanwijzingen van een tachometer. — Toelaatbaarheid. — Voorwaarde.
5o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Wegverkeer. — Snelheidsovertreding. — Vaststellingen gesteund op de
aanwijzingen van een tachometer. — Toelaatbaarheid. — Voorwaarde.
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1°, 2o en 3o Tenzij de overschrijdingen van de wettelijk toegestane snelheid door
automatisch werkende toestellen zijn vastgesteld, waardoor ze bij artikel 62
van de Wegverkeerswet aan een bijzonder bewijsmiddel zijn onderworpen,
worden ze door de strafrechter in feite beoordeeld, gesteund op de hem regelmatig voorgelegde gegevens waarover de partijen vrij tegenspraak hebben
kunnen voeren ; het feit alleen dat de rechter de mate van de overschrijding
niet nauwkeurig vaststelt, belet hem niet te oordelen of de telastlegging al
dan niet verantwoord is  (1).
4o en 5o Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter om de snelheid
van een voertuig af te leiden uit de vaststellingen door een bevoegd ambtenaar die met name gegrond zijn op de aanwijzingen van een tachograaf ;
aangezien dat meetwerktuig naar recht geen bijzonder bewijsmiddel is, is
het niet onderworpen aan de ijkverrichtingen die bij artikel 16 van de wet
van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de
meetwerktuigen zijn opgelegd.

(L.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hoei van 4 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Tenzij de overschrijdingen van de wettelijk toegestane snelheid door
automatisch werkende toestellen zijn vastgesteld en artikel 62 Wegverkeerswet dienvolgens een bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, worden ze
door de strafrechter in feite beoordeeld, op basis van de hem regelmatig
voorgelegde gegevens waarover de partijen vrij tegenspraak hebben
kunnen voeren.
Het feit alleen dat de rechter de mate van de overschrijding niet nauwkeurig vaststelt, belet hem niet het al dan niet bestaan van de inbreuk
te beoordelen.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter om de snelheid van
een voertuig af te leiden uit de vaststellingen van een bevoegd agent, die
met name gegrond zijn op de aanwijzingen van een tachograaf.
  (1) Zie Cass. 2 maart 2011, AR P.10.0586, AC 2011, nr. 175.
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Aangezien dat meetwerktuig wettig geen bijzonder bewijsmiddel
uitmaakt, is het niet onderworpen aan de ijkverrichtingen die bij
artikel 16 IJkwet zijn opgelegd.
Het middel 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 tot de kosten.
28 november 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Baldo (bij de balie te Luik).

N° 644
2o Kamer — 28 november 2012
(P.12.1122.F.)
1o HERSTEL IN EER EN RECHTEN. — Beslissing die in
voor herstel in eer en rechten. — Opschorting van de
veroordeling.

aanmerking komt
uitspraak van de

2o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWONE OPSCHORTING. — Beslissing die in aanmerking komt
voor herstel in eer en rechten.
3o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEOPSCHORTING. — Beslissing die in aanmerking
komt voor herstel in eer en rechten.

1°, 2o en 3o Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van
de veroordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafblad wordt
vermeld, is zij een straf als bedoeld in artikel 621, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering ; aangezien zij niet kan worden uitgewist, komt zij in
aanmerking voor herstel in eer en rechten  (1).

(M.)
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 7 juni 2012.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 644
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 5 november 2012
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 28 november 2012 heeft raadsheer Pierre
Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ambtshalve middel : schending van artikel 621, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering
Uit de in het middel aangegeven bepaling volgt dat herstel in eer en
rechten alleen kan worden toegekend aan wie veroordeeld is tot straffen
die krachtens artikel 619 Wetboek van Strafvordering niet kunnen
worden uitgewist.
Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafblad wordt
vermeld, is zij een straf in de zin van de voormelde bepaling. Aangezien
zij niet kan worden uitgewist, komt zij in aanmerking voor herstel in
eer en rechten.
Het arrest, dat het verzoek van de eiser niet-ontvankelijk verklaart op
grond dat herstel in eer en rechten niet toepasselijk is op de persoon ten
aanzien van wie een opschorting van de uitspraak van de veroordeling is
uitgesproken, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
28 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 645
2o Kamer — 28 november 2012
(P.12.1578.F)
1o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Verband met de bestreden
beslissing. — Eindarrest van het hof van assisen. — Middel oefent kritiek
uit op een tussenarrest. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde.
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2o HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — Cassatieberoep. — Middel oefent
kritiek uit op een tussenarrest. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Door tegenstrijdigheid aangetast. — Begrip.
4o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 149.
— Redenen van de vonnissen en arresten. — Door tegenstrijdigheid aangetast. — Begrip.

1o en 2o Uit artikel 408 van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat een
middel dat gericht is tegen een eindarrest, in de regel, de onwettigheid van
een tussenarrest alleen kan aanvoeren in zoverre het eindarrest die onwettigheid overneemt in zijn redenen of beschikkend gedeelte  (1).
3o en 4o De op grond van artikel 149 van de Grondwet of artikel 1138, 4°, van
het Gerechtelijk Wetboek verboden tegenstrijdigheid, is ofwel een tegenstrijdigheid tussen de redenen of tussen de redenen en de beschikking van
eenzelfde beslissing, ofwel tussen de beschikkingen van die beslissing onderling, en niet de tegenstrijdigheid die tussen twee arresten kan bestaan die
achtereenvolgens in dezelfde zaak zijn gewezen  (2).

(A.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van motivering en
van veroordeling van het hof van assisen van de provincie Luik, van
27 juni 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven
middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Cassatieberoep tegen het motiverend arrest
.........................................................
Vierde middel
De eiser had voor het hof van assisen aangevoerd dat het mondelinge karakter van het debat niet opwoog tegen het feit dat de betwiste
deskundigenonderzoeken in het dossier bewaard waren gebleven.
  (1) Zie Cass. 27 april 2011, AR P.11.0019.F, AC 2011, nr. 281, met concl. adv.-gen.
D. Vandermeersch in Pas. en Cass. 3 mei 2011, AR P.10.1865.N, AC 2011, nr. 292 met concl.
proc.-gen. Marc De Swaef, toen eerste adv.-gen.
  (2) Cass. 27 april 2011, AR P.11.0019.F, AC 2012, nr. 281, met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas.
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Het middel verwijt het arrest alvorens recht te doen van 11 juni 2012
dat het op dit punt niet geantwoord heeft op de voormelde conclusie. De
eiser heeft tegen dat arrest evenwel geen cassatieberoep ingesteld.
Uit artikel 408 Wetboek van Strafvordering blijkt dat een middel dat
gericht is tegen een eindarrest, in de regel de onwettigheid van een
tussenarrest alleen kan aanvoeren in zoverre het eindarrest die onwettigheid overneemt in zijn redenen of beschikkend gedeelte.
Dat is te dezen niet het geval, aangezien het bestreden arrest geen
enkele overweging bevat betreffende de betwiste gegevens van de in het
middel aangevoerde deskundigenonderzoeken, waarover het hof van
assisen bij tussenarrest van 11 juni 2012 uitspraak heeft gedaan.
Het middel is niet ontvankelijk.
.........................................................
Zevende middel
Het middel voert een tegenstrijdigheid aan tussen het arrest van motivering en het arrest alvorens recht te doen van 11 juni 2012.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 291 Wetboek
van Strafvordering, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
De krachtens artikel 149 Grondwet of artikel 1138, 4°, Gerechtelijk
Wetboek verboden tegenstrijdigheid, is ofwel een tegenstrijdigheid
tussen de redenen of tussen de redenen en het beschikkend gedeelte van
eenzelfde beslissing, ofwel tussen de beschikkingen van die beslissing
onderling, en niet de tegenstrijdigheid die tussen twee arresten kan
bestaan die achtereenvolgens in dezelfde zaak zijn gewezen.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Legrand (bij de balie te Hoei), mevr. Solfrini (bij de balie te Luik),
de heer Moreau (bij de balie te Luik) en de heer Delva (bij de balie te
Brussel).
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N° 646
2o Kamer — 28 november 2012
(P.12.1855.F)
VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Voorwaarden.
— Verhoor van de inverdenkinggestelde. — Verhoor over de mogelijkheid
dat een bevel tot aanhouding wordt uitgevaardigd. — Verplichting de
opmerkingen van de advocaat ter zake te horen. — Draagwijdte.

Wanneer de raadsman van de inverdenkinggestelde het woord is verleend
nadat laatstgenoemde over de feiten en over de mogelijkheid dat tegen
hem een bevel tot aanhouding kan worden uitgevaardigd werd verhoord
en nergens blijkt dat die raadsman bij die gelegenheid verhinderd werd om
tussen te komen, inzonderheid betreffende die mogelijkheid, zijn de bepalingen nageleefd van artikel 16, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, volgens welke de onderzoeksrechter de
opmerkingen moet horen van de inverdenkinggestelde en van zijn raadsman
betreffende de voormelde mogelijkheid.

(A.)
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 16 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling artikel 16,
§ 2, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet heeft geschonden, door te
beslissen dat het bevel tot aanhouding regelmatig is, hoewel het was
uitgevaardigd zonder dat de onderzoeksrechter zijn advocaat afzonderlijk heeft ondervraagd over de mogelijkheid dat dergelijk bevel zou
worden verleend.
Volgens de voormelde bepaling moet de onderzoeksrechter de opmerkingen ter zake horen van de inverdenkinggestelde en de advocaat die
hem bijstaat.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
onderzoeksrechter, nadat hij de eiser over de feiten en betreffende de
afgifte van een bevel tot aanhouding heeft ondervraagd, diens advocaat
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heeft gevraagd of hij opmerkingen had over het verloop van dat verhoor,
waarop laatstgenoemde ontkennend heeft geantwoord.
Wanneer de raadsman van de eiser het woord is verleend, nadat laatstgenoemde was verhoord over de feiten en over de mogelijkheid dat
er tegen hem een bevel tot aanhouding zou worden uitgevaardigd, en
nergens blijkt dat die raadsman bij die gelegenheid verhinderd werd zich
uit te drukken, inzonderheid betreffende die mogelijkheid, zijn de bepalingen van artikel 16, § 2, vijfde lid, nageleefd.
Daaruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat het vormvereiste
van de in het middel aangevoerde wetsbepaling regelmatig is nageleefd,
zijn beslissing naar recht verantwoordt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het de advocaat een onvoorwaardelijk
recht verleent om de onderzoeksrechter opmerkingen te maken betreffende de eventualiteit dat een bevel tot aanhouding zou worden verleend.
Het middel dat gericht is tegen een overtollige reden van het arrest, is
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 november 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Colin
(bij de balie te Brussel) en de heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 647
1o Kamer — 29 november 2012
(C.10.0094.F)
BEVOEGDHEID EN AANLEG. — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID. —
Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000. — Website.
— Content online geplaatst. — Persoonlijkheidsrechten. — Aantasting. —
Aansprakelijkheidsvordering. — Bevoegde gerechten.

Artikel 5.3 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 moet aldus worden
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uitgelegd dat in geval van een beweerde schending van de persoonlijkheidsrechten door op internet geplaatste content, de persoon die zich geschaad
acht een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan indienen,
hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van die content gevestigd is, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn
belangen bevindt ; in plaats van een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan die persoon ook een vordering indienen bij de gerechten van
elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content
toegankelijk is of is geweest ; deze gerechten kunnen enkel kennisnemen van
vorderingen betreffende schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de
lidstaat van het aangezochte gerecht  (1). (Art. 5.3 EEX-verordening)

(futebol

club porto s.a.d. e.a. t.

in aanwezigheid van

Sporting Echange Ltd e.a. ;
Ladbroke 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 30 juni 2009.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 21 september 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 5.3 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 ;
— de artikelen 92, a), 93, § 5, en 94, § 2, van de verordening (EG) 40/94 van de Raad
van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk ;
— de artikelen 95 en 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat Sporting Exchange Ltd, William Hill
Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, Bwin International Ltd,
hier, eerste, tweede, derde en vijfde verweersters allen in de Europese Unie gevestigd zijn, het verklaart de Belgische gerechten territoriaal onbevoegd — behalve
met betrekking tot de vorderingen van PSV die gegrond zijn op de Beneluxmerken — om kennis te nemen van de tegen die vennootschappen ingestelde
vorderingen die steunen op het gebruik zonder toestemming, in het kader van

  (1) Zie HvJ, arrest eDate Advertising, 25 okt. 2011, C-509/09 en C-161/10, http://curia.
europa.eu en concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 647.
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hun onlineweddenschappen, van de naam, van de handelsnaam van de merken of
nog van het portretrecht van de eisers.
Die beslissing steunt op de onderstaande redenen :
“1. De verschillende vennootschappen-(verweersters) bieden online sportweddenschappen aan :
— Sporting Exchange op de website ‘www.betfair.com’, krachtens een spellicentie in het Verenigd Koninkrijk ; de website is beschikbaar in 22 talen, maar
niet in het Nederlands of het Frans ;
— William Hill Credit Ltd op de website ‘www.Willhill.com’ krachtens een spellicentie in het Verenigd Koninkrijk ; de website is beschikbaar in 8 talen, maar
niet in het Nederlands of het Frans ;
— Victor Chandler op de website ‘www.vcbet.com’, krachtens een licentie van
de overheid te Gibraltar ; de website is beschikbaar in 14 talen, waaronder noch
Nederlands, noch Frans ;
— Unibet op de website ‘www.mrbookmaker.com’ dat ‘www.unibet.com’ is
geworden, krachtens licenties van de overheid van Malta, van het Verenigd
Koninkrijk en van Italië ; de website is onder meer in het Nederlands en het
Frans beschikbaar ;
(...) — Bwin International Ltd op de website ‘www.bwin.com’, krachtens een
licentie van de overheid te Gibraltar ; de website is beschikbaar in 21 talen waaronder Frans, maar geen Nederlands. (...)
1.1. Toepassing van de verordening (EG) 44/2001 op de zaak
Krachtens artikel 2 van de verordening is de rechter van de woonplaats van
de verweerder in beginsel de natuurlijke rechter van het geschil. ‘Le considérant no 11 revêt une grande importance. Il déclare que les règles de compétence
doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et que cette compétence doit toujours
être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou
l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement’ (G.A.L. Droz
et H. Gaudemet-Tallon, La transformation de la Convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, p. 609,
nr, 8). ‘Comme l’a souvent déclaré la Cour de justice, cette règle de compétence,
qui ‘est l’expression de l’adage actor sequitur forum rei» et qui “s’explique par
le fait qu’elle permet au défendeur de se défendre, en principe, plus aisément”
(C.J.C.E., 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec., I, 1699), est “la règle générale” (v.
par ex. C.J.C.E., 11 janvier 1990, Dumez-France c/ Hessische Landesbank et autres,
C-220/88, Rec., I, 49) ou “constitue le principe général” (v. par ex. C.J.C.E., 13 juillet
2000, Group Josi Reinsurance c/ Universal General Insurance, C-412/98, Rec., I, 5925)’
(D. Alexandre en A. Huet, Compétence, reconnaissance et exécution (Matières civile
et commerciale), 2003, Rép. communautaire Dalloz, p. 26, nr. 133).
Nochtans werd geen enkele van de vennootschappen-(verweersters) voor haar
natuurlijke rechter gedaagd. Wel integendeel, de eisers hebben ervoor gekozen
hen voor de Belgische gerechten te dagen waarvan zij beweren dat ze bevoegd
zijn om kennis te nemen van de zaak krachtens artikel 5.3 in zoverre België een
van de plaatsen is waar de schade die (zij) hebben geleden zich heeft voorgedaan
en enkel de in België geleden schade in deze rechtsvordering wordt aangevoerd.
Artikel 5.3 bepaalt immers dat een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat ten aanzien van verbintenissen uit
onrechtmatige daad kan worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar
het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.
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Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in een arrest van
30 november 1976 (Handelskwekerij G.J.B. BV t/ Mines de potasse d’Alsace s.a., 21-76)
gepreciseerd dat de uitdrukking ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan’ aldus moet worden verstaan dat zowel de plaats waar de schade is
ingetreden, als de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis is bedoeld, waarbij
de verweerder, als die plaatsen niet dezelfde zijn, naar keuze van de verzoeker
kan worden opgeroepen voor de rechter van de ene of de andere plaats.
Ten slotte heeft het arrest S., uitgesproken door hetzelfde hof op 7 maart 1995
(C-68/93), voorts vermeld dat de gelaedeerde, in geval van belediging door middel
van een in verschillende Verdragsluitende Staten verspreid artikel in de pers,
tegen de uitgever een rechtsvordering tot schadevergoeding kan instellen voor
ofwel de gerechten van de Verdragsluitende Staat van de plaats van vestiging van
de uitgever van de beledigende publicatie, die bevoegd zijn de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van de belediging toe te wijzen, ofwel de
gerechten van elke Verdragsluitende Staat waar de publicatie is verspreid en
waar de gelaedeerde stelt in zijn goede naam te zijn aangetast, welke gerechten
enkel bevoegd zijn kennis te nemen van de geschillen betreffende de in de staat
van het geadieerde gerecht veroorzaakte schade.
De (eisers) willen dat die beginselen worden toegepast in de gevallen van de
websites met extensie ‘.com’ die geacht worden voor iedereen om het even waar
ter wereld toegankelijk te zijn.
Zij zijn van oordeel dat de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen
van de schade waardoor hun rechten in die Staat zouden zijn aangetast omdat,
en dat is volgens hen een doorslaggevende vaststelling, er in België zonder enige
beperking weddenschappen kunnen worden aangegaan op de litigieuze websites
van de (verweersters). Zij beschouwen alle overige criteria in het debat over
de bevoegdheid van ondergeschikt belang, aangezien het voor hen geen enkele
twijfel lijdt dat de bewuste websites zich tot de Belgische markt richten.
Artikel 5.3 van de verordening (EG) 44/2001 is een optionele regel van aanvullende bevoegdheid, net zoals de overige regels in de artikelen 5, 6 en 7 van de verordening. Die regels ‘berusten (...) op het bestaan van een bijzonder nauw verband
tussen de vordering en een andere rechter dan die van de staat van de woonplaats
van verweerder, zodat de bevoegdheid van deze rechter wordt gerechtvaardigd
door de eisen van een goede rechtsbedeling en een nuttige procesinrichting’ (HvJ.
voormeld arrest van 11 januari 1990). ‘C’est à la lumière de ce fondement que ces
règles doivent être interprétées ; mais, comme elle dérogent au principe général
de l’article 2, la Cour de justice a déclaré, souvent, qu’»elles ne sauraient donner
lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention» (v. par ex. C.J.C.E., 19 janvier 1993, S. L. H., C-89/91, Rec., I, 139) et même
parfois, qu’elles “sont d’interprétation stricte” (C.J.C.E., 27 septembre 1988, K. c/
Banque Schröder et autres, 189/87, Rec., 5565)’ (D. A. en A. H., op. cit., p. 26, nr. 135).
Hier wringt het schoentje in de redenering van de (eisers).
De loutere omstandigheid, die volgens hen doorslaggevend is, dat de litigieuze
websites toegankelijk zijn voor het Belgische publiek, betekent niet dat er een
bijzondere nauwe aanknopingsfactor bestaat tussen het geschil en de Belgische
gerechten zodat de bevoegdheid van die gerechten wordt gerechtvaardigd, om de
eenvoudige reden dat het om websites met de extensie‘.com’ gaat die, zodra ze
online zijn, terstond en automatisch toegankelijk zijn in alle Lidstaten van de
Europese Unie, om het nog maar te hebben over wat haar aanbelangt.
Websurfers van elke van de overige verdragsluitende Staten, kunnen, net
zoals Belgische websurfers, hun weddenschappen op die sites doen registreren,
zodat, als we de uitlegging volgen die de (eisers) aan artikel 5.3 willen geven,
de gerechten van alle Lidstaten tezelfdertijd bevoegd zouden zijn om kennis te
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nemen van de eventuele schade die op het grondgebied van hun Staat veroorzaakt
is, naast de natuurlijke gerechten, zijnde de gerechten van de woonplaats van de
(verweersters), die bevoegd zijn om kennis te nemen van de aangevoerde schade
in haar geheel.
Zodoende zou dus de grondslag kunnen worden gelegd voor een pan-Europese
bevoegdheid. Dat gevolg druist echter duidelijk in tegen de doelstellingen van
de verordening en, voorheen, van het Verdrag van Brussel, in zoverre die akten
uitdrukkelijk de erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen buiten
de staat waarin ze zijn genomen, moeten vergemakkelijken, wat impliceert dat
het onontbeerlijk is te voorkomen dat er een veelvoud van bevoegde rechters
ontstaat, zo niet verhoogt immers het gevaar van onverenigbare beslissingen.
Die stelling wordt uitdrukkelijk in herinnering gebracht door het voornoemde
arrest van het Hof van Justitie van 11 januari 1990 (Dumez France en T. t/ Hessische
Landesbank). Het verbiedt immers dat artikel 5.3 in die zin zou kunnen worden
uitgelegd dat een verzoeker die stelt schade te hebben geleden die het gevolg
is van schade geleden door andere personen, die rechtstreeks door het schadebrengende feit zijn gelaedeerd, de veroorzaker van dat feit kan oproepen voor de
gerechten van de plaats waar hijzelf de schade in zijn vermogen heeft vastgesteld :
‘17. Slechts bij wijze van uitzondering op de algemene regel dat de gerechten
van de staat van de woonplaats van de verweerder bevoegd zijn, voorziet afdeling
2 van titel II in een aantal gevallen van bijzondere bevoegdheid, waaronder die
van artikel 5, sub 3, van het Executieverdrag. Zoals het Hof in de rechtsoverwegingen 10 en 11 van zijn arrest van 30 november 1976 reeds vaststelde, berusten
deze ter keuze van de verzoeker staande bijzondere bevoegdheden op het bestaan
van een bijzonder nauw verband tussen de vordering en een andere rechter dan
die van de staat van de woonplaats van verweerder, zodat de bevoegdheid van deze
rechter wordt gerechtvaardigd door de eisen van een goede rechtsbedeling en een
nuttige procesinrichting .
18. Voor het bereiken van dit doel, dat van fundamenteel belang is in een
verdrag dat hoofdzakelijk is gericht op het vergemakkelijken van de erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen buiten de staat waarin zij zijn
genomen, moet absoluut worden vermeden dat er een veelvoud van bevoegde
rechters ontstaat . Dit laatste verhoogt immers het gevaar van onverenigbare
beslissingen en dergelijke onverenigbare beslissingen zijn volgens artikel 27, sub
3, een grond om erkenning of verlof tot tenuitvoerlegging te weigeren .
19. Genoemde doelstelling verzet zich bovendien tegen elke uitlegging van
het Executieverdrag die, behoudens in de uitdrukkelijk voorziene gevallen, zou
kunnen leiden tot het erkennen van de bevoegdheid van de gerechten van de
woonplaats van de verzoeker en deze laatste daardoor de mogelijkheid zou bieden
om door de keuze van zijn woonplaats de bevoegde rechter te bepalen’.
Voorts volgt uit de overwegingen van het Hof van Justitie, enerzijds, dat het
begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ in artikel 5.3
slechts aldus mag worden verstaan, dat zij verwijst naar de plaats waar een
schade is ingetreden die een nauw verband heeft met de andere bestanddelen van
de aansprakelijkheid, en anderzijds, dat hetzelfde begrip geen aanleiding mag
geven tot uitleggingen op grond waarvan de verzoeker, behoudens in de uitdrukkelijk voorziene gevallen, zelf de bevoegde rechter zou kunnen kiezen.
De zienswijze van de (eisers) dat de dienstverlening aan een in België gelokaliseerde websurfer een akte is die gedekt is door de aanknopingsfactoren van
artikel 5.3 van de verordening 44/2001 aangezien, indien de plaats van verspreiding
van een publicatie, volgens het Hof van Justitie de grondslag kan vormen voor
de internationale bevoegdheid, dit a fortiori het geval is voor de plaats van een
dienstverlening, komt te dezen erop neer objectief onderscheiden toestanden te
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assimileren en opent de deur, inzake internet, voor een duidelijke tactiek van
‘forum shopping’ die door het Hof van Justitie duidelijk wordt veroordeeld als
zijnde strijdig met de doelstellingen van de verordening.
Het is echter duidelijk dat het Hof van Justitie in het arrest S., waarnaar de
(eisers) ook verwijzen, het volgende gepreciseerd heeft : ‘In een situatie waarin
de belediging door middel van de pers een internationaal karakter heeft, manifesteert de aantasting van de eer, de goede naam of het aanzien van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zich op de plaatsen waar de publicatie wordt
verspreid, wanneer de gelaedeerde daar bekend is’ (considerans 29).
In deze zaak evenwel,
— is er niet alleen een onderscheid tussen een papieren publicatie en de verspreiding van een website precies omdat het eerste geval noodzakelijkerwijs van de
uitgever vereist dat hij voor elk verschillend afzetgebied dat hij wil bestrijken
een afzonderlijke handeling moet stellen, wat impliceert dat hij zeggenschap
behoudt over de plaatsen waar hij de verspreiding wil doen, in tegenstelling
tot de verspreiding van een website die ogenblikkelijk en automatisch gebeurt
over het volledige geografische gebied waarnaar de domeinnaam verwijst, en dit
louter en alleen door het online zetten van de content,
— had F. S. bovendien de Franse uitgever opgeroepen voor de gerechten van
Engeland en van Wales waar zij bekend was omdat zij er woonde, terwijl de
(eisers) een dagvaarding hebben uitgebracht voor de gerechten van België, waar
zij, weliswaar, voor het merendeel naambekendheid hebben, maar ook niet meer
dan dat omdat zij met die Staat geen enkele band hebben.
Die beide vaststellingen wijzen dus nog duidelijker op ‘forum shopping’.
Het hof van beroep te Parijs, waarbij een volstrekt vergelijkbaar geschil
aanhangig was gemaakt, heeft de bevoegdheid van de Franse gerechten afgewezen in een arrest van 14 februari 2008. Het overwoog dat het bestaan van een
schadeveroorzakend feit dat zich in Frankrijk kan hebben voorgedaan, onderstelt dat het bestaan wordt vastgesteld van een toereikende, wezenlijke of significante band van de aangevoerde strafbare feiten met het Franse grondgebied,
en het heeft erop gewezen dat geen enkele van die onlinegoksites in Frankrijk
gehost was, dat de websites ‘ladbrokes’ en ‘betfair’ geen enkele rubriek in het
Frans bevatten, ondanks het gebruik van tal van andere talen, dat de website
‘miapuesta’ enkel in het Spaans bestond, dat de website ‘willhill’ geen weddenschappen op Franse wedstrijden aanbood, dat de overige websites er wel aanboden
maar dat in uiterst beperkte mate, dat het geld dat de gokkers storten in het
buitenland werd gedeponeerd en dat uit de cijfergegevens bleek dat het aantal
weddenschappen in Frankrijk onbeduidend was. Het kwam aldus tot de slotsom
dat de bewuste websites, door hun werkwijze en hun content, slechts in heel
beperkte mate voor het Franse publiek bestemd waren en dat het aangevoerde
schadeveroorzakende feit dus geen toereikende, wezenlijke of significante band
met het Franse grondgebied vertoonde om de gerechten van die Staat ervoor
bevoegd te verklaren.
M. P. S. wijst erop dat, indien, ‘à l’occasion de l’adoption du règlement Bruxelles
I, les questions spécifiques posées par le commerce électronique en matière de
compétence internationale furent abordées pour la première fois (…), on constate
cependant que certains aspects liés à l’utilisation d’internet n’ont pas été traités,
notamment l’application de la règle de compétence en matière délictuelle’. Zij is
van oordeel dat, ‘sur la base d’une application cohérente des chefs de compétence
prévus par la Convention’, alleen maar het feit dat er verspreiding op het internet
is gebeurd in een Lidstaat, niet voldoende is om aan te tonen dat het onrechtmatige feit daar is gepleegd of dat de schade zich daar heeft voorgedaan, daar de
alomtegenwoordigheid van het internet bovendien vereist dat het bestaan wordt
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vastgesteld van een toereikende band met het betrokken grondgebied, zodat
de bevoegdheid van de gerechten van dat grondgebied wordt gerechtvaardigd
(commentaar onder Prés. commerce Nivelles, 14 september 2001,’ Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence, 2001, p. 764).
De (eisers) voeren aan dat er geen fataliteit van het web bestaat en dat de
(verweersters), indien zij echt de territoriale draagwijdte van hun dienstverlening op het web zouden willen beperken, dat op technisch vlak perfect zouden
kunnen uitvoeren, net zoals de Franse marktdeelnemer, die zij als voorbeeld
vermelden, zijn transactiewebsite met extensie ‘.com’ uitsluitend voor de Franse
markt toegankelijk heeft gemaakt. Op dat punt worden zij niet tegengesproken.
Zij wijzen erop dat de (verweersters) geen enkele technische maatregel hebben
genomen om de territoriale draagwijdte van hun website te beperken en dat zij, in
hun algemene voorwaarden, enkel op algemene wijze de Staten uitsluiten in wier
rechtsbestel weddenschappen ongeoorloofd zijn. (De eisers) benadrukken ook dat
de (verweersters), die zeker geen slachtoffer zijn van het mondiale karakter van
het internet, voluit voordeel willen halen uit die mondiale draagwijdte en dus
ervan moeten uitgaan dat zij op het web diensten aanbieden voor alle markten,
met inbegrip van de Belgische markt, daar het van hunnentwege om een welbewuste keuze gaat.
Het argument is interessant maar niet doorslaggevend. In tegenstelling tot
geschriften die niet op de internationale markten verspreid kunnen worden
zonder positieve handelingen van de uitgever, valt niet te ontkennen dat dat
de websites met extensie ‘.com’ automatisch een mondiale draagwijdte hebben,
behalve indien de verantwoordelijke van de website negatieve maatregelen
neemt om de draagwijdte ervan te beperken. Voorts kan de omstandigheid dat de
Belgische markt niet wordt uitgesloten in de zaak niet aantonen dat er sprake
is van een bijzonder nauwe band met het Belgische grondgebied, aangezien dat
ook, naar eigen zeggen van de (eisers), het geval is voor de meeste Lidstaten van
de Europese Unie.
In werkelijkheid blijkt uit de eigen gegevens van de litigieuze websites niet
dat er een bijzonder nauw aanknopingspunt bestaat tussen het geschil en België.
Er werd reeds gezegd dat geen enkele van de opgeroepen vennootschappen die
de websites beheren haar maatschappelijke zetel in België heeft en dat geen
enkele van de bewuste websites in België gehost is.
Geen enkele van de (eisers) is in België gedomicilieerd of heeft er een bijzonder
aanknopingspunt. Door hun reputatie zijn zij er min of meer bekend, maar dat
betekent niets bijzonders.
De goksites zijn toegankelijk voor Belgische websurfers die er hun weddenschappen kunnen laten registreren net zo goed als ze toegankelijk voor websurfers in andere lidstaten, aangezien het om websites met extensie‘.com’ gaat die
hun afzetgebied tot heel Europa willen uitbreiden.
De omstandigheid dat die websites het Belgische grondgebied niet hebben
uitgesloten van hun bereik, getuigt niet van een bijzondere aandacht voor de
Belgische markt, aangezien dat het geval is voor de overgrote meerderheid van de
overige Staten. Voor het overige hebben ze evenmin een extensie‘.be’ gecreëerd
die eigen is voor België.
Ze bestaan in verscheidene talen, maar de twee in België meest gebruikte talen
horen daar niet systematisch bij.
Ze bieden weliswaar weddenschappen aan op Belgische wedstrijden, net zoals ze
dat doen voor buitenlandse kampioenschappen.
De (eisers) tonen niet aan dat gebruik wordt gemaakt van een bijzondere technologie of technieken van klantenwerving die wijzen op een echt marketingbeleid voor het Belgische publiek. Enkel voor Bwin International tonen zij aan
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dat deze mailings stuurt die aangepast zijn aan het profiel van de klant, zijnde
de Belgische websurfer die geregistreerd is als klant die bijvoorbeeld reclame
ontvangt voor de Belgische competitie. Naar eigen zeggen van de (eisers) is die
geïsoleerde werkwijze niet eigen aan de Belgische markt, maar kenmerkend voor
het algemeen commercieel beleid van Bwin ten aanzien van haar klanten.
Wat ten slotte de cijfergegevens betreft, wordt niet betwist dat het aantal
weddenschappen door het Belgische publiek volstrekt onbeduidend is in vergelijking met het totale aantal door die websites geregistreerde weddenschappen.
Volgens die cijfers die de weddenschapvennootschappen voor het jaar 2005
verstrekken en die niet door de tegenpartij worden betwist, vertegenwoordigen
de Belgische weddenschappen op voetbalwedstrijden :
— 0,20 pct. voor ‘bwin.com’,
— 0,19 pct. voor ‘willhill.com’,
— 0,15 pct. voor ‘betfair.com’,
— 0,13 pct. voor ‘ladbrokes.com’,
— ‘vcbet.com’ maakt melding van 40 Belgische gokkers voor al haar weddenschappen samen.
De (eisers) voeren daartegen aan dat de kwestie van de aanwezigheid (belangrijk of bijkomstig) niet doorslaggevend is voor de kwestie van de internationale
bevoegdheid en herinneren eraan dat de internationale bevoegdheid in de zaak
F. S. werd aanvaard, ook al werden maar vijf exemplaren van de litigieuze publicatie (op 250.000) verspreid in de stad waar de geadieerde rechtbank zitting hield.
Hierbij wordt echter vergeten dat er in de zaak F. S. hoe dan ook een bijzonder
nauwe aanknopingsfactor bestond tussen de aantasting van haar goede naam
die de verzoekster aanvoerde en de geadieerde rechtbanken, ongeacht het aantal
exemplaren die werden verspreid op de plaats van de rechtbank, aangezien de
klaagster op die plek woonde en dus in hoofdzaak getroffen was door de daar
gelaakte aantasting ; het kwantitatieve belang van de verspreiding speelde dus
logischerwijze slechts mee op het stuk van de schade.
Hier, daarentegen, wordt het kwantitatieve criterium onderzocht om na te
gaan of er een bijzonder nauw aanknopingspunt is tussen het geschil en België,
aangezien er geen enkel ander bestaat. Ook in dat verband is het antwoord negatief : de (verweersters) zijn inderdaad gerechtigd te stellen dat hun handelsbetrekkingen met België verwaarloosbaar zijn.
Tot slot beroepen de (eisers) zich op de aard zelf van sommige rechten die zij
aanvoeren, namelijk de merktekens waarvan de bescherming territoriaal is.
Dat geldt voor de naam en het merk van de voetbalclubs PSV, F.C. Porto en
Juventus, alsook voor de naam van sommige spelers, die, volgens de (eisers) in
feite, vanzelfsprekend, handelsnamen zijn.
Handelsnamen worden beschermd in de zone waar ze bekend zijn (D. Dessard en
J. Ligot, ‘Nom commercial et enseignes belges’, in Les droits intellectuels, Larcier
2007, p. 209). De (eisers) rechtvaardigen niet waarom de handelsnamen waarop zij
zich beroepen in België een andere uitstraling zouden hebben, op grond waarvan
een bijzonder nauw aanknopingspunt met die Staat zou kunnen worden aangetoond.
F.C. Porto, PSV en Juventus maken gewag van Gemeenschapsmerken. Juventus
voert ook een internationaal merk aan. En tot slot voert PSV Benelux-merken
aan.
De bescherming van de Gemeenschapsmerken en de internationale merken
strekt zich uit over de hele Europese Unie. Dat criterium verandert dus niets
aan die hierboven gemaakte analyse : op zich kan het niet verantwoorden dat het
geschil een bijzonder nauwe band met België vertoont”.
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Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 5.3 van de verordening, (CE) 44/2001 bepaalt dat een persoon die een
woonplaats heeft op het grondgebied van een andere lidstaat, “ten aanzien van
verbintenissen uit onrechtmatige daad [kan worden opgeroepen] voor het gerecht
van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan
voordoen”.
Vorderingen die de aansprakelijkheid van de verweerder in gedrang brengen
wegens miskenning van het recht op de naam, op de handelsnaam, op het portretrecht van een persoon of op de merken waarvan hij houder is, zijn vorderingen ten
aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, die vallen onder artikel 5.3
van de verordening 44/2001.
Wanneer de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat een delictuele aansprakelijkheid of een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen en
de plaats waar dat feit schade heeft veroorzaakt of kan veroorzaken, niet dezelfde
zijn, kan de verweerder worden opgeroepen, naar keuze van de verzoeker, voor de
rechtbank, ofwel van de plaats waar de schade is ingetreden, ofwel van de plaats
van de veroorzakende gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan, waarbij elke
plaats nuttig kan zijn voor het bewijs van het feit of van de schade en de rechtsbedeling, terwijl artikel 5.3, indien enkel zou worden gekozen voor de plaats van
de veroorzakende gebeurtenis, in een aanzienlijk aantal gevallen, zijn gunstige
werking zou verliezen.
Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van
7 maart 1995, S. (zaak C-68/93) volgt dat de uitdrukking “plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan”, “in geval van belediging door middel van
een in verschillende Verdragsluitende Staten verspreid artikel in de pers aldus
worden uitgelegd dat de gelaedeerde tegen de uitgever een rechtsvordering tot
schadevergoeding kan instellen voor ofwel de gerechten van de Verdragsluitende
Staat van de plaats van vestiging van de uitgever van de beledigende publicatie,
die bevoegd zijn de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van de
belediging toe te wijzen, ofwel de gerechten van elke Verdragsluitende Staat
waar de publicatie is verspreid en waar de gelaedeerde stelt in zijn goede naam
te zijn aangetast, welke gerechten enkel bevoegd zijn kennis te nemen van de
geschillen betreffende de in de staat van het geadieerde gerecht veroorzaakte
schade”.
Uit dat arrest volgt ook dat de voorwaarden op basis waarvan moet worden
beoordeeld of het litigieuze feit als een schadebrengend feit is aan te merken,
en de voorwaarden voor het bewijs van het bestaan en de omvang van de aangevoerde schade niet door de verordening 44/2001 worden geregeld, maar worden
beheerst door het materiële recht dat door de collisieregels van het nationale
recht van de aangezochte rechter wordt aangewezen.
Hieruit volgt de gelaedeerde, in het geval van aantasting van de rechten van een
persoon op de naam, de handelsnaam, het portretrecht of op de merken waarvan
hij houder is, via websites die online sportweddenschappen aanbieden die toegankelijk zijn voor het Belgische publiek en waar weddenschappen geregistreerd
worden of kunnen worden, volgens zijn eigen keuze tegen degene die voor de
website verantwoordelijk is een rechtsvordering tot herstel of tot staking kan
instellen voor de gerechten van de Lidstaat van de plaats van zijn vestiging, die
bevoegd is om de volledige schade te vergoeden die het gevolg is van de miskenning door de website van het persoonlijkheidsrecht of van het recht op intellectuele of industriële eigendom, ofwel voor de gerechten van elke Verdragsluitende
Staat waarin de website toegankelijk is en de weddenschappen kunnen worden
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geregistreerd, en waarin de eiser beweert in zijn patrimoniale of extra-patrimoniale rechten aangetast te zijn, welke gerechten enkel kunnen oordelen over de
schade die in de staat van het geadieerde gerecht is veroorzaakt.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft er al op gewezen dat de
regel van bijzondere bevoegdheid van artikel 5.3 berust op het bestaan van een
bijzonder nauw verband tussen de vordering en een andere rechter dan die van
de staat van de woonplaats van de verweerder (arrest 30 november 1976, Mines de
potasse d’Alsace, 21/76, Jurispr. 1976, Blz. 1735, r.o. 11 ; arrest 11 januari 1990, zaak
C-220/88, Dumez France en T., Jurispr. 1990, blz. I-49, r.o. 17 ; arrest 7 maart 1995,
S., r.o. 19). De plaats waar de schade zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen,
vormt aldus, in se, een toereikende aanknopingsfactor zodat de bevoegdheid van
de gerechten van die Staat om de schade op zijn grondgebied te herstellen of te
voorkomen, wordt gerechtvaardigd, zonder dat de eiser dient te bewijzen dat er
een ander aanknopingspunt tussen het geschil en die gerechten bestaat, en, bijgevolg, zonder dat de bevoegdheid van die gerechten afhangt van enig kwantitatief
criterium, van een bijzondere aandacht van het publiek van die Staat of van
technologieën of technieken waaruit een bijzonder marketingbeleid ten aanzien
van het publiek van de Staat blijkt.
Het bestreden arrest aanvaardt dat de litigieuze websites van de verweersters toegankelijk zijn voor het Belgische publiek en dat weddenschappen op die
websites worden geregistreerd in België.
Het sluit niettemin de internationale bevoegdheid van de Belgische gerechten
uit op grond van artikel 5.3 van de verordening (EG) 44/2001 op grond dat, in
essentie, “uit de eigen gegevens van de litigieuze websites niet kan worden afgeleid dat er een bijzonder nauwe aanknopingsfactor bestaat tussen het geschil
en België”, of “dat geen enkele van de vennootschappen die de websites beheren
haar maatschappelijke zetel in België heeft” en “dat geen enkele van de bewuste
websites in België gehost is”, “geen enkele van de (eisers) (…) in België gedomicilieerd (is) of (…) er een bijzonder aanknopingspunt (heeft). Door hun reputatie
zijn zij er min of meer bekend, maar dat betekent niets bijzonders”, De omstandigheid dat die websites het Belgische grondgebied niet hebben uitgesloten van
hun bereik, “getuigt niet van een bijzondere aandacht voor de Belgische markt”,
die websites “hebben (..) geen extensie‘.be’ gecreëerd die eigen is voor België” ;
“ze bestaan in verscheidene talen, maar de twee in België meest gebruikte talen
horen daar niet systematisch bij”, “ze bieden (…) weddenschappen aan op Belgische wedstrijden, net zoals ze dat doen voor buitenlandse kampioenschappen”,
er wordt niet aangetoond “dat gebruik wordt gemaakt van een bijzondere technologie of technieken van klantenwerving die wijzen op een echt marketingbeleid voor het Belgische publiek”, en het feit dat Bwin International mailings
stuurt die aangepast zijn aan het profiel van de Belgische websurfer is slechts
“een geïsoleerde werkwijze” die “niet eigen (is) aan de Belgische markt” ; “wat de
cijfergegevens betreft” is “het aantal weddenschappen door het Belgische publiek
volstrekt onbeduidend (…) in vergelijking met het totale aantal door die websites
geregistreerde weddenschappen”, waarbij “het kwantitatieve criterium” wordt
“onderzocht om na te gaan of er bijzonder nauw aanknopingspunt is tussen het
geschil en België, aangezien er geen enkel ander bestaat”, tot slot “(strekt) de
bescherming van de Gemeenschapsmerken en de internationale merken (…) zich
uit over de hele Europese Unie” zodat “dat criterium (…) niets (verandert) aan die
hierboven gemaakte analyse : op zich kan het niet verantwoorden dat het geschil
een bijzonder nauwe band met België vertoont”.
Aldus schendt het bestreden arrest artikel 5.3 van de verordening (EG) 44/2001.
Aangezien het middel de vraag opwerpt naar de uitlegging van die bepaling,
dient aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, op grond van artikel 234 van

ARREST-2012-11.indb 2699

07/08/13 11:16

2700

ARRESTEN VAN CASSATIE

29.11.12 - N° 647

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie als geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 april
1998, de onderstaande prejudiciële vraag te worden gesteld :
Dient artikel 5.3 van de verordening (EG) 44/2001, wanneer het gaat om een
vordering die gegrond is op het herstel of de staking van schade of gevaar
voor schade ten gevolge van de schending door een weddenschapvennootschap
die gekozen heeft haar diensten van sportweddenschappen te verkopen in alle
Lidstaten van Europese Unie via een website met extensie ‘.com’, van het recht
op de naam, op de handelsnaam, op het portretrecht van een persoon of op de
merken waarvan hij de houder is, in die zin te worden uitgelegd dat de gerechten
van een Lidstaat waar transacties op de websites zijn gebeurd, zeker bevoegd zijn
om kennis te nemen van de schadeclaims tot herstel van de aantastingen van zijn
naam, zijn handelsnaam of zijn merken die de gelaedeerde beweert te ondergaan
op het Grondgebied van die Staat ?
Dient artikel 5.3 van de verordening (EG) 44/2001, bij een ontkennend antwoord
of wanneer er nog geen enkele transactie is vastgesteld op de litigieuze website,
in die zin te worden uitgelegd dat, om te plaats te bepalen waar de schade zich
heeft voorgedaan of kan voordoen, de volgende criteria in aanmerking moeten
worden genomen
— de keuze van de weddenschapvennootschap om de website toegankelijk te
maken op het grondgebied van de Lidstaat wiens gerecht werd geadieerd ?
— de hosting van de website ?
— het aantal transacties die werden geregistreerd vanuit het grondgebied van
de Lidstaat wiens gerecht werd geadieerd in verhouding tot alle op de website
geregistreerde transacties ?
— een bijzondere aandacht van de verantwoordelijke van de website voor de
markt van die Lidstaat, die zich uit door een bijzondere technologie of een techniek van klantenwerving die specifiek het publiek van die Lidstaat beogen ?
— de woonplaats van de eiser in de rechtsvordering ?
Tweede onderdeel
Artikel 93, § 5, van de verordening (EG) 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk
regelt de internationale bevoegdheid voor alle rechtsvorderingen betreffende
inbreuk en — indien naar nationaal recht toegestaan — dreigende inbreuk op
Gemeenschapsmerken, wat in België het geval is krachtens de artikelen 95 en 96
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument.
Het bepaalt dat die procedures “ook (kunnen) worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de Lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt
plaats te vinden”.
Artikel 94, § 2, van die verordening bepaalt, met betrekking tot de omvang
van de bevoegdheid dat een “rechtbank voor het Gemeenschapsmerk (..) alleen
bevoegd (is) voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van
de van de Lid-Staat waar die rechtbank gelegen is.
Daaruit volgt, dat inzake het Gemeenschapsmerk, de vordering tot staking van
een inbreuk op het internet, ingesteld kan worden, ofwel voor de gerechten van
de Lidstaat waar het schadebrengende feit zich voordoet, ofwel voor de gerechten
van de Lidstaat waar de gelaedeerde stelt een aantasting of een dreigende aantasting van zijn Gemeenschapsmerk te ondergaan.
Het bestreden arrest, dat vaststelt, enerzijds, dat “F.C. Porto, PSV en Juventus
“gewag maken van Gemeenschapsmerken” en, anderzijds, dat Belgische weddenschappen werden geregistreerd op de litigieuze websites, hoewel “het aantal
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weddenschappen door het Belgische publiek volstrekt onbeduidend is in vergelijking met het totale aantal door die websites geregistreerde weddenschappen”,
maar dat, om de in het middel weergegeven redenen, de internationale bevoegdheid van de Belgische gerechten uitsluit om kennis te nemen van de op de
Gemeenschapsmerken van F.C. Porto, PSV Juventus gegronde vorderingen,
schendt, naast artikel 5.3 van de verordening (EG) 44/2001, de artikelen 92, a), 93,
§ 5, en 94, § 2, van de verordening (EG) 40/94 alsook de artikelen 95 en 96 van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 5.3 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 kan een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van
een lidstaat, in een andere lidstaat ten aanzien van verbintenissen uit
onrechtmatige daad, opgeroepen worden voor het gerecht van de plaats
waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.
2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in het
arrest Mines de potasse d’Alsace van 30 november 1976 (nr. 21/76) gepreciseerd dat de uitdrukking “plaats waar het schadebrengende feit zich
heeft voorgedaan” aldus moet worden verstaan dat zowel de plaats
waarde de schade is ingetreden, als de plaats waar de veroorzakende
gebeurtenis is bedoeld.
3. In het arrest S. van 7 maart 1995 (C-68/93) heeft hetzelfde Hof geoordeeld dat de gelaedeerde, in geval van belediging door middel van een in
verschillende Verdragsluitende Staten verspreid artikel in de pers, tegen
de uitgever een rechtsvordering tot schadevergoeding kan instellen voor
ofwel de gerechten van de Verdragsluitende Staat van de plaats van
vestiging van de uitgever van de beledigende publicatie, die bevoegd zijn
de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van de belediging toe te wijzen, ofwel de gerechten van elke Verdragsluitende Staat
waar de publicatie is verspreid en waar de gelaedeerde stelt in zijn goede
naam te zijn aangetast, welke gerechten enkel bevoegd zijn kennis te
nemen van de geschillen betreffende de in de staat van het geadieerde
gerecht veroorzaakte schade.
4. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest e-Date
Advertising van 25 oktober 2011 (C-509/09 en C-161/10) eerst overwogen
dat internet dus het nut van het verspreidingscriterium beperkt, daar
de reikwijdte van de verspreiding van content via internet in beginsel
wereldwijd is, en dat de in het arrest S. omschreven aanknopingscriteria dan ook moeten worden aangepast, en beslist dat artikel 5, punt
3, van de voornoemde verordening (EG) nr. 44/2001 “aldus (moet) worden
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uitgelegd dat in geval van een beweerde schending van de persoonlijkheidsrechten door op internet geplaatste content, de persoon die zich
gelaedeerd acht een vordering tot vergoeding van de volledige schade
kan indienen, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever
van die content gevestigd is, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar
zich het centrum van zijn belangen bevindt” en dat “die persoon ook een
vordering (kan) indienen bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of
is geweest” maar dat, in dat geval, “deze gerechten (…) enkel (kunnen)
kennisnemen van vorderingen betreffende schade die is veroorzaakt op
het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht”.
5. Het bestreden arrest brengt eerst de in het voornoemde arrest S.
vermelde beginselen in herinnering en wijst vervolgens erop dat “de
[eisers] […] de bevoegdheid van de Belgische gerechten om kennis te
nemen van de schade die in die Staten aan hun rechten is toegebracht,
gronden op de vaststelling […] dat in België zonder enige beperking
weddenschappen kunnen worden aangegaan op de litigieuze websites
van de [verweersters]”.
Het bestreden arrest vermeldt dat de loutere omstandigheid “dat de
litigieuze websites toegankelijk zijn voor het Belgische publiek, (niet)
betekent (…) dat er een bijzondere nauwe aanknopingsfactor bestaat
tussen het geschil en de Belgische gerechten zodat de bevoegdheid van
die gerechten wordt gerechtvaardigd”, dat er in werkelijkheid “uit de
eigen gegevens van de litigieuze websites niet kan worden afgeleid dat
er een bijzonder nauwe aanknopingsfactor bestaat tussen het geschil
en België. […] De goksites zijn toegankelijk voor Belgische websurfers
die er hun weddenschappen kunnen laten registreren net zo goed als
ze toegankelijk voor websurfers in andere lidstaten, aangezien het om
websites met extensie‘.com’ gaat die hun afzetgebied tot heel Europa
willen uitbreiden. De omstandigheid dat die websites het Belgisch grondgebied niet van hun bereik hebben uitgesloten, is geen teken dat er een
bijzondere aandacht voor de Belgische markt bestaat, aangezien dat ook
het geval is voor de grote meerderheid van de overige Staten. Ze hebben
overigens geen extensie ‘.be’ gemaakt die eigen is aan België. Ze zijn
beschikbaar in meerdere talen, maar de twee in België meest gebruikte
talen horen daar niet systematisch bij”.
Het overweegt tot slot dat “niet betwist wordt dat het aantal weddenschappen door het Belgisch publiek trouwens volstrekt onbeduidend is
in vergelijking met het totale aantal door die websites geregistreerde
weddenschappen”, dat, hoewel, in de zaak S., slechts vijf exemplaren van
de 250.000 van de litigieuze publicatie waren verspreid in de stad waar
de geadieerde rechtbank zitting hield, “er [in die zaak] hoe dan ook een
bijzonder nauwe aanknopingsfactor was tussen de aantasting van haar
goede naam die de verzoekster aanvoerde en de geadieerde rechtbanken,
ongeacht het aantal in het eigen land verspreide exemplaren, aangezien de klaagster op die plek woonde en dus leed onder de daar gelaakte
aantasting” en dat “de [verweersters] inderdaad gerechtigd zijn te stellen
dat hun handelsbetrekkingen met België verwaarloosbaar zijn”.
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6. Noch met die vermeldingen en overwegingen, noch met enige andere
verantwoordt het bestreden arrest naar recht zijn beslissing om de met
toepassing van de verordening (EG) 44/2001 opgeworpen excepties van
internationale onbevoegdheid aan te nemen, behalve met betrekking
tot de vorderingen die PSV grondt op de Benelux-merken.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de Belgische gerechten
territoriaal onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vorderingen tegen de eerste, tweede en derde verweerster en, behalve met
betrekkingen tot de op de Benelux-merken gegronde vorderingen, om
kennis te nemen van de vorderingen tegen de vijfde verweerster.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend voor de naamloze vennootschap Ladbroke
Belgium.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers PSV en Juventus in de helft van de kosten, houdt
de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
29 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer De Gryse.

N° 648
1o Kamer — 29 november 2012
(C.11.0752.F)
CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Eisers en verweerders. — Bodemrechter. — Betrokken in een geding. — Begrip.

Louter uit de omstandigheid dat een partij zich heeft verzet tegen een rechtsvordering tegen haar en daartoe heeft aangevoerd dat die vordering uitsluitend betrekking heeft op een medeverweerder, kan niet worden afgeleid dat
die partij tegen die verweerder een conclusie heeft genomen en met hem voor
de feitenrechter samen in een geding betrokken is  (1).

(belgische Staat — Minister

van justitie t.

P. e.a.)

  (1) Zie gedeeltelijk andersl. concl. O.M. in Pas., nr. 648.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen arrest van het hof van beroep te
Luik van 6 april 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 november 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis 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

Over het door de tweede verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerde
middel van niet-ontvankelijkheid : voor de bodemrechter was er geen geding
tussen de eiser en de tweede verweerder
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
tweede verweerder en de eiser geen enkele vordering tegen elkaar
hebben ingesteld voor de bodemrechter. Laatstgenoemde heeft geen
enkele veroordeling uitgesproken tegen een van die partijen ten voordele van de andere. Louter uit de omstandigheid dat een partij zich
verzet heeft tegen een rechtsvordering die tegen haar was ingesteld en
daartoe aanvoerde dat die rechtsvordering uitsluitend betrekking had
op een medeverweerder, kan niet worden afgeleid dat die partij tegen die
verweerder heeft geconcludeerd en dat zij met hem in een geding voor de
bodemrechter betrokken was.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijk andersluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal . — Advocaten : de heer Mahieu en de
heer Maes.

ARREST-2012-11.indb 2704

07/08/13 11:16

N° 649 - 29.11.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2705

N° 649
1o Kamer — 29 november 2012
(C.12.0472.F)
1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Gewettigde verdenking. — Verscheidene geschillen. —
Verscheidene vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter. —
Samenhang. — Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
2o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Algemeen. — Burgerlijke zaken. — Onttrekking van de zaak aan de rechter. — Gewettigde
verdenking. — Verscheidene geschillen. — Verscheidene vorderingen tot
onttrekking van de zaak aan de rechter. — Samenhang. — Bevoegdheid van
het Hof van Cassatie.
3o GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechtspleging in
cassatie. — Onttrekking van de zaak aan de rechter. — Rechtsplegingsvergoeding.
4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechtspleging in cassatie. — Rechtsplegingsvergoeding.

1o en 2o Het staat niet aan het Hof van Cassatie uitspraak te doen over de eventuele samenhang tussen twee geschillen wanneer bij het Hof, met betrekking
tot voornoemde geschillen, twee vorderingen tot onttrekking van de zaak
aan de rechter aanhangig zijn gemaakt, en wanneer het de ene vordering
gegrond heeft bevonden en de gegrondheid van de andere afhangt van de
eventuele samenhang tussen het in de laatstgenoemde vordering bedoelde
geschil en het eerste geschil.
3o en 4o Geen enkele wetsbepaling voorziet in een rechtsplegingsvergoeding
voor de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter die bij het Hof
van Cassatie wordt ingesteld  (1).

(between Us b.v.b.a. t. Illico Belgium n.v. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Bij een met redenen omklede en door mr. H. H., advocaat bij de balie
te Namen, ondertekende akte, die op oktober 2012 is neergelegd op de
griffie van het Hof, vraagt de verzoekster dat de zaken die ingeschreven
zijn op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Nijvel onder
de nummers A/11/00201 en A/12/00184 en waarin zij partij is tegen de naamloze vennootschap Illico Belgium en tegen de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Your Home Partners, wegens gewettigde verdenking aan die rechtbank worden onttrokken.
Bij een arrest van 25 oktober 2012 heeft het Hof gezegd dat het verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is,

  (1) Zie Cass. 18 aug. 2009, AR C.09.0356.F, AC 2009, nr. 462.
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De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel heeft, in
overleg met de leden van zijn gerecht die met naam worden vermeld, op
8 november 2012 op de uitgifte van dat arrest de bij artikel 656, derde lid,
1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.
De eerste niet-verzoekende partij heeft op 22 november 2012 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

De bestuurder van de eerste niet-verzoekende partij is rechter in
handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel waar de zaak
AR nr. A/11/00201 hangende is en waarvan wordt verzocht dat ze aan de
rechtbank wordt onttrokken.
Gelet op de relaties tussen een rechter in handelszaken en de andere
rechters van een rechtbank van koophandel waarvan het aantal magistraten vrij beperkt is, kan die omstandigheid zowel bij de partijen als
bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen.
De bezorgdheid om die gewettigde verdenking te vermijden, verantwoordt de onttrekking van de zaak AR nr. A/11/00201 aan de rechtbank
van koophandel te Nijvel.
In zoverre is het verzoek gegrond.
In de zaak AR nr. A/12/00184 bestaat er echter geen grond voor gewettigde verdenking en het staat niet aan het Hof uitspraak te doen over de
mogelijke samenhang tussen de twee voornoemde zaken.
In zoverre is het verzoek niet gegrond,
De eerste niet-verzoekende partij vordert een rechtsplegingsvergoeding en ondergeschikt een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.
Geen enkele wetsbepaling voorziet in de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding voor de rechtspleging tot onttrekking van de zaak
aan de rechter en uit het voorgaande volgt dat het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter waarin de verzoekster en de eerste
niet-verzoekende partij tegenstrevers zijn, bijgevolg noch tergend noch
roekeloos is.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak die op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Nijvel is ingeschreven onder het nummer A/11/00201 aan die
rechtbank wordt onttrokken.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Brussel.
Verwerpt het verzoek voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
29 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende
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conclusie : .de heer Henkes, advocaat-generaal — Advocaten : de heer
Preumont (bij de balie te Namen), de heer Hiernaux (bij de balie te
Namen), de heer Kileste (bij de balie te Brussel), en de heer Gillet (bij
de balie Nijvel).

N° 650
1o Kamer — 29 november 2012
(C.11.0132.F)
1o INKOMSTENBELASTINGEN. — Personenbelasting. — Inkomsten uit
onroerende goederen. — Woning. — Verscheidene kadastrale percelen.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. — kadastraal inkomen. — Inkomsten uit
onroerende goederen. — Woning. — Verscheidene kadastrale percelen.

1o en 2o Uit artikel 16, § 1, WIB92, zoals het van toepassing is op de aanslagjaren 1998 tot en met 2000, en uit zijn parlementaire voorbereiding, volgt niet
dat de daarin bedoelde woning niet mag bestaan uit verscheidene kadastrale
percelen. (Art. 16, § 1, WIB92)

(Belgische Staat, Min.

van financiën t. h. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 15 september 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 november 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 7, § 1, 1°, a), en 16, § 1 en 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van toepassing voor de aanslagjaren 1998, 1999 en 2000, inzonderheid
artikel 7, § 1, 1°, a), in de vorm als gewijzigd bij artikel 2, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de
Europese Economische en Monetaire Unie.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst op het volgende :
“De (verweerders) voeren aan dat zij de litigieuze flat op de benedenverdieping
van hun gebouw, sinds de aankoop ervan in 1979/1980, altijd gebruikt hebben als
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uitbreiding van hun gezinswoning in het appartement van de vierde verdieping
op hetzelfde adres in Ukkel, onder meer door er hun respectieve bureaus (als
leraars), hun computers, een dressing en speelzaal in onder te brengen en dat
het feit dat hun zoon die meerderjarig was geworden maar bij hen gedomicilieerd bleef en in het gezin bleef wonen, er nadien, van 1997 tot 1999, zijn bed had
geïnstalleerd, volstrekt niet van belang is en niet kan worden aangemerkt als
een wijziging van de feitelijke bestemming van het goed, zoals de administratie
betoogt om haar wijzigingen te verantwoorden.
Het wordt niet ernstig betwist dat de (verweerders), tot aan de litigieuze
aanslagjaren, regelmatig de samengevoegde kadastrale inkomens van hun beide
appartementen op hetzelfde adres, aangegeven hebben onder de code 100, als
zijnde één enkele gezinswoning en op grond van hun aangifte werden belast”,
het arrest overweegt vervolgens :
“[De eiser] oordeelt ten onrechte (...) dat de (verweerders) op onwettige wijze
voor de vorige aanslagjaren ook voor de flat op de benedenverdieping de belasting als gezinswoning hebben kunnen genieten, op grond dat de (verweerders)
twee woningen zouden hebben gehad en slechts voor een van beide het stelsel van
gezinswoning kunnen genieten, wat volgt uit het enkele feit dat er twee onderscheiden kadastrale inkomens bestaan (die oorspronkelijk werden vastgesteld
toen er twee verschillende eigenaars waren) die in de kadastrale legger vermeld
staan onder hetzelfde nummer van kadastraal perceel, zijnde één en hetzelfde
kadastraal nummer voor het appartementsgebouw.
Het hof [van beroep] wijst niettemin erop dat het ook samengevoegde bedrag
van de beide bewuste kadastrale inkomens dat als kadastraal inkomen voor de
berekeningsbasis voor de onroerende voorheffing vermeld wordt op de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing die de (verweerders) overleggen als voorbeeld voor de aanslagjaren 1985, 1997 en 2003 [...].
Artikel 16 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van
toepassing was voor de litigieuze aanslagjaren, vereist, zoals [de eiser] toegeeft,
helemaal niet dat er slechts een enkel kadastraal inkomen bestaat voor de daarin
vermelde gezinswoning. [Hij] beweert te steunen op artikel 471 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, waaruit echter niet kan worden afgeleid dat
de gezinswoning — die zich in een appartementsgebouw bevindt — zoals zij wordt
bedoeld in artikel 16 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, slechts
een enkel kadastraal inkomen mag hebben.
Hij is steeds, behalve voor drie aanslagjaren waarvoor hij een wijziging heeft
gehanteerd, van het tegendeel uitgegaan en heeft zowel de onroerende voorheffing als de personenbelasting berekend op de samengevoegde kadastrale inkomens van het appartement en van de flat die met hun aanhorigheden werden
beschouwd als één enkele gezinswoning voor het gezin van de (verweerders) en
van hun zoon tot zijn vertrek uit de gezinswoning.
De eerste rechter heeft dus de oorspronkelijke vordering betreffende de onroerende inkomsten terecht toegewezen”,
en voor recht gezegd dat “het kadastraal inkomen van de flat op de benedenverdieping van het appartementsgebouw gelegen in …, onder de code 100 moet
worden aangegeven als kadastraal inkomen van de gezinswoning, net zoals het
kadastraal inkomen betreffende de vierde verdieping van hetzelfde gebouw”.
Grieven
Artikel 7, § 1, 1°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals
het gold voor de litigieuze aanslagjaren, luidt als volgt :
“§ 1. Inkomsten van onroerende goederen zijn :
1° voor niet verhuurde onroerende goederen :
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a) voor in België gelegen goederen :
het kadastraal inkomen wanneer het gaat om ongebouwde onroerende goederen
of de in artikel 16 vermelde woning ;
het kadastraal inkomen verhoogd met 40 pct. wanneer het andere goederen
betreft”.
Dat artikel 7, § 1, 1°, a), verwijst dus naar de in artikel 16 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde woning om te bepalen hoe bebouwde
onroerende goederen belast (en aangegeven) moeten worden.
Voornoemd artikel 16, zoals het van toepassing is op de litigieuze aanslagjaren,
luidt als volgt :
“§ 1. Ingeval een belastingplichtige een woning betrekt waarvan hij eigenaar,
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is, wordt het kadastraal
inkomen van die woning verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met een
woningaftrek ten bedrage van 120.800 frank, verhoogd met 10.000 frank voor de
echtgenoot en voor ieder persoon ten laste van de belastingplichtige op 1 januari
van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.
(...)
§ 5. Wanneer de belastingplichtige meer dan één woning betrekt, wordt de
woningaftrek verleend voor één enkele woning naar zijn keuze”.
In deze zaak staat vast dat de flat en het appartement waarvan de verweerders
eigenaar zijn in hetzelfde gebouw van elkaar gescheiden zijn door drie verdiepingen en dat ze elk hun eigen keuken, hun eigen badkamer, hun eigen brievenbus, enz. hebben, alsook hun eigen kelder en hun eigen parkeerplaats.
Aangezien het begrip “woning”, zoals het voorkomt in artikel 16 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, in [dat wetboek] niet wordt omschreven, moet
de gangbare betekenis ervan in aanmerking worden genomen .
Welnu, onder “woning”, in de gangbare betekenis van de term, moet worden
begrepen een pand bestemd voor bewoning en overnachting.
Bijgevolg primeert de aard van het onroerend goed en niet het gebruik dat de
betrokken persoon ervan maakt.
Elke andere oplossing druist kennelijk in tegen de wettekst en tegen de wil van
de wetgever zoals die is uitgedrukt bij de goedkeuring van het artikel dat aan de
basis van die aftrek ligt.
De wettekst bepaalt immers dat de toekenning van een woningaftrek gebaseerd
is op “het” kadastraal inkomen van die woning.
In deze zaak staat het echter vast dat de twee litigieuze appartementen elk een
verschillend kadastraal inkomen hadden.
Dat had trouwens niet anders gekund daar artikel 9, § 2, van het koninklijk
besluit van 12 april 1966 tot wijziging van het reglement voor de bewaring van
het kadaster, gehecht aan het koninklijk besluit van 26 juli 1877 als volgt luidt :
“een gebouw bestaande uit twee of meerdere boven elkaar gebouwde gehelen dienstig voor bewoning of uitbating, die al dan niet aan eenzelfde eigenaar toebehoren en die geen inwendige verbinding hebben in het gebouw, vormt op het plan
slechts één enkel perceel maar er wordt een gebouwd inkomen toegekend aan
ieder afzonderlijk gedeelte van het gebouw. Deze gehelen worden in de kadastrale
legger opgenomen, onder de artikelen van de respectieve eigenaars, met hetzelfde
kadastraal nummer in te schrijven in rode inkt en gevolgd door de vermelding
van hun eigen aard, zoals : ondergrondse ruimte ; kelderverdieping ; ondergrondse
ruimte en kelderverdieping ; benedenverdieping ; ondergrondse ruimte, kelderverdieping en benedenverdieping ; tussenverdieping, enz.”.
Bijgevolg kent het arrest een woningaftrek toe, niet op één kadastraal
inkomen, maar op twee kadastrale inkomens, wat strijdig lijkt met de tekst zelf
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van artikel 16 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het van
toepassing was op de litigieuze aanslagjaren.
De parlementaire voorbereiding die voorafging aan de goedkeuring van artikel 4,
§ 1, 4°,van de wet van 20 november 1962, dat ten grondslag ligt aan artikel 16 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt : “De vermindering
slaat op het kadastraal inkomen van gans het huis, met inbegrip eventueel van
de gedeelten die in huur worden gegeven. Evenwel is de vermindering slechts
voor ieder begunstigde toe te staan op één kadastraal perceel. Ingeval de betrokkene in een hem toebehorend appartementsgebouw woont, slaat zij dus niet op de
kadastrale inkomens van de in huur gegeven appartementen van het gebouw die
afzonderlijk gekadastreerd zijn, doch alleen op het kadastraal inkomen van het
appartement dat de eigenaar, bezitter, enz., zelf betrekt”.
Een appartement in een appartementsgebouw wordt echter, krachtens artikel 9
van het koninklijk besluit van 12 april 1966 tot wijziging van het reglement voor
de bewaring van het kadaster, gehecht aan het koninklijk besluit van 26 juli 1877,
ingedeeld bij een enkel kadastraal perceel (legger), waarbij enkel het gebouw in
zijn geheel wordt beschouwd als een uniek kadastraal perceel (plan).
In deze zaak zijn de verweerders geen eigenaars van het appartementsgebouw
in zijn geheel, maar enkel van twee appartementen in dat gebouw, die, omdat ze
binnen in het gebouw in geen enkele verbinding met elkaar staan, slechts één
enkel kadastraal perceel kunnen vormen.
Bijgevolg, aangezien de wetgever, zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis, de woonaftrek slechts heeft willen toestaan voor een enkel kadastraal perceel, konden de
verweerders dat voordeel dus enkel genieten voor een van hun twee appartementen.
Uit wat voorafgaat volgt dat het arrest dat “(voor recht heeft gezegd dat) het
kadastraal inkomen van de flat op de benedenverdieping van het appartementsgebouw gelegen in …, onder de code 100 moet worden aangegeven als kadastraal
inkomen van de gezinswoning, net zoals het kadastraal inkomen betreffende
de vierde verdieping van hetzelfde gebouw” op grond dat, “[de eiser] (…) ten
onrechte [oordeelt] (...) dat de [verweerders] twee woningen zouden hebben gehad
en slechts voor een van beide het stelsel van gezinswoning kunnen genieten, wat
volgt uit het enkele feit dat er twee onderscheiden kadastrale inkomens bestaan
(die oorspronkelijk werden vastgesteld toen er twee verschillende eigenaars
waren) die in de kadastrale legger vermeld staan onder hetzelfde nummer van
kadastraal perceel, zijnde een en hetzelfde kadastraal nummer voor het appartementsgebouw”, en dat “artikel 16 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, zoals het van toepassing was voor de litigieuze aanslagjaren, (…) helemaal
niet [vereist] dat er slechts één enkel kadastraal inkomen bestaat voor de daarin
vermelde gezinswoning”, de in het middel vermelde bepalingen schendt.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Artikel 16, § 1, WIB1992, zoals het van toepassing is op de litigieuze
aanslagjaren, bepaalt dat, ingeval een belastingplichtige een woning
betrekt waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker is, het kadastraal inkomen van die woning verminderd
wordt, doch niet verder dan tot nihil, met een woningaftrek ten bedrage
van 120.800 frank, verhoogd met 10.000 frank voor de echtgenoot en voor
ieder persoon ten laste van de belastingplichtige op 1 januari van het
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.
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Uit die bepaling en zijn wetsgeschiedenis volgt niet dat de woning niet
uit verscheidene kadastrale percelen samengesteld zou kunnen zijn.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens — Gelijkluidende
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Bribiosa (bij de balie te Brussel).

N° 651
1o Kamer — 30 november 2012
(C.11.0332.N)
1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN). —
Stelsel van gemeenschap van aanwinsten. — Verplichte groepsverzekering
ter financiering van een aanvullend pensioen. — Inkomsten uit arbeid. —
Bijdragen betaald tijdens het huwelijk. — Gevolgen.
2o HUWELIJK. — Stelsel

van gemeenschap van aanwinsten.

— Verplichte
— Inkomhuwelijk. — Gevolgen.

groepsverzekering ter financiering van een aanvullend pensioen.
sten uit arbeid.

— Bijdragen

betaald tijdens het

3 ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN. — Stelsel van gemeenschap van aanwinsten.
— Verplichte groepsverzekering ter financiering van een aanvullend
pensioen. — Inkomsten uit arbeid. — Bijdragen betaald tijdens het huwelijk. — Gevolgen.
o

4o PENSIOEN. — WERKNEMERS. — Verplichte groepsverzekering ter
financiering van een aanvullend pensioen. — Inkomsten uit arbeid. —
Bijdragen betaald tijdens het huwelijk. — Gevolgen.
5o VERZEKERING. — ALGEMEEN. — Verplichte groepsverzekering ter
financiering van een aanvullend pensioen. — Inkomsten uit arbeid. —
Bijdragen betaald tijdens het huwelijk. — Gevolgen.

1°, 2°, 3°, 4o en 5o Een verplichte groepsverzekering gesloten door de werkgever ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij
het bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, beoogt in een
aanvullend inkomen te voorzien ; zelfs al worden de bijdragen gedeeltelijk
betaald door de werkgever en niet op het loon ingehouden, zijn ze een voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst verkrijgt
en maken zij deel uit van zijn inkomen uit arbeid ; in de mate dat zij opgebouwd zijn met bijdragen betaald tijdens het huwelijk, zijn de prestaties van
een dergelijke verzekering aanwinsten die krachtens artikel 1498 Burger-
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lijk Wetboek zoals van kracht vóór de vervanging bij artikel II van de wet
van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels gemeenschappelijk zijn ;
de omstandigheid dat de groepsverzekering voor een aanvullend pensioen
werd aangegaan voor het huwelijk en het aanvullend pensioen pas na het
huwelijk werd uitgekeerd, doet hieraan geen afbreuk  (1). (Art. 1498, eerste
en tweede lid, BW)

(C. t. D.)
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem.
I. Situering
1. Het geschil heeft betrekking op de vereffening en verdeling van de
huwgemeenschap tussen partijen na echtscheiding, meer bepaald i.v.m.
het lot van het kapitaal uit een groepsverzekering voor een aanvullend
pensioen via de werkgever, in hoofde van de eiser.
2. Tegen het bestreden arrest, dat van oordeel is dat dit aanvullend
pensioen gemeenschappelijk is in de mate dat het werd opgebouwd met
bijdragen in de loop van het huwelijk, voert eiser twee middelen tot
cassatie aan.
II. Bespreking van de middelen
.........................................................
2. Het tweede middel werpt op dat, door een deel van het aanvullend
pensioen als gemeenschappelijk te beschouwen (i.p.v. als een eigen
goed), het arrest de in deze van toepassing zijnde (oude) artikelen 1437
en 1498 BW schendt, evenals art. 1278, 2de lid, Gerechtelijk Wetboek
2.1. Waar eiser op grond van art. 1498 (oud) BW aanvoert dat de
“gemeenschap tot de aanwinsten beperkt” in de regel enkel de inkomsten van de echtgenoten uit eigen goederen, hun beroepsinkomsten, en
de goederen ten bezwarende titel verworven tijdens het huwelijk met
de opbrengsten van hun arbeid of van hun eigen goederen omvat, en het
gemeenschappelijk vermogen volgens hem slechts de goederen bevat die
aanwezig zijn op het ogenblik waarop de ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt, laat het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 juli
2011 (nr. 136/2011) — dat dateert van na de voorziening en de memorie van
antwoord en dat in dat verband o.m. naar het arrest van uw Hof dd. 4 feb.
2002  (2) verwijst — er m.i. evenwel geen twijfel over bestaan dat de prestaties van een groepsverzekering ter financiering van een aanvullend
pensioen, gemeenschappelijk zijn, althans in de mate dat ze zijn opgebouwd met bijdragen betaald tijdens het huwelijk. In de lijn van wat het
eerder heeft beslist m.b.t. de (individuele) levensverzekering  (3) oordeelt
het Grondwettelijk Hof thans dat de art. 127-128 Wet Landverzekeringsovereenkomst de art. 10 en 11 Grondwet schenden in de interpretatie dat
dit kapitaal als een eigen goed wordt beschouwd. Hoewel het prejudi  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) AR C.01.0271.N, AC 2002, nr. 78.
  (3) Arrest nr. 54/99 dd. 26 mei 1999.
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cieel arrest een groepsverzekering betreft die uitsluitend door bijdragen
van de werkgever werd betaald en het in de thans voorliggende zaak
gaat om een groepsverzekering die grotendeels — maar niet uitsluitend
— door de werkgever is gefinancierd, doet dit m.i. echter geen afbreuk
aan het gemeenschappelijk karakter van de verzekeringsprestaties.
Immers, als de bijdragen van de werkgever deel uitmaken van het loon,
betaald als tegenprestatie voor de in het raam van de arbeidsprestatie
verrichte arbeid (en ik verwijs hier terug naar het reeds eerder vermelde
arrest van uw Hof dd. 4 feb. 2002), dan geldt dat ongetwijfeld ook voor de
bijdragen van de werknemer zelf (die op het loon worden ingehouden).
Net als in de zaak die aanleiding gaf tot de prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof, gebeurde in deze de pensioenuitkering pas na de
ontbinding van het stelsel, en doet dit er niet aan af dat de waarde van
de verzekering (overeenstemmend met het aantal jaren huwelijk tijdens
welke bedragen zijn betaald) op het ogenblik van de ontbinding van de
gemeenschap als aanwinst in de gemeenschap moet worden opgenomen
en tussen partijen moet worden verrekend.
2.2. Ik meen dan ook dan de appelrechters, op grond van hun vaststellingen en overwegingen, hun beslissing naar recht verantwoorden, en
dat het tweede middel derhalve niet kan aangenomen worden.
III. Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 november 2010.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
17 september 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
2. Artikel 1498, eerste lid, oud, Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat
wanneer de echtgenoten bedingen dat tussen hen slechts een gemeenschap van aanwinsten zal bestaan, zij geacht worden de tegenwoordige
en toekomstige schulden van ieder van hen, alsook de tegenwoordige en
toekomstige roerende goederen van ieder van hen, van de gemeenschap
uit te sluiten.
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Krachtens het tweede lid van dit artikel, blijft de verdeling in dat
geval, en nadat iedere echtgenoot zijn behoorlijk bewezen inbrengsten
heeft voorafgenomen, beperkt tot de aanwinsten die gedurende het
huwelijk door de echtgenoten samen of afzonderlijk zijn verwezenlijkt,
en die voortkomen zowel van hun gemeenschappelijke arbeid als van
de besparingen en de vruchten en inkomsten van de goederen van beide
echtgenoten.
Uit deze bepalingen volgt dat de inkomsten uit arbeid van de echtgenoten en de goederen verworven tijdens het huwelijk met de inkomsten
uit hun arbeid tot de gemeenschap van aanwinsten behoren.
3. Een verplichte groepsverzekering gesloten door de werkgever ter
financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het
bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, beoogt in een
aanvullend inkomen te voorzien. Zelfs al worden de bijdragen gedeeltelijk betaald door de werkgever en niet op het loon ingehouden, zijn ze
een voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst
verkrijgt en maken zij deel uit van zijn inkomen uit arbeid.
In de mate dat zij opgebouwd zijn met bijdragen betaald tijdens het
huwelijk, zijn de prestaties van een dergelijke verzekering aanwinsten
die krachtens artikel 1498, oud, Burgerlijk Wetboek gemeenschappelijk
zijn.
De omstandigheid dat de groepsverzekering voor een aanvullend
pensioen werd aangegaan voor het huwelijk en het aanvullend pensioen
pas na het huwelijk wordt uitgekeerd, doet hieraan geen afbreuk.
4. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiser op 16 oktober 1967 in dienst trad bij zijn werkgever en vanaf
16 januari 1968 aan de aanvullende pensioenverzekering onderworpen
werd ;
— het huwelijkscontract dat tussen partijen van 4 november 1969 het
stelsel van gemeenschap van aanwinsten bevat, gelijkvormig is aan de
toen geldende oude artikelen 1498 en 1499 Burgerlijk Wetboek ;
— de partijen op 6 november 1969 in het huwelijk traden ;
— de eiser op 3 juli 1996 dagvaardde tot echtscheiding ;
— de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 30 mei 2000 op grond van
bepaalde feiten de echtscheiding uitsprak op tegeneis van de verweerster en ten laste van de eiser ;
— de eiser op 1 april 2007 op pensioen gesteld werd gesteld en koos voor
de uitbetaling van het kapitaal van de pensioenverzekering.
5. De appelrechters oordelen dat :
— overeenkomstig artikel 1498, oud, Burgerlijk Wetboek, wat de eiser
voor het huwelijk verdiende een eigen goed is en wat hij verdiende
tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk is ;
— de bijdragen van de werkgever en werknemer voor het aanvullend
pensioen dezelfde regel volgen ;
— zowel de premie betaald door de werknemer als die betaald door de
werkgever onderdeel zijn van het globale loon, tegenprestatie van de
werkgever voor de arbeid van de werknemer.
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6. Op grond van deze vaststellingen en overwegingen beslissen de appelrechters wettig dat het aanvullend pensioen gemeen is in de mate dat het
werd opgebouwd met bijdragen vanaf de datum van het huwelijk tot op de
datum van de retroactieve ontbinding van de gemeenschap, dit is in casu
tot de datum van het inleiden van de eerste echtscheidingseis door de eiser.
Het middel kan niet aangenomen worden.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
30 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger
en mevr. De Baets.

N° 652
1o Kamer — 30 november 2012
(C.11.0464.N)
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Door
partijen voorgedragen middelen. — Motivering uitspraak door de rechter.
— Beweerde beperking van het debat. — Beoordeling ultra petita. — Wijze.
2o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. — Door partijen op conclusie voorgedragen middelen. — Motivering
uitspraak door de rechter. — Beweerde beperking van het debat. — Beoordeling ultra petita. — Wijze.
3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beschikkingsbeginsel. — Door
partijen voorgedragen middelen. — Motivering uitspraak door de rechter.
— Beweerde beperking van het debat. — Beoordeling ultra petita. — Wijze.

1°, 2o en 3o Wanneer de partijen een conclusie neerleggen waarin zij al
hun middelen voordragen , dient de rechter niet te motiveren waarom hij
uitspraak doet over het geheel van de voor hem gebrachte betwistingen ; het
behoort aan de partij die beweert dat het debat was beperkt, te bewijzen dat
de rechter ultra petita heeft geoordeeld  (1). (Beschikkingsbeginsel ; Art.
1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(K. e.a. t. Revendis Consult b.v.b.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 14 december 2010.
  (1) Zie Cass. 30 mei 1989, AR nrs. 2368, 2568bis, 2655 en 2861bis, AC 1988-1989, nr. 553.
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Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns 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
Zelfs indien uit de processen-verbaal van de terechtzittingen afgeleid
zou moeten worden dat de raadsman van de eisers het voorwerp van de
pleidooien heeft willen beperken tot de uitvoerbaarheid van het beroepen
vonnis, volgt hieruit niet dat de verweerster akkoord ging het debat voorlopig te beperken tot de uitvoerbaarheid van het eerste vonnis, zodat de
appelrechters die uitspraak doen over het geheel van de vorderingen,
waarover partijen in conclusies tegenspraak hebben gevoerd, artikel 1138,
2°, Gerechtelijk Wetboek, niet schenden en evenmin het in die wetsbepaling neergelegde beginsel van de autonomie der procespartijen en het
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging miskennen.
Wanneer de partijen een conclusie neerleggen waarin zij al hun
middelen voordragen, dient de rechter niet te motiveren waarom hij
uitspraak doet over het geheel van de voor hem gebrachte betwistingen.
Het behoort aan de partij die beweert dat het debat was beperkt, te
bewijzen dat de rechter ultra petita heeft geoordeeld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. De
Baets en de heer Foriers.

N° 653
1o Kamer — 30 november 2012
(C.11.0618.N)
1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Objectieve aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing. — Subrogatierecht door andere
verzekeraars. — Uitsluiting. — Begrip.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OVEREENKOMSTEN. REGRES. — Verzekering. Indeplaatsstelling. — Objectieve
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aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing.
recht door andere verzekeraars.

— Subrogatie-

— Uitsluiting. — Begrip.

3o INDEPLAATSSTELLING. — VERZEKERING. — Objectieve aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing. — Subrogatierecht door
andere verzekeraars. — Uitsluiting. — Begrip.
4o HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — Verplichtingen
partijen. — Huurder. — Brand. — Fout. — Bewijs. — Wijze.

van

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — Fout. —
Huurder. — Brand. — Fout. — Bewijs. — Wijze.
6o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid.
— Huurder. — Brand. — Fout. — Bewijs. — Wijze.

1°, 2o en 3o Met de bepaling van artikel 8, zevende lid, b) van de wet van 30 juli
1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen wil de wetgever vermijden dat het uitoefenen van het subrogatierecht door andere verzekeraars de uitkering van de vergoeding van de
objectieve aansprakelijkheidsverzekering vertraagt en de objectieve aansprakelijkheidsverzekeraar de gehele last moet dragen van het schadegeval ; de
verwijzing naar artikel 41 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst heeft
aldus niet de bedoeling de uitsluiting te beperken tot Belgische verzekeraars
die na vergoeding van de benadeelde persoon in de rechten van hun verzekerden zijn gesubrogeerd  (1). (Art. 8, zevende lid, b) Wet 30 juli 1979)
4°, 5o en 6o Uit de artikelen 1733 en 1735 Burgerlijk Wetboek volgt dat de
huurder ten aanzien van de verhuurder of de in diens rechten getreden
persoon dient aan te tonen dat hij zelf noch de personen voor wie hij instaat,
enige fout hebben begaan die de brand mede heeft veroorzaakt ; de huurder
is niet ertoe gehouden om op positieve wijze de oorzaak van de brand aan
te tonen, maar het volstaat dat hij op basis van voldoende precieze en overeenstemmende vermoedens de onmogelijkheid aantoont van een dergelijke
fout die de brand mede zou hebben veroorzaakt (2). (Artt. 1733 en 1735 BW)

(St. Paul Travelers International Insurance Company Ltd.
t. KBC Verzekeringen n.v. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem
I. Situering
1. Eiseres vorderde als gesubrogeerde in de rechten van haar verzekerde (die ingevolge brand in de loodsen van tweede verweerster — daarvoor verzekerd bij eerste verweerster — schade had geleden door vernieling van aldaar gestockeerd verpakkingsmateriaal) de veroordeling van
verweerster(s) voor de geleden schade.
2. Het bestreden arrest verklaart haar vordering ongegrond.
3. Tegen deze beslissing voert eiseres twee middelen tot cassatie aan.
  (1), (2) Zie de concl. van het OM
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van de middelen

1. Het eerste middel werpt de schending op van art. 8, lid 7, van de Wet
van 30 juli 1979 doordat het bestreden arrest het toepassingsgebied van
de uitsluiting zoals door dit artikel bepaald, uitbreidt tot alle verzekeraars ongeacht het rechtstelsel waaraan de toepasselijke polis is onderworpen.
1.1. Voormelde wet  (1), waarvan de uitvoeringsmodaliteiten nader
werden bepaald in o.a. de KB’s van 28 februari 1991  (2) en 5 augustus
1991  (3), heeft, naast het creëren van een algemene basis voor het uitvaardigen van preventienormen, een objectieve aansprakelijkheid ingevoerd
voor de exploitatie van inrichtingen die gewoonlijk toegankelijk zijn
voor het publiek, meer in het bijzonder voor de lichamelijke en materiële schade die aan derden wordt veroorzaakt door brand of ontploffing
in deze gebouwen en dit onverminderd het regresrecht op de voor het
schadegeval aansprakelijke persoon  (4).
1.2. De keuze van de wetgever voor een objectieve aansprakelijkheid is
een tegemoetkoming aan de slachtoffers van dergeljke schadegevallen,
die hen bevrijdt van de zware bewijslast die zij anders via de normale
weg van het aansprakelijkheidsrecht zouden moeten dragen.
1.3. De wet zelf sluit een aantal personen uit van de vergoeding. Dit is
o.a. het geval voor de verzekeraar die in het kader van een andere verzekering met schade–vergoedend karakter de benadeelde persoon (d.i. zijn
verzekerde) heeft vergoed en daardoor een subrogatierecht heeft tegen
de aansprakelijke op grond van art. 41 van de Wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomsten  (5). Door dit subrogatierecht treedt de
verzekeraar namelijk in de rechten en de plichten van de verzekerde
die hij vergoed heeft, zodat hij op grond van die “indeplaatsstelling” de
betaalde vergoeding kan terugvorderen van de aansprakelijke zelf of van
diens (objectieve) aansprakelijkheidsverzekeraar. Ingevolge de uitsluiting van de Wet 1979 kan de verzekeraar zijn subrogatierecht in deze
materie dus niet uitoefenen tegen de objectieve aansprakelijkheidsverzekeraar. De redenering hierachter is dat de objectieve aansprakelijkheidsverzekering is ingevoerd vanuit de bekommernis om aan de slachtoffers zelf vlugger een schadevergoeding te kunnen bezorgen. Wanneer
de verzekeraar die in het kader van een ander verzekeringscontract zijn
verzekerde heeft vergoed daarna zijn subrogatierecht zou kunnen uitoefenen tegen de objectieve aansprakelijkheidsverzekeraar, is het niet
ondenkbaar dat deze laatste zal willen wachten met het uitkeren van
  (1) Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BS 20 sept.
1979).
  (2) BS 13 april 1991.
  (3) BS 30 aug. 1991.
  (4) B. Weyts, “Objectieve aansprakelijkheid”, in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, Postuniversitaire Cyclus W. Delva 20062007, Kluwer, 403-404.
  (5) A. Cauwenbergh, Objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing
voor inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek, Basiswet van 30 juli 1979, in
Het Onroerend goed in de praktijk (OGP), V.D. 3-20, 44.
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vergoedingen tot alle schade-eisen gekend zijn, wat een snelle vergoeding ten zeerste zou vertragen  (1).
1.4. Ook in het tweede uitvoeringsbesluit van 5 augustus 1991  (2) voorziet art. 4, 3o van dat KB dat van het voordeel van de schadeloosstelling
bedoeld in artikel 8 van de Wet van 30 juli 1979 kan worden uitgesloten,
de verzekeringsonderneming die in uitvoering van een andere verzekeringsovereenkomst de geleden schade heeft vergoed. Deze verzekeraar
kan van het voordeel van schadeloosstelling worden uitgesloten omdat
hij in het kader van de Wet van 30 juli 1979 niet kan beschouwd worden
als een benadeelde persoon. Hij lijdt als dusdanig geen schade, maar
voert gewoon zijn contractuele verplichting uit om bij een schadegeval
overeenkomstig de polisvoorwaarden te betalen. Bovendien is de verzekeraar sowieso uitgesloten op grond van die Wet zelf (cf. art. 8, 7de lid, b).
Artikel 4. 3o van het KB van 5 augustus 1991 heeft deze uitsluiting slechts
uitdrukkelijk overgenomen. Een verzekeraar kan niet genieten van een
objectieve aansprakelijkheid die niet in zijn voordeel is voorzien  (3).
1.5. Op grond van deze benadering staat het mij dan ook voor dat
het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de uitsluiting te
beperken tot Belgische verzekeraars die na vergoeding van de benadeelde in de rechten van hun verzekerde zijn gesubrogeerd, maar dat
wel degelijk alle verzekeraars worden geviseerd die op basis van hun
contractuele bepalingen gehouden zijn de schade te vergoeden.
1.6. Het middel dat van een andere juridische stelling uitgaat, lijkt mij
dan ook te falen naar recht.
2. Het tweede middel voert aan dat het bestreden arrest de artikelen 1733
BW (beschadiging door brand) en 1735 BW (beschadiging door toedoen
van zijn huisgenoten) schendt.
2.1. Waar uit deze bepalingen volgt dat de huurder t.a.v. de verhuurder
(of diens gesubrogeerde) dient aan te tonen dat hij zelf noch de personen
voor wie hij instaat, enige fout hebben begaan die de brand (mede)
veroorzaakt heeft, wordt deze bewijslast doorgaans streng geïnterpreteerd. Hoewel aldus zal moeten worden aangetoond dat het (volstrekt)
onmogelijk is dat de brand aan zijn schuld te wijten is, lijken de rechtspraak en de rechtsleer het er m.i. evenwel over eens dat de huurder
niet gehouden is om op positieve wijze de oorzaak van de brand aan te
tonen, maar dat het volstaat dat hij op basis van voldoende precieze
en overeenstemmende vermoedens de onmogelijkheid aantoont van een
dergelijke fout die de brand mee veroorzaakt zou hebben  (4).
  (1) Parl. St. Kamer, 1995-1996, 352/4, p 14-15.
  (2) A. Cauwenbergh, Objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing
voor inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek, Het tweede uitvoeringsbesluit
van 5 augustus 1991 : polisvoorwaarden, in Het onroerend goed in de praktijk (OGP),
V.D. 5-4, 92.
  (3) Vr. en Antw. Kamer 1992-1993, 2700-2702.
  (4) In die zin : J.-H. Herbots, “De aansprakelijkheid van huurder en pachter bij
brand”, in Het onroerend goed in de praktijk (OGP), mei 1999, IV. B. 4-1 ; M. Dambre, “De
verbintenis van de huurder tot teruggave van het gehuurde goed en zijn aansprakelijkheid voor brand”, TBBR 2003, 620 e.v. ; D. De Maeseneire, “Brandverzekering. De
aansprakelijkheid van de huurder”, Kluwer verzekeringshandboek, 2003, II. 11.7, p 137.
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2.2. Ook onder de oude regeling van artikel 1733 BW  (1) komt het mij voor
dat de rechtspraak de alsdan geformuleerde wettelijke vrijstellingsoorzaken evenwel niet uitputtend achtte, en dat ook toen reeds werd aanvaard
dat de aansprakelijkheid van de huurder niet in het gedrang kwam wanneer
hij bewees dat de brand buiten zijn schuld ontstaan was  (2). In dat verband
besliste uw Hof.d. 19 oktober 1995  (3) ook nog dat de aansprakelijkheid van
de huurder voor brand dezelfde is in de vorige versie van art. 1733 BW als in
de versie van dat artikel bepaald bij de wet van 20 februari 1991, zodat het
mij voorstaat dat de wetswijziging de tekst van artikel 1733 BW aldus
heeft aangepast aan de interpretatie die de rechtspraak en de rechtsleer eraan gegeven hebben  (4). Het doel van deze wetswijziging was dan
ook om dit artikel billijker te maken voor de huurder en het dichter te
brengen bij het algemene beginsel van de verplichting tot teruggave van
de gehuurde goederen, waarvan het is afgeleid  (5).
2.3. Op grond van de hierboven geschetste evolutie komt het mij
dan ook voor dat de appelrechters, op basis van de door hen geformuleerde precieze en overeenstemmende vermoedens  (6), naar recht hebben
kunnen beslissen dat in casu iedere twijfel is uitgesloten omtrent de
mogelijkheid van een fout in hoofde van de huurder of van een persoon
waarvoor hij instaat.
2.4. Het tweede middel lijkt mij derhalve niet te kunnen aangenomen
worden.
III. Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 23 juni 2011.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
24 september 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
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.
  (1) Vóór de wetswijziging van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur (BS 22 feb. 1991).
  (2) Zie Cass. 29 nov. 1984, AR nrs. 6989, 7095 en 7097, AC 1984-85, nr. 203 ; zie ook Cass.
30 juni 1977, AC 1977, 1124, dat oordeelt dat de huurder van een door brand vernield onroerend goed hiervoor niet aansprakelijk is, wettelijk wordt beslist door het (bestreden)
arrest dat uit een geheel van ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens heeft
kunnen afleiden dat deze brand een oorzaak heeft die vreemd is aan de huurder.
  (3) Cass. 19 okt. 1995, AR C.94.0470.N, AC 1995, nr. 445.
  (4) D. De Maeseneire, o.c. onder voetnoot (9), p. 136.
  (5) Parl. St. Kamer, 1990-1991, nr. 1357/1, p. 31.
  (6) P. 4/6 en 5/6 van het bestreden arrest, punt b. van de beoordeling.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 8, zevende lid, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen kunnen onder meer niet genieten van de uitkeringen bepaald
in deze wet :
b) de verzekeraar die de benadeelde persoon vergoed heeft in het kader
van een verzekering met vergoedend karakter en die zijn subrogatierecht uitoefent bedoeld in artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.
Met deze bepaling wil de wetgever vermijden dat het uitoefenen van het
subrogatierecht door andere verzekeraars de uitkering van de vergoeding van de objectieve aansprakelijkheidsverzekering vertraagt en de
objectieve aansprakelijkheidsverzekeraar de gehele last moet dragen
van het schadegeval.
De verwijzing naar artikel 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst
heeft aldus niet de bedoeling de uitsluiting te beperken tot Belgische
verzekeraars die na vergoeding van de benadeelde persoon in de rechten
van hun verzekerden zijn gesubrogeerd.
Het middel dat ervan uitgaat dat de uitsluiting niet geldt voor verzekeraars die in het kader van een verzekeringsovereenkomst onderworpen aan een andere dan de Belgische wetgeving vergoeding hebben
uitbetaald aan hun verzekerde en gesubrogeerd zijn in zijn rechten, faalt
naar recht.
Tweede middel
3. Krachtens artikel 1733 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is
ontstaan.
Krachtens artikel 1735 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen
van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders.
4. Uit deze bepalingen volgt dat de huurder ten aanzien van de
verhuurder of de in diens rechten getreden persoon dient aan te tonen
dat hij zelf noch de personen voor wie hij instaat, enige fout hebben
begaan die de brand mede heeft veroorzaakt.
De huurder is niet ertoe gehouden om op positieve wijze de oorzaak van
de brand aan te tonen, maar het volstaat dat hij op basis van voldoende
precieze en overeenstemmende vermoedens de onmogelijkheid aantoont
van een dergelijke fout die de brand mede zou hebben veroorzaakt.
5. De appelrechters oordelen dat :
— de tweede verweerster het bewijs levert dat de brand opzettelijk werd
gesticht, dat de buurt geteisterd werd door een reeks brandstichtingen
en dat zijzelf, bij gebrek aan belang, als dader niet in aanmerking komt ;
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— er geen aanwijzingen zijn dat zij op enige wijze nalatig zou zijn
geweest bij de beveiliging van de gehuurde goederen ;
— het niet is aangetoond, dat de brand werd veroorzaakt door een
huisgenoot dan wel een onderhuurder van de tweede verweerster en er
geen gegevens voorhanden zijn die dit aannemelijk zouden maken.
6. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de tweede verweerster bewijst dat de brand buiten haar schuld is ontstaan en zij niet moet
instaan voor beschadigingen en verliezen die ontstaan zijn door toedoen
van haar huisgenoten of onderhuurders, verantwoorden hun beslissing
naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. —
Advocaten : de heer T’Kint en de heer Verbist.

N° 654
1o Kamer — 30 november 2012
(C.12.0557.N)
1o WRAKING. — Verzoekschrift. — Ondertekening. — Advocaat
partij. — Voorwaarden.

zelf als

2o ADVOCAAT. — WRAKING. — Verzoekschrift. — Ondertekening. — Advocaat zelf als partij. — Voorwaarden.

1o en 2o Ook wanneer een advocaat zelf als partij optreedt in een wrakingsprocedure , dient het verzoekschrift te worden ondertekend door een andere
advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven  (1). (Art. 835
Gerechtelijk Wetboek)

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De verzoeker heeft bij een door hemzelf ondertekende akte, die op
15 november 2012 is ontvangen op de griffie van het Hof, waarvan een
afschrift aan dit arrest wordt gehecht, om de wraking verzocht van

  (1) Zie Cass. 28 feb. 2005, AR C.05.0081.F, AC 2005, nr. 123, met concl. van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
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advocaat X., assessor in de tuchtraad van beroep van de orde van advocaten in de zaak “xxx”.
De assessor waarvan de wraking gevorderd wordt, heeft onderaan het
verzoek een niet-gedateerde verklaring opgesteld, waaruit volgt dat hij
zich niet van de zaak wenst te onthouden.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De verzoeker vordert de wraking van een lid van de tuchtraad van
beroep van de orde van advocaten.
2. Krachtens artikel 835 Gerechtelijk Wetboek wordt de vordering tot
wraking, op straffe van nietigheid, ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die de middelen omvat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.
3. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever met het vereiste van
de ondertekening door een advocaat met meer dan 10 jaar balie van een
vordering tot wraking, misbruik van de wrakingsprocedure wil verhinderen.
Ook wanneer een advocaat zelf als partij optreedt in een wrakingsprocedure, dient het verzoekschrift te worden ondertekend door een andere
advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.
4. De wrakingsakte is ondertekend door de verzoeker alleen en niet
door een advocaat met meer dan 10 jaar balie.
Het verzoek is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Claude Mollet, met kantoor te 1040 Etterbeek, Smeessenstraat 13, aan om het arrest binnen de achtenveertig
uren aan de verzoeker te betekenen.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
30 november 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht.
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— Mogelijkheid tot belastingheffing. — Grenzen. 2627
Geneeskunde. — Beroepsorden.
— Orde der geneesheren. —
Raad van beroep. — Openbare behandeling en uitspraak. — Verplichting van
de raad van beroep.
2500
Gerechtskosten. — Belasting
zaken. — Procedure voor de
feitenrechter. — Omslaan
van de kosten. — Voorwaarden.
2654
Gerechtskosten. — Burgerlijke
zaken. — Rechtspleging in
cassatie. — Onttrekking
van de zaak aan de rechter.
—
Rechtsplegingsvergoeding.
2705
Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Ambtshalve
herleiding door de rechter.
— Voorwaarde.
2600
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 10.
— Artikel 11. — Sociale Zekerheid. — Handvest Sociaal Verzekerde. — Bevoegde
instelling van sociale zekerheid. — Onverschuldigde.
— Terugvordering. — Voorwaarden.
2670
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 10.
— Artikel 11 - Vreemdelingen. — Vluchtelingen.
— Staatlozen. — Verblijfsrecht. — Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke
integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. —
Grenzen.
2442
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 14.
— Misdrijf. — Legaliteitsbeginsel van de strafbaarstellingen. — Omvang.
2542
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 14.
— Misdrijf. — Omschrijving
van de strafbare gedraging.
— Voorwaarden.
2542

Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 14.
— Wettigheid van de straffen. — Voorwaarden.
2544
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 144 Burgerlijke Rechten –– Rechterlijke macht.
— Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout.
— Schade. — Veroordeling.
— Grenzen.
2481
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 144. — Burgerlijke rechten. — Vereniging zonder
winstoogmerk. — Algemene
vergadering. — Beslissing. —
Oplegging van tuchtsancties.
— Rechtsgeldigheid. — Betwisting. — Justitiële rechter. — Bevoegdheid.
2581
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 146. — Wetgevende
macht. — Met eigenlijke
rechtspraak belast orgaan.
— Oprichting. — Machtiging aan de koning. — Toelaatbaarheid.
2581
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 149. — Onderzoeksgerechten. — Geen uitspraak
over de gegrondheid van de
strafvordering. — Toepasselijkheid.
2508
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 149. — Redenen van de
vonnissen en arresten. —
Door tegenstrijdigheid aangetast. — Begrip.
2687
Grondwettelijk hof. — Sociale
zekerheid. — Handvest Sociaal Verzekerde. — Bevoegde
instelling van sociale zekerheid. — Onverschuldigde.
— Terugvordering. — Voorwaarden.
2670
Handelspraktijken. — Richtlijn 2005/29/EG. — Oneerlijke
handelspraktijken. — Handelspraktijkenwet 1991. —
Artikel 53, § 1, eerste lid.
— Hof van Justitie van de
Europese Unie. — Uitlegging. — Gevolg.
2391
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Herstel in eer en rechten. —
Beslissing die in aanmerking komt voor herstel in
eer en rechten. — Opschorting van de uitspraak van de
veroordeling.
2685

den tegen de beschikking
tot verwijzing die door een
andere partij dan de appellant is opgeworpen. — Ontvankelijkheid van het hoger
beroep. — Voorwaarden. 2610

Hof van assisen. — Eindarrest.
— Cassatieberoep. — Middel
oefent kritiek uit op een tussenarrest. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde.
2687

Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegre
pen). — Burgerlijke rechts
vordering (bijzondere regels).
— Minderjarig slachtoffer.
— Hoger beroep van de minderjarige burgerlijke partij.
— Ontvankelijkheid.
2545

Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en so
ciale zaken inbegrepen). —
Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil. — Alimentatievordering. — Ontvangstmachtiging. — Kennisgeving van
de beslissing. — Beroepstermijn. — Voorwaarden. 2412
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). —
Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil. — Incidenteel beroep.
— Vonnis alvorens recht te
doen. — Principaal beroep.
— Voorwaarde.
2473
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbe
grepen). — Beslissingen en
partijen. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de
rechtspleging. — Beschikking tot verwijzing van de
raadkamer. — Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die
tot hoger beroep kan leiden tegen de beschikking
tot verwijzing die door een
andere partij dan de appellant is opgeworpen. — Ontvankelijkheid van het hoger
beroep. — Voorwaarden. —
Grens.
2610
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbe
grepen). — Beslissingen en
partijen. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de
rechtspleging. — Beschikking tot verwijzing van de
raadkamer. — Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die
tot hoger beroep kan lei-
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Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegre
pen). — Burgerlijke rechts
vordering (bijzondere regels).
— Minderjarig slachtoffer. — Vertegenwoordiging
in rechte. — Beslissing tot
vrijspraak van de beklaagde
en beslissing waarbij het
rechtscollege zich onbevoegd verklaard om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering.
— Meerderjarig geworden
slachtoffer. — Hoger beroep
van de vertegenwoordiger in
rechte. — Gevolg.
2544
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegre
pen). — Incidenteel beroep.
— Beklaagde. — Vrijgesproken van een telastlegging. — Hoger beroep van
de beklaagde. — Incidenteel
beroep van de burgerlijke
partij. — Niet-ontvankelijkheid. — Gevolg.
2544
Huur van goederen. — Handels
huur. — Algemeen. — Bevoegdheid. — Vrederechter.
— Vergoeding wegens uitzetting. — Afstand. — Betwisting. — Faillissement.
— Tegenstelbaarheid aan
de failliete boedel. — Weerslag.
2425
Huur van goederen. — Han
delshuur. — Verplichtingen
van partijen. — Huurder. —
Brand. — Fout. — Bewijs. —
Wijze.
2717
Huwelijk. — Huwelijksakte.
— Verdraaiing van de waarheid. — Geen voornemen tot

het vormen van een duurzame
huwelijksgemeenschap.
2606
Huwelijk. — Stelsel van gemeenschap van aanwinsten.
— Verplichte groepsverzekering ter financiering van
een aanvullend pensioen. —
Inkomsten uit arbeid. — Bijdragen betaald tijdens het
huwelijk. — Gevolgen. 2711
Huwelijksvermogensstelsels. —
Primair stelsel (wederzijdse
rechten en verplichtingen
van de echtgenoten). — Gemeenschappelijke
schuld
aangegaan door een van de
echtgenoten. — Verhaalbaarheid.
2419
Huwelijksvermogensstelsels. —
Primair stelsel (wederzijdse
rechten en verplichtingen
van de echtgenoten). — Stelsel van gemeenschap van
aanwinsten. — Verplichte
groepsverzekering ter financiering van een aanvullend
pensioen. — Inkomsten uit
arbeid. — Bijdragen betaald
tijdens het huwelijk. — Gevolgen.
2711
Immuniteit. — Diplomatieke
immuniteit. — Uitvoeringsimmuniteit. — Diplomatieke missies. — Bankrekeningen. — Internationaal
gebruik. — Ne impediatur
legatio.
2618
Indeplaatsstelling. — Landverzekering. — Meervoudige
verzekeringen - Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
— Brandverzekering. — Gebouw. — Echtpaar mede-eigenaars. — Brand veroorzaakt
door het voertuig van één van
de echtgenoten. — Subrogatoir verhaal. — Voorwaarden.
— Grenzen.
2421
Indeplaatsstelling. — Verze
kering. — Objectieve aansprakelijkheidsverzekering
bij brand en ontploffing.
— Subrogatierecht door andere verzekeraars. — Uitsluiting. — Begrip.
2717

07/08/13 11:15

Inkomstenbelastingen. — Kadastraal inkomen. — Inkomsten uit onroerende
goederen. — Woning. — Verscheidene kadastrale percelen.
2707
Inkomstenbelastingen. — Per
sonenbelasting. — Beroepsinkomsten. — Bezoldigingen.
— Begrip.
2638
Inkomstenbelastingen. — Personenbelasting. — Inkomsten
uit onroerende goederen. —
Woning. — Verscheidene kadastrale percelen.
2707
Interesten. — Allerlei. — Terugvordering van het onverschuldigd betaalde. — Kwader trouw. — Goeder trouw.
— Havenloodsen. — Bootlieden.
2504
Maatschappelijk welzijn (open
bare centra voor). — Maatschappelijke integratie. —
Maatschappelijk
leefloon.
— Toekenning. — Valse verklaring. — Misdrijf. — Herziening. — Onverschuldigde
betaling. — Terugvordering
van de onverschuldigde betaling. — Verjaring. — Termijn.
2597
Maatschappelijk welzijn (open
bare centra voor). — Vreemdelingen. — Vluchtelingen.
— Staatlozen. — Verblijfsrecht. — Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke
integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. —
Grenzen.
2442
Maatschappelijk welzijn (open
bare centra voor). — Vreem
delingen. — Opvangplaats. —
Federaal Agentschap voor
de Opvang van Asielzoekers.
— Fedasil. — Verplichte
plaats van inschrijving. —
Verzadiging. — Gevolg. 2672

Herstelvordering. — Beoordeling door de rechter. —
Grenzen.
2454
Machten. — Wetgevende macht.
— Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan. — Oprichting. — Machtiging aan
de koning. — Toelaatbaarheid.
2581
Minderjarigheid. — Strafzaken. — Minderjarig slachtoffer. — Burgerlijke rechtsvordering. — Hoger beroep
van de minderjarige burgerlijke partij. — Ontvankelijkheid.
2545
Misdrijf. — Algemeen. Begrip.
Materieel en moreel bestand
deel. Eenheid van opzet. — Al
gemeen. — Legaliteitsbeginsel
van de strafbaarstellingen. —
Omvang.
2542
Misdrijf. — Algemeen. Begrip.
Materieel en moreel bestand
deel. Eenheid van opzet. —
Algemeen. — Omschrijving
van de strafbare gedraging.
— Voorwaarden.
2542
Misdrijf. — Algemeen. Be
grip. Materieel en moreel
bestanddeel. Eenheid van op
zet. — Eenheid van opzet. —
Zwaarste straf. — Aanduiding van het misdrijf
2673
Misdrijf. — Algemeen. Begrip.
Materieel en moreel bestand
deel. Eenheid van opzet.
— Moreel bestanddeel. —
Opzettelijke slagen en verwondingen.
2539
Misdrijf. — Allerlei. — Nietverlenen van bijstand aan
een persoon in gevaar. — Begrip.
2463
Misdrijf. — Rechtvaardiging
en verschoning. — Verschoning. — Uitlokking. —
Zware gewelddaden tegen
personen. — Begrip.
2612

Machten.
—
Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. —
Bestuurshandeling. — Fout.
— Schade. — Veroordeling.
— Grenzen.
2481

Misdrijf. — Rechtvaardiging
en verschoning. — Verschoning. — Uitlokking. — Zware
gewelddaden tegen personen.
— Beoordeling.
2612

Machten.
—
Rechterlijke
macht. — Stedenbouw. —

Misdrijf. — Rechtvaardiging
en verschoning. — Ver-
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schoning. — Uitlokking. —
Zware gewelddaden tegen
personen. — Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter. — Grenzen.
2612
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. — Slagen en verwondingen. Doden. — Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden. — Verschoningsgrond. — Uitlokking. — Zware gewelddaden
tegen personen.
2612
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Herstelplicht.
— Samenlopende fouten.
— Medeaansprakelijke getroffene. — Respectievelijke
ernst van de fouten. — Raming. — Beoordeling door
de rechter.
2543
Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Strafzaken. — Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst. —
Oorzaak. — Schuldig verzuim dat verschillende personen ten laste kan worden
gelegd. — Gevolg. — Beoordeling door de rechter. 2541
Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Strafzaken. — Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst. —
Oorzakelijk verband tussen
fout en schade. — Beoordeling door de rechter. — Omvang.
2544
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Deskundige.
— Vooringenomenheid. —
Bevoegdheid van het Hof. —
Marginale toetsing.
2508
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter
bevolen
deskundigenonderzoek.
—
Geheim van het onderzoek.
— Invloed op de mogelijkheid van tegenspraak. — Onderzoeksrechter.
2508
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Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Door de onderzoeksrechter
bevolen
deskundigenonderzoek.
—
Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van
de regelmatigheid van het
deskundigenonderzoek.
—
Geheim van het onderzoek.
— Invloed op de mogelijkheid van tegenspraak. 2508
Onderzoek in strafzaken. — Bewijsvoering. — Afluistermaatregel. — Met redenen
omklede beschikking. — Bijzondere motiveringsvereisten. — Redengeving.
2457
Onderzoek in strafzaken. — Onderzoeksrechter. — Vordering tot het instellen van
een gerechtelijk onderzoek.
— Draagwijdte. — Inwinnen
van inlichtingen over andere
feiten. — Voorwaarde. 2460
Onderzoek in strafzaken. — Uit
het misdrijf verkregen vermogensvoordeel. — Bewarend beslag. — Vordering. —
Motivering. — Begrip. 2564
Onderzoeksgerechten. — Geen
uitspraak over de gegrondheid van de strafvordering.
— Artikel 149 Grondwet. —
Toepasselijkheid.
2508
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling.
—
Gerechtelijk
onderzoek. — Verzoek om
bijkomende
onderzoekshandelingen. — Afwijzing
door de onderzoeksrechter.
— Hoger beroep. — Onderzoek van de regelmatigheid
van de rechtspleging. — Artikel 235bis Sv. — Onderzoekshandelingen die het
voorwerp uitmaken van dit
onderzoek. — Principe. 2509
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van
de regelmatigheid van een
onderzoekshandeling. — Bevoegdheid.
2508
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Verzoek om

ARREST-2012-11.indb 8

bijkomende
onderzoekshandelingen. — Afwijzing
door de onderzoeksrechter.
— Hoger beroep van de verzoeker. — Enkel uitspraak
over het verzoek. — Geen
onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of
strafvordering. — Onmiddellijk cassatieberoep. —
Ontvankelijkheid.
2507
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. —
Beschikking tot verwijzing
van de raadkamer. — Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die
tot hoger beroep kan leiden tegen de beschikking
tot verwijzing die door een
andere partij dan de appellant is opgeworpen. — Ontvankelijkheid van het hoger
beroep. — Voorwaarden. —
Grens.
2610
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. —
Beschikking tot verwijzing
van de raadkamer. — Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde. — Betwisting die
tot hoger beroep kan leiden
tegen de beschikking tot
verwijzing die door een andere partij dan de appellant
is opgeworpen. — Ontvankelijkheid van het hoger beroep. — Voorwaarden. 2610
Onderzoeksgerechten. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving.
—
Kamer
van
inbeschuldigingstelling. —
Heromschrijving van een in
het aanhoudingsbevel bedoelde feit. — Eenparigheid
van stemmen.
2460
Onderzoeksrechter. — Bewijsvoering. — Afluistermaatregel. — Met redenen omklede
beschikking. — Bijzondere
motiveringsvereisten.
—
Redengeving.
2458
Onderzoeksrechter. — Vordering tot het instellen van
een gerechtelijk onderzoek.
— Draagwijdte. — Inwinnen
van inlichtingen over andere
feiten. — Voorwaarde. 2460

Overeenkomst. — Bestanddelen. — Algemeen. — Echtscheiding door onderlinge
toestemming.
—
Voorafgaande
overeenkomst.
— Toepasselijke regels. —
Kwalificatie. — Gekwalificeerde benadeling. — Gevolg.
2487
Overeenkomst. — Rechten en
verplichtingen van partijen.
— Tussen partijen. — Uitvoering te goeder trouw. —
Rechtsmisbruik. — Begrip.
— Overeenkomst van verhuur van een landbouwmachine.
2615
Pensioen.
—
Gewaarborgd
inkomen voor bejaarden.
—
Inkomensgarantie.
—
Berekening. — Onderzoek. —
Bestaansmiddelen. — Pensioenen. — Onderscheid. 2667
Pensioen. — Werknemers. —
Verplichte
groepsverzekering ter financiering van een
aanvullend pensioen. — Inkomsten uit arbeid. — Bijdragen betaald tijdens het
huwelijk. — Gevolgen. 2711
Prejudicieel geschil. — Euro
pese Unie. — Prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. —
Vraag werpt geen probleem
van uitlegging van het gemeenschapsrecht op. — Hof
van Cassatie. — Verplichting.
2543
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Algemeen beginsel
van de eerbiediging van het
recht van verdediging. — Beginsel van “gelijke wapens”.
— Beginsel van “het recht op
tegenspraak”.
2469
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3 EVRM.
— Mogelijke aantasting. —
Verhoor zonder bijstand van
een advocaat. — Taak van
de rechter.
2679
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3 EVRM.
— Recht op bijstand van een
advocaat. — Beperking. —
Voorwaarde.
2678
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Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3 EVRM.
— Recht op bijstand van een
advocaat. — Interpretatie
door het Europees Hof voor
de rechten van de mens. —
Draagwijdte.
2678
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3 EVRM.
— Verhoor door de politie
of de onderzoeksrechter.
— Verhoor tijdens de wedersamenstelling. — Geen
mogelijkheid tot bijstand
van een advocaat. — Andere
wettelijke waarborgen voor
de beklaagde of de beschuldigde. — Daadwerkelijke en
passende remedies voor het
gebrek aan bijstand. — Gevolg.
2679
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3 EVRM.
— Verklaringen afgelegd
tijdens een verhoor door de
politie of onderzoeksrechter.
— Verklaringen afgelegd tijdens de wedersamenstelling.
— Geen mogelijkheid tot
bijstand van een advocaat.
— Gevolg. — Invloed op de
eerlijke behandeling van de
zaak. — Voorwaarde.
2678
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3 EVRM.
— Verklaringen afgelegd
tijdens een verhoor door
de politie of onderzoeksrechter. — Verklaringen
afgelegd tijdens de wedersamenstelling. — Geen mogelijkheid tot bijstand van een
advocaat. — Gevolg.
2678
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Artikel 6.3.c EVRM.
— Recht op bijstand van een
advocaat. — Cautieplicht.
— Politieverhoor. — Geen
bijstand van een advocaat.
— Miskenning van de cautieplicht. — Gevolg. — Grenzen. — Voorwaarde.
2508
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Doodslag of onopzettelijke slagen en verwondingen. — Gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg.
— Fout. — Verzuim dat hem
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niet ten laste is gelegd. —
Schending.
2543

beslissing. — Rechtsgeldigheid. — Beoordeling.
2581

Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Recht op bijstand
van een advocaat. — Cautieplicht. — Zwijgrecht. —
Draagwijdte. — Beklaagde
die belastende verklaringen
aflegt over een derde. —
Toepasselijkheid.
2457

Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Tegensprekelijkheid deskundigenonderzoek. — Bescherming van het zakengeheim.
— Beoordeling door de rechter. — Wijze.
2397

Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Inzage
van het dossier. — Inhoud
van het dossier. — Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier. —
Openbaar ministerie maakt
de keuze van de stukken uit
het afzonderlijk dossier. —
Miskenning van het recht
van verdediging.
2469
Rechtbanken. — Algemeen. —
Bevoegdheid. — Vereniging
zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Beslissing. — Oplegging van
tuchtsancties. — Rechtsgeldigheid. — Betwisting. 2581
Rechtbanken. — Algemeen.
— Gerechtelijk Wetboek.
— Rechtspleging. — Andere dan de burgerlijke
rechtspleging. — Aanvullend recht. — Voorwaarde.
— Toepassingsgebied. —
procedures beslecht door
de organen van een private
rechtspersoon.
2580
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Gerechtelijk deskundigenonderzoek. — Opdracht. —
Rechtsmacht. — Onderzoek.
— Gevolg.
2572
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Gerechtelijk deskundigenonderzoek. — Opdracht. —
Rechtsmacht.
2572
Rechtbanken. — Burgerlijke za
ken. — Algemeen. — Rechtbank van eerste aanleg. —
Bevoegdheid. — Volheid van
bevoegdheid. — Gevolg. —
Vereniging zonder winstoogmerk. — Algemene vergadering. — Tuchtrechtelijke

Rechtbanken. — Strafzaken.
— Strafvordering. — – Onwettig of onregelmatig bewijs. — Zelfincriminerende
verklaring zonder bijstand
van een advocaat of met
miskenning van de cautieplicht. — Opdracht van de
rechter.
2509
Rechten van de mens. — In
ternationaal verdrag burger
rechten en politieke rechten.
— Artikel 15. — Wettigheid
van de straffen. — Voorwaarden.
2544
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 10. — Artikel 10.2.
— Vrijheid van meningsuiting. — Beoordeling door de
rechter. — Criteria.
2502
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 14. — Vreemdelingen. — Vluchtelingen.
— Staatlozen. — Verblijfsrecht. — Effectieve verblijfplaats. — Maatschappelijke
integratie. — Toekenningsvoorwaarden. — Discriminatie. — Draagwijdte. —
Grenzen.
2442
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6 –Artikel 6.3. —
Artikel 6.3.c. — Recht van
verdediging. — Recht op bijstand van een advocaat. —
Cautieplicht. — Politieverhoor. — Geen bijstand van
een advocaat. — Miskenning van de cautieplicht. —
Gevolg. — Grenzen. — Voorwaarde.
2508
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6 –Artikel 6.3. —
Artikel 6.3.c. — Recht van
verdediging. — Recht op bij-
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stand van een advocaat. —
Cautieplicht. — Politieverhoor. — Geen bijstand van
een advocaat. — Miskenning
van de cautieplicht. — Opdracht van de rechter. 2509
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6 –Artikel 6.3. —
Artikel 6.3.c. — Recht van
verdediging. — Recht op bijstand van een advocaat. —
Cautieplicht. — Verhoor tijdens het onderzoek. — Geen
bijstand van een advocaat.
— Miskenning van de cautieplicht. — Strafvordering.
— Gevolg.
2508
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Deskundigenonderzoek.
— Beginsel van tegenspraak. — Begrip. — Voorwaarden.
2397
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Openbare behandeling en
uitspraak. — Afwijking. —
Voorwaarde.
2500
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Openbare behandeling en
uitspraak. — Orde der geneesheren. — Raad van beroep. — Verplichting.
2500
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Recht op een eerlijk proces.
— Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek
van de regelmatigheid van
een onderzoekshandeling. —
Bevoegdheid.
2508
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Recht op een eerlijk proces.
— Mogelijke aantasting. —
Verhoor zonder bijstand van
een advocaat. — Taak van
de rechter.
2679
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
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Recht op een eerlijk proces.
— Recht op bijstand van een
advocaat. — Tuchtvervolging. — Begrip. — Verhoor.
— Gevolg.
2585
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Recht op een eerlijk proces. — Verhoor door de politie of de onderzoeksrechter.
— Verhoor tijdens de wedersamenstelling. — Geen
mogelijkheid tot bijstand
van een advocaat. — Andere
wettelijke waarborgen voor
de beklaagde of de beschuldigde. — Daadwerkelijke en
passende remedies voor het
gebrek aan bijstand. — Gevolg.
2678
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht
op een eerlijke behandeling
van de zaak. — Beginsel van
“gelijke wapens”. — Beginsel van “het recht op tegenspraak”.
2469
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Recht van verdediging.
— Strafzaken. — Door de
onderzoeksrechter bevolen
deskundigenonderzoek.
—
Niet-tegensprekelijk
karakter. — Gevolg. — Voorwaarde.
2507
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Tegensprekelijkheid deskundigenonderzoek. — Bescherming van het zakengeheim. — Beoordeling door
de rechter.
2397
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Tuchtzaken. — Toepasselijkheid.
2585
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 6. — Artikel 6.2. — Vermoeden van onschuld. — Bewijslast. — Strafrechtelijk
strafbare resultaatsverbinte-

nis. — Miskenning van het
vermoeden van onschuld. —
Voorwaarden.
2544
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. . — Artikel 6. — Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c.. — Tuchtzaken. —
Toepasselijkheid.
2585
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Recht van verdediging. —
Recht op bijstand van een
advocaat. — Beperking. —
Voorwaarde.
2678
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 6. — Artikel 6.3. — Recht
van verdediging. — Recht op
bijstand van een advocaat. —
Cautieplicht. — Zwijgrecht.
— Draagwijdte. — Beklaagde
die belastende verklaringen
aflegt over een derde. — Toepasselijkheid.
2457
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Recht van verdediging. —
Recht op bijstand van een
advocaat. — Interpretatie
door het Europees Hof voor
de rechten van de mens. —
Draagwijdte.
2678
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Toepassing. — Werkloosheid. — Recht op werkloosheidsuitkering. — Arbeidsmarkt. — Beschikbaarheid.
— Werk zoeken. — Activering. — Jonge werknemer.
— Schriftelijke overeenkomst. — Verbintenis. —
Toekenningsvoorwaarde.
— Niet-naleving. — Uitsluiting. — Aard van de uitsluiting. — Gevolg.
2434
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Verklaringen afgelegd
tijdens een verhoor door de
politie of onderzoeksrechter.
— Verklaringen afgelegd tijdens de wedersamenstelling.
— Geen mogelijkheid tot
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bijstand van een advocaat.
— Gevolg. — Invloed op de
eerlijke behandeling van de
zaak. — Voorwaarde.
2678
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Verklaringen afgelegd
tijdens een verhoor door
de politie of onderzoeksrechter. — Verklaringen
afgelegd tijdens de wedersamenstelling. — Geen mogelijkheid tot bijstand van een
advocaat. — Gevolg.
2678
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6.– Artikel 6.3.
— Artikel 6.3.c. — Recht op
een eerlijk proces. — Recht
op bijstand van een advocaat. — Tuchtvervolging.
— Begrip. — Verhoor. — Gevolg.
2585
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 7. — Misdrijf. —
Legaliteitsbeginsel van de
strafbaarstellingen. — Omvang.
2542
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 7. — Misdrijf. — Omschrijving van de strafbare gedraging. — Voorwaarden.
2542
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 7. — Wettigheid van de
straffen. — Voorwaarde. 2544
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 8. — Bescherming
van het zakengeheim. —
Rechtspersonen. — Toepasselijkheid.
2397
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 8. — Tegensprekelijkheid deskundigenonderzoek. — Bescherming van
het zakengeheim. — Beoordeling door de rechter. 2397
Rechtsbeginselen (algemene).
— Algemeen rechtsbeginsel
van de discretie in behandeling en uitspraak in tuchtzaken. — Bestaan.
2500
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Rechtsbeginselen (algemene).
— Beginsel van “gelijke wapens”. — Algemeen beginsel
van de eerbiediging van het
recht van verdediging. —
Algemeen beginsel van het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
2468
Rechtsbeginselen (algemene).
— Beginsel van “het recht
op tegenspraak”. — Algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging. — Algemeen
beginsel van het recht op
een eerlijke behandeling
van de zaak.
2469
Rechtsbeginselen (algemene).
— Beschikkingsbeginsel. —
Door partijen voorgedragen
middelen. — Motivering uitspraak door de rechter. —
Beweerde beperking van het
debat. — Beoordeling ultra
petita. — Wijze.
2715
Rechtsbeginselen (algemene).
— Strafzaken. — Debat
op tegenspraak. — Recht
van verdediging. — Onderscheid.
2507
Rechtsmisbruik. — Begrip. —
Overeenkomst. — Overeenkomst van verhuur van een
landbouwmachine.
2614
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie.
— Strafzaken (geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen). — Door
tegenstrijdigheid aangetast.
— Begrip.
2687
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie.
— Strafzaken (geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen). — Veroordeling. — Vereiste vermeldingen. — Toepasselijke
wetsbepalingen.
2675
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken
inbegrepen). — Door partijen voorgedragen middelen. — Motivering uitspraak
door de rechter. — Beweerde
beperking van het debat. —

Beoordeling ultra petita. —
Wijze.
2715
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en
onopzettelijk doden. — Fout.
— Begrip.
2541
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en on
opzettelijk doden. — Gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg. — Begrip.
2543
Slagen en verwondingen. Doden.
— Onopzettelijk toebrengen
van verwondingen en onopzet
telijk doden. — Gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg.
— Fout. — Begrip.
2543
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en on
opzettelijk doden. — Gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg. — Fout. — Verzuim
dat hem niet ten laste is
gelegd. — Recht van verdediging. — Miskenning. 2543
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en
onopzettelijk doden. — Veroordeling. — Veroordeelde.
— Rechtspersoon. — Straf
van bekendmaking van de
veroordeling. — Wettigheid.
2544
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en
onopzettelijk doden. — Opzettelijke slagen en verwondingen. — Moreel bestanddeel.
— Opzet.
2539
Slagen en verwondingen. Doden.
— Onopzettelijk toebrengen
van verwondingen en onop
zettelijk doden. — Verschoningsgrond. — Uitlokking.
— Zware gewelddaden tegen
personen. — Begrip.
2612
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en
onopzettelijk doden. — Verschoningsgrond. — Uitlokking. — Zware gewelddaden
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tegen personen. — Beoordeling.
2612
Slagen en verwondingen. Do
den. — Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en
onopzettelijk doden. — Verschoningsgrond. — Uitlokking. — Zware gewelddaden
tegen personen. — Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Grenzen.
2612
Sociale Zekerheid. — Algemeen. — Handvest Sociaal
Verzekerde. — Onverschuldigde. — Terugvordering. —
Voorwaarden.
2670
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde. —
Herstelmaatregel. — Keuze.
— Criteria. — Wettigheidstoezicht. — Omvang.
2451
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde.
— Herstelvordering. — Bevoegdheid van het bestuur.
— Wettigheid van de vordering tot herstel. — Beoordeling door de rechter.
— Begrip “kennelijke onredelijkheid”.
2454
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde. —
Herstelvordering. — Redelijkheid van de gevorderde
herstelmaatregel. — Beoordeling door de rechter. —
Grenzen.
2454
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde. —
Herstelvordering. — Redelijkheid van de gevorderde
herstelmaatregel. — Beoordeling door de rechter. —
Omvang.
2454
Straf. — Algemeen. Straf en
maatregel. Wettigheid. —
Wettigheid. — Voorwaarden.
2544
Straf. — Andere straffen. —
Straf van bekendmaking
van de veroordeling. —
Doodslag of onopzettelijke
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slagen en verwondingen. —
Veroordeelde. — Rechtspersoon. — Wettigheid.
2544
Straf. — Zwaarste straf. —
Aanduiding van het misdrijf
2673
Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde. — Interesten. — Kwader trouw.
— Goeder trouw. — Havenloodsen. — Bootlieden. 2504
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Moreel bestanddeel. — Begrip.
2606
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Valsheid in geschrifte. — Huwelijk. —
Geveinsde
toestemming.
— Handtekening in de registers van de huwelijksakten.
— Voorwaarde.
2606
Valsheid
en
gebruik
van
valse stukken. — Valsheid
in geschrifte. — Mentale
toestand van één van de
partijen. — Huwelijk. —
Schijnhuwelijk.
2606
Verbintenis. — Strafzaken.
— Resultaatsverbintenis. —
Bewijslast. — Schuldeiser.
— Bewijs dat het resultaat
niet is bereikt. — Schuldenaar. — Bewijs van volstrekte onmogelijkheid tot
uitvoering.
2544
Vereniging zonder winstoog
merk. — Algemene vergadering. — Beslissing. — Oplegging van tuchtsancties.
— Rechtsgeldigheid. — Betwisting. — Bevoegdheid. —
Justitiële rechter.
2581
Vereniging zonder winstoog
merk. — Algemene vergadering. — Handelend als
tuchtcommissie. — Beslissing. — Cassatieberoep. —
Ontvankelijkheid.
2581
Verjaring. — Burgerlijke za
ken. — Termijnen (Aard.
Duur. Aanvang. Einde). —
Maatschappelijk
Welzijn
(Openbare Centra voor).
— Maatschappelijke integratie. — Maatschappelijk
leefloon. — Toekenning. —

Valse verklaring. — Misdrijf
- Herziening. — Onverschuldigde betaling. — Terugvordering van de onverschuldigde betaling. — Verjaring.
— Termijn.
2597
Veroordeling met uitstel en op
schorting van de veroordeling.
— Gewone opschorting. — Beslissing die in aanmerking
komt voor herstel in eer en
rechten.
2685
Veroordeling met uitstel en
opschorting van de veroorde
ling. — Probatieopschorting.
— Beslissing die in aanmerking komt voor herstel in
eer en rechten.
2685
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Burger
lijke zaken. — Gewettigde
verdenking. — Verscheidene
geschillen. — Verscheidene
vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de
rechter. — Samenhang. —
Bevoegdheid van het Hof
van Cassatie.
2705
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Burger
lijke zaken. — Rechtspleging
in cassatie. — Rechtsplegingsvergoeding.
2705
Verzekering. — Algemeen. —
Verplichte
groepsverzekering ter financiering van een
aanvullend pensioen. — Inkomsten uit arbeid. — Bijdragen betaald tijdens het
huwelijk. — Gevolgen. 2711
Verzekering. — Landverzekering.
— Meervoudige verzekeringen. — Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen. — Brandverzekering. — Gebouw. —
Echtpaar
mede-eigenaars.
— Brand veroorzaakt door
het voertuig van één van de
echtgenoten. — Subrogatoir
verhaal. — Voorwaarden. —
Grenzen.
2421
Verzekering. — Landverze
kering. — Objectieve aansprakelijkheidsverzekering
bij brand en ontploffing.
— Subrogatierecht door an-
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dere verzekeraars. — Uitsluiting. — Begrip.
2716
Verzekering. — W.A.M.-verze
kering. — Betrokken voertuig. — Draagwijdte.
2568
Verzekering. — W.A.M.-verzeke
ring. — Deelneming aan het
wegverkeer. — Draagwijdte.
— Voertuig dat ook als machine is ontworpen.
2568
Vonnissen en arresten. — Alge
meen. — Verdrag rechten van
de mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Openbare behandeling en uitspraak. — Afwijking. — Voorwaarde.
2500
Voorlopige hechtenis. — Aan
houding. — Effectieve vrijheidsbeneming. — Begrip.
— Verlies van vrijheid van
komen en gaan. — Feitelijke kwestie.
2468
Voorlopige hechtenis. — Aan
houding. — Effectieve vrijheidsbeneming. — Feitelijke beoordeling. — In een
ziekenhuis opgenomen inverdenkinggestelde.
2468
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Betekening van het bevel tot aanhouding. — Termijn van
vierentwintig uur. — Aanvang. — Effectieve vrijheidsbeneming. — Feitelijke beoordeling. — In een
ziekenhuis opgenomen inverdenkinggestelde.
2468
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Voorwaarden. — Minimumdrempel
een jaar gevangenisstraf.
— Wanbedrijf bedreigingen
door gebaren.
2469
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Voorwaarden. — Verhoor van de inverdenkinggestelde. — Verhoor
over de mogelijkheid dat
een bevel tot aanhouding
wordt uitgevaardigd. — Verplichting de opmerkingen
van de advocaat ter zake te
horen. — Draagwijdte. 2689
Voorlopige hechtenis. — Hand
having. — Inzage van het
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dossier. — Inhoud van het
dossier. — Inlichtingen uit
een ander niet gevoegd onderzoeksdossier. — Openbaar ministerie maakt de
keuze van de stukken uit
het afzonderlijk dossier. —
Miskenning van het recht
van verdediging.
2469
Voorlopige hechtenis. — Hand
having. — Kamer van inbeschuldigingstelling.
—
Heromschrijving van een in
het aanhoudingsbevel bedoelde feit. — Eenparigheid
van stemmen.
2460
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Niet-correctionaliseerbare misdaden. —
Driemaandelijks toezicht.
—
Terbeschikkingstelling
van het dossier van maand
tot maand. — Doel.
2466
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Niet-correctionaliseerbare misdaden. —
Driemaandelijks
toezicht.
—
Terbeschikkingstelling
van het dossier van maand
tot maand. — Meer dan een
maand verstreken tussen
twee inzages. — Gevolg. 2466
Voorlopige hechtenis. — Hand
having. — Voorwaarden. —
Minimumdrempel een jaar
gevangenisstraf. — Wanbedrijf bedreigingen door gebaren.
2469
Voorlopige hechtenis. — Inzage
van het dossier. — Inhoud
van het dossier. — Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier. —
Openbaar ministerie maakt
de keuze van de stukken uit
het afzonderlijk dossier. —
Miskenning van het recht
van verdediging.
2469
Voorlopige hechtenis. — Inzage
van het dossier. — Niet-correctionaliseerbare misdaden.
— Driemaandelijks toezicht.
—
Terbeschikkingstelling
van het dossier van maand
tot maand. — Doel.
2466
Voorlopige hechtenis. — Inzage
van het dossier. — Nietcorrectionaliseerbare mis-

daden. — Driemaandelijks
toezicht. — Terbeschikkingstelling van het dossier van
maand tot maand. — Meer
dan een maand verstreken
tussen twee inzages. — Gevolg.
2466
Vordering in rechte. — Strafzaken.
—
Burgerlijke
rechtsvordering. — Minderjarig slachtoffer. — Hoger
beroep van de minderjarige
burgerlijke partij. — Ontvankelijkheid.
2545
Vordering in rechte.— Strafzaken. — Burgerlijke rechtsvordering. — Minderjarig
slachtoffer. — Vertegenwoordiging in rechte. — Beslissing tot vrijspraak van
de beklaagde en beslissing
waarbij het rechtscollege
zich onbevoegd verklaard
om uitspraak te doen over
de burgerlijke rechtsvordering. — Meerderjarig geworden slachtoffer. — Hoger
beroep van de vertegenwoordiger in rechte. — Gevolg.
2545
Vordering in rechte. — Vertegenwoordiging in rechte. —
Voorwaarde.
2544
Vreemdelingen. — Maatschap
pelijke welzijn. — Opvangplaats. — Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers. — Verplichte
plaats van inschrijving. —
Verzadiging. — Gevolg. 2672
Vreemdelingen. — Vluchtelingen. — Staatlozen. — Verblijfsrecht. — Effectieve
verblijfplaats.
—
Maatschappelijke integratie. —
Toekenningsvoorwaarden.
— Discriminatie. — Draagwijdte. — Grenzen.
2442
Vreemdelingen. — Wet van
15 december 1980. — Maatregel van vrijheidsberoving.
— Beroep bij de rechterlijke
macht. — Onderzoeksgerechten. — Handhaving van
de voorlopige hechtenis.
— Cassatieberoep. — Vorm
van het cassatieberoep. —
Verklaring van cassatiebe-
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roep gedaan bij een ambtenaar wiens hoedanigheid
niet wordt vermeld. — Ontvankelijkheid.
2566
Wegverkeer. — Wegverkeers
reglement van 01-12-1975.
—
Reglementsbepalingen. — Artikel 11. — Snelheidsovertreding. — Bewijs. — Vaststellingen door
automatisch
werkende
toestellen. — Ander bewijsmateriaal. — Inaanmerkingneming door de rechter.
— Voorwaarde. — Verplichting om de snelheid nauwkeurig te bepalen.
2683
Wegverkeer. — Wegverkeers
reglement van 01-12-1975.
—
Reglementsbepalingen.
— Artikel 11. — Snelheidsovertreding. — Vaststellingen gesteund op de aanwijzingen van een tachometer.
— Toelaatbaarheid. — Voorwaarde.
2683
Wegverkeer. — Wegverkeers
wet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 33. — Artikel 33.2.
— Vluchtmisdrijf. — Bestanddelen.
2453
Wegverkeer. — Wegverkeers
wet.
—
Wetsbepalingen.
— Artikel 62. — Snelheidsovertreding. — Bewijs. —
Vaststellingen door automatisch werkende toestellen.
— Ander bewijsmateriaal.
—
Inaanmerkingneming
door de rechter. — Voorwaarde. — Verplichting om
de snelheid nauwkeurig te
bepalen.
2683
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Werkloosheid. — Recht op uitke
ring. — Arbeidsmarkt. — Beschikbaarheid. — Werk zoeken. — Activering. — Jonge
werknemer. — Schriftelijke
overeenkomst. — Verbintenis. — Toekenningsvoorwaarde. — Niet-naleving. —
Uitsluiting. — Aard van de
uitsluiting.
2434
Werkloosheid. — Recht op uit
kering. — Werkloze. — Actief
zoeken naar werk. — Voldoende inspanningen. — Inschakeling. — Arbeidsmarkt.
— Bewijs. — Eerste evaluatiegesprek. — Onjuiste stukken. — Valse attesten. —
Uitkeringen. — Toekennen.
— Weerslag.
2599
Wetten. Decreten. Ordonnan
ties. Besluiten. — Allerlei.
— Gerechtelijk Wetboek.
—
Hoven,
Rechtbanken
en andere rechtscolleges.
— Rechtspleging. — Andere dan de burgerlijke
rechtspleging. — Aanvullend recht. — Voorwaarde.
— Toepassingsgebied. —
Procedures beslecht door
de organen van een private
rechtspersoon.
2580
Wetten. Decreten. Ordonnan
ties. Besluiten. — Gevolgen
van de internationale normen.
— Europese Unie. — Richtlijnen. — Richtlijn 92/57/
EEG van de Raad van 24 juni
1992. — Tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen. — Uit te voeren minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid. — Veiligheids– en

gezondheidscoördinator.
— Onafhankelijkheid ten
opzichte van de opdrachtgever. — Nationale wetgeving.
— Opdrachtgever. — Verplichting tot toezicht. 2542
Wetten. Decreten. Ordonnan
ties. Besluiten. — Gevolgen
van de internationale nor
men. — Internationaal gebruik. — Ne impediatur
legatio. — Diplomaten en
consuls. — Diplomatieke missies. — Bankrekeningen. —
Immuniteit. — Diplomatieke
immuniteit. — Uitvoeringsimmuniteit.
2618
Wetten. Decreten. Ordonnan
ties. Besluiten. — Wettig
heid van besluiten en veror
deningen. — Welzijn van de
arbeiders bij de uitvoering
van hun arbeid. — Wet van
4 augustus 1996. — Verwezenlijking van het bouwwerk. — Bepaling van de
middelen waarover de veiligheids– en gezondheidscoördinator moet beschikken.
— Machtiging toegekend
aan de Koning. — Tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen. —
Artikel 17, § 2, Koninklijk
Besluit van 25 januari 2001.
— Wettigheid.
2541
Wraking. — Procedure. —
Akte van wraking. — Kennisgeving aan de gewraakte
magistraat. — Opschortende
werking. — Duur.
2541
Wraking. — Verzoekschrift. —
Ondertekening. — Advocaat
zelf als partij. — Voorwaarden.
2722
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