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N° 655
3o

— 3 december 2012
(C.10.0040.F)

kamer

1o ARBEIDSONGEVAL.
—
OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE
REGELS. — Aansprakelijkheid. — Derden. — Tijdelijke ongeschiktheid.
— Openbare rechtspersoon die de last van de bezoldiging draagt. — Werkgever. — Indeplaatsstelling. — Overdracht van rechten. — Tijdstip. —
Uitwerking. — Overeenkomst gesloten door de werknemer met de aansprakelijke verzekeraar.
2o INDEPLAATSSTELLING. — Arbeidsongeval. — Overheidspersoneel. —
Aansprakelijkheid. — Derden. — Tijdelijke ongeschiktheid. — Openbare
rechtspersoon die de last van de bezoldiging draagt. — Werkgever. —
Indeplaatsstelling. — Overdracht van rechten. — Tijdstip. — Uitwerking.
— Overeenkomst gesloten door de werknemer met de aansprakelijke verzekeraar.

1o en 2o Aangezien de overdracht van de rechten en vorderingen van de indeplaatssteller aan de indeplaatsgestelde geschiedt door de betaling van de
bezoldiging, en dus op dat ogenblik, worden de overgedragen rechten en
vorderingen niet aangetast door de overeenkomst over de omvang van de
schade die de werknemer na die betaling heeft gesloten met de verzekeraar
van de voor het ongeval aansprakelijke persoon. (Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet)

(Franse Gemeenschap t. S. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 4 maart 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 november
2012 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert drie middelen aan waarvan het eerste luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat “[het beroepen vonnis] de regresvordering van
(de eiseres) terecht beperkt heeft tot het bedrag dat F.D. had moeten ontvangen
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voor de vergoeding van haar tijdelijke materiële beroepsschade volgens het
gemeen recht”.
Het grondt die beslissing op alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd, inzonderheid op de volgende redenen :
“Artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 […] voorziet in een automatische
indeplaatsstelling van de werkgever die de last van de bezoldiging draagt tot
beloop van het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd gedurende de periode van
tijdelijke ongeschiktheid ; (…)
Artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepaalt dat de personeelsleden van de overheidssector tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van hun arbeidsovereenkomst of wettelijk of reglementair statuut behouden ;
Krachtens het bovenvermelde beginsel, heeft de indeplaatsgestelde partij niet
méér rechten dan de [indeplaatssteller] zelf, zodat de omvang van de rechten van
F.D. volgens het gemeen recht moet worden nagegaan ;
Die rechten werden omschreven na een geneeskundige expertise die in der
minne tussen haarzelf en (de verweerders) werd geregeld ;
F. D. heeft daarmee ingestemd en werd vergoed in gemeen recht, op grond van
een verslag van een geneeskundige expertise in der minne die de periode van
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid heeft beperkt van 9 tot 31 mei 2000 ;
De deskundigen zijn het erover eens dat F.D. vanaf 1 juni 2000 slechts tijdelijk
gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, wat elke weerslag op de economische activiteit van het slachtoffer, met name haar beroepsactiviteit, uitsluit.
Als F.D. op de dag van het ongeval niet in dienst van de eiseres tewerkgesteld
zou zijn geweest en bijgevolg geen enkele vergoeding hebben genoten tijdens de
tijdelijke ongeschiktheid, had ze van de dader die aansprakelijk is voor de door
haar geleden schade enkel een vergoeding kunnen vorderen voor de tijdelijke
materiële beroepsschade voor die periode van 9 tot 31 mei 2000 ;
De eiseres is in de rechten van F.D. getreden en louter binnen de limieten daarvan ;
De dader die aansprakelijk is voor het ongeval kan immers geen schadevergoeding moeten betalen die verschilt al naar gelang het slachtoffer al dan niet
zijn bezoldiging heeft ontvangen, geheel of gedeeltelijk, volgens de aard van zijn
beroepsactiviteit, na de datum waarop voornoemd slachtoffer in staat wordt
geacht zijn activiteiten te hervatten en zulks, met toepassing van de wettelijke,
reglementaire of contractuele bepalingen die hem vreemd zijn.”
Grieven
Artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967, zoals van toepassing op de feiten,
bepaalt :
“Toepassing van het bepaalde in deze wet brengt van rechtswege mede dat de
hierboven bedoelde rechtspersonen of instellingen die de last van de rente dragen,
in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen treden welke het slachtoffer of
zijn rechthebbenden, overeenkomstig § 1 mochten kunnen doen gelden tegen de
persoon die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte en
zulks tot het bedrag van de renten en vergoedingen door deze bepaald en van het
bedrag gelijk aan het kapitaal dat die renten vertegenwoordigt.
Bovendien treden de hierboven bedoelde rechtspersonen of instellingen die de
last van de bezoldiging dragen van rechtswege in alle rechten, vorderingen en
rechtsmiddelen die het slachtoffer overeenkomstig § 1 mocht kunnen doen gelden
tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte tot het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd gedurende de periode van
tijdelijke ongeschiktheid.”
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Krachtens die bepaling kan geen enkele handeling waaraan de indeplaatssteller
deelneemt, te rekenen vanaf de betaling van de bezoldiging waardoor de schuldoverdracht geschiedt en het vorderingsrecht door de indeplaatsgestelde wordt
verworven, dat recht aantasten.
Bovendien verleent de indeplaatsstelling aan de indeplaatsgestelde persoon
het recht om het gerecht dat over de regresvordering uitspraak moet doen, op
grond van alle door de wet toegestane bewijsmiddelen en conform het beginsel
van de tegenspraak, alle elementen voor te leggen, met inbegrip van medische
elementen, die van aard zijn om de geleden schade te ramen.
Voornoemd artikel 14, § 3, verhindert dat de rechten van de indeplaatsgestelde
persoon bepaald kunnen worden in functie van de rechten die, volgens het gemeen
recht, aan het slachtoffer toekomen op grond van het verslag van een deskundige
die krachtens een overeenkomst tussen het indeplaatsstellende slachtoffer en de
verzekeraar van de derde aansprakelijke in der minne is aangesteld, en zulks na
de overdracht van de schuld aan de indeplaatsgestelde partij.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres aan haar personeelslid, slachtoffer
van het litigieuze arbeidsongeval, zijn volledige bezoldiging heeft betaald voor de
volledige periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, namelijk van 10 mei 2000
tot 1 maart 2002. Aangezien door de betaling van de bezoldiging de schuldvordering is overgedragen, behoorde het vorderingsrecht uiterlijk op 1 maart 2002 aan
de indeplaatsgestelde. Vanaf die datum kon geen enkele handeling waaraan de
indeplaatsteller deelneemt dat recht nog aantasten.
Het bestreden vonnis stelt ook vast dat “(de rechten van F. D. omschreven
werden na een geneeskundige expertise die in der minne tussen haarzelf en de
[verweerders] werd geregeld ; (…) F.D. daarmee heeft ingestemd en vergoed werd
volgens het gemeen recht, op grond van een verslag van een geneeskundige expertise in der minne die de volledige periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
heeft beperkt van 9 tot 31 mei 2000”. Uit de bijlage van de brief van 15 mei 2003,
zijnde stuk 14 van het dossier van de eiseres en stuk 8 van het dossier van de
verweerster, blijkt dat de geneeskundige expertise “op 27 maart 2003 te Bergen in
der minne beëindigd werd”.
Uit die twee motieven kan worden afgeleid dat het verslag van de expertise
in der minne op grond waarvan een overeenkomst tussen het slachtoffer en de
verzekeraar van de derde aansprakelijke werd afgesloten, na het ontstaan van
het recht van indeplaatsstelling van de eiseres is opgesteld.
Het bestreden vonnis stelt althans niet expliciet vast dat de overeenkomst tot
expertise in der minne tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke derde, aan het ontstaan van het subrogatierecht van de eiseres voorafging.
Het bestreden vonnis dat de rechten van de eiseres louter vaststelt op grond
van het geneeskundige verslag in der minne dat werd opgesteld na een overeenkomst tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke derde, na
de overdracht van de schuldvordering van het slachtoffer aan de eiseres, zonder
de andere door de eiseres aangevoerde elementen bij de beoordeling van de schade
in aanmerking te nemen, schendt artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967.
Het bestreden vonnis stelt althans niet vast dat de overeenkomst tot expertise in der minne tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke derde aan het ontstaan van het subrogatierecht van de eiseres voorafging,
wat trouwens een noodzakelijke voorwaarde is voor de tegenstelbaarheid van die
overeenkomst aan de eiseres, zodat het niet de vaststellingen bevat die het Hof de
mogelijkheid bieden de wettelijkheid te onderzoeken van de bestreden beslissing
volgens welke de rechten van de eiseres door de inhoud van die overeenkomst
beperkt zijn.
Het bestreden vonnis schendt in zoverre artikel 149 van de Grondwet.
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van het hof

Beoordeling
Krachtens artikel 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel,
treden de rechtspersonen of instellingen waarop de wet van toepassing
is, die de last van de bezoldiging dragen van rechtswege in alle rechten,
vorderingen en rechtsmiddelen die het slachtoffer mocht kunnen doen
gelden tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval
tot het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd gedurende de periode van
tijdelijke ongeschiktheid.
Aangezien de overdracht van de rechten en vorderingen van de indeplaatssteller aan de indeplaatsgestelde geschiedt door de betaling van
de bezoldiging, en dus op dat ogenblik, worden de overgedragen rechten
en vorderingen niet aangetast door de overeenkomst over de omvang
van de schade die het slachtoffer na de betaling van de bezoldiging heeft
gesloten.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres aan haar personeelslid,
slachtoffer van een ongeval op de weg naar en van het werk, de bezoldiging heeft betaald voor de volledige periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid erkend door de administratieve gezondheidsdienst, namelijk
tot 1 maart 2002 ; dat het slachtoffer met de verweerder, die aansprakelijk
is voor het ongeval, en de verweerster, zijn verzekeraar, een expertise in
der minne heeft laten uitvoeren over de gevolgen van het ongeval ; dat de
expertise op 22 oktober 2002 nog steeds aan de gang was ; dat de deskundigen beslist hebben dat de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
op 31 mei 2000 eindigde ; dat het slachtoffer met die besluiten heeft ingestemd en dat zij op basis daarvan vergoed werd in gemeen recht.
Uit die vaststellingen blijkt dat het slachtoffer de overeenkomst over
de omvang van de schade heeft gesloten nadat de eiseres de bezoldigingen had betaald.
Het bestreden vonnis dat bij de bepaling van het bedrag waartoe de
verweerders ten voordele van de eiseres worden veroordeeld, de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid in aanmerking neemt die eindigt
op 31 mei 2000, zoals door het slachtoffer na die betaling was overeengekomen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Doornik,
rechtszitting houdend in hoger beroep
3 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
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heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
Mahieu en de heer De Bruyn.

N° 656
3o

— 3 december 2012
(S.10.0019.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Nieuw
Wraking. — Begrip.
2o WRAKING. — Cassatiemiddel. — Nieuw

middel.

middel.

—

— Begrip.

1o en 2o Een middel dat steunt op een wrakingsgrond die niet voor de feitenrechter werd aangevoerd, hoewel dat mogelijk was, kan enkel aan het Hof
worden voorgelegd als de deelname van de rechter aan de bestreden beslissing een regel schendt die de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie betreft en dus essentieel is voor de rechtsbedeling. (Artt. 828, 829 en
831, Gerechtelijk Wetboek)

(A. t. Atrium v.z.w.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 19 november 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo 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
Eerste en tweede middel
De middelen komen erop neer dat tegen twee raadsheren van het
arbeidshof die het bestreden arrest gewezen hebben, wrakingsgronden
worden aangevoerd.
Een middel dat steunt op een wrakingsgrond die niet voor de feitenrechter werd aangevoerd, hoewel dat mogelijk was, kan enkel voor het
Hof worden aangevoerd als de deelname van de rechter aan de bestreden
beslissing een regel schendt die de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie betreft en dus essentieel is voor de rechtsbedeling.
Dat is niet het geval wanneer :
— zoals het eerste middel aanvoert, één van de raadsheren die het
arrest gewezen heeft, ondervoorzitter is van een vereniging die afhangt
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van de liberale politieke strekking, en een webstek van die vereniging
vermeldt dat een verantwoordelijke van de verweerster, die betrokken
is bij het aan het arbeidshof voorgelegd geschil, “aanhanger en ook lid is
van de politieke partij Mouvement réformateur” ;
— zoals het tweede middel aanvoert, de voorzitter van de kamer die het
arrest gewezen heeft “op 13 maart 2008 uitgenodigd werd op een door de
vzw Stichting Info-Turk ingerichte avond” en op die avond ook een journalist was uitgenodigd die in een dagblad “een artikel heeft geschreven
waarin de eiser beschuldigd wordt van fraude”.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt noch dat
de eiser de thans voor het Hof aangevoerde feiten voor het arbeidshof
heeft doen gelden als wrakingsgrond, noch dat hij in de onmogelijkheid
verkeerde dat te doen.
De middelen zijn nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer De
Baets.

N° 657
3o

— 3 december 2012
(S.11.0014.F)

kamer

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. — BESCHERMDE
WERKNEMERS. — Beschermingsvergoeding. — Vergoeding krachtens een
collectieve overeenkomst. — Cumulatie. — Grenzen.
2o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — Exploot. — Persoon aan
wie het afschrift ter hand is gesteld. — Identiteit. — Hoedanigheid. —
Verkeerde aanwijzingen. — Vermeldingen. — Verschrijving. — Doel beoogd
door de wet. — Weerslag. — Uitwerking.

1o Artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 verbiedt niet elke cumulatie tussen
de beschermingsvergoeding en een andere vergoeding verschuldigd op grond
van een collectieve overeenkomst, ongeacht de reden. (Art. 16, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
2o De loutere verschrijving in de vermelding van de hoedanigheid van de
persoon aan wie het afschrift van het exploot van betekening ter hand
werd gesteld en die slechts te wijten kan zijn aan de verklaring van die
persoon, kan niet leiden tot de nietigheid van de betekening als vaststaat
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dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt  (1). (Artt. 35,
tweede lid, 43, eerste lid, 4o en 867, Gerechtelijk Wetboek)

(British American Tobacco n.v. t. C. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 9 maart 2010.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep aangevoerd door
de eerste verweerder : het cassatieberoep is te laat ingesteld
Artikel 35, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het afschrift
van de akte van een betekening ter hand wordt gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de geadresseerde.
Krachtens artikel 43, eerste lid, 4o, Gerechtelijk Wetboek moet het
exploot van betekening, op straffe van nietigheid, de naam, voornaam
en, bij voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan wie
afschrift ter hand gesteld is, vermelden.
Krachtens artikel 867 Gerechtelijk Wetboek, kan de loutere verschrijving in de vermelding van de hoedanigheid van de persoon aan wie een
afschrift ter hand werd gesteld en die slechts te wijten kan zijn aan de
verklaring van die persoon, niet leiden tot de nietigheid van de betekening, als vaststaat dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt.
De eiseres voert aan dat het exploot ter hand werd gesteld aan een onbekende persoon, aangezien de vermelding van de naam van de persoon aan
wie het afschrift ter hand werd gesteld, onleesbaar is en diens hoedanigheid van aangestelde betwist wordt.
Te dezen blijkt niet dat de betekening van het exploot zijn doel heeft
bereikt. De betekening heeft dus de termijn om cassatieberoep in te
stellen niet doen lopen.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Krachtens artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemings  (1) Cass. 5 jan. 2006, AR C.05.0193.N, AC 2006, nr. 16 ; Cass. 29 nov. 2002, AR C.00.0342.N,
AC 2002, nr. 644.
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raden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
moet de werkgever, wanneer de werknemer of de organisatie die zijn
kandidatuur heeft voorgedragen zijn reïntegratie niet heeft aangevraagd
binnen de bij artikel 14 van die wet vastgestelde termijnen, hem, onverminderd het recht op een hogere vergoeding, verschuldigd op grond van
de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of van de gebruiken,
een vergoeding betalen gelijk aan twee, drie of vier jaar al naargelang
zijn dienstjaren in de onderneming minder dan tien jaar, tussen tien en
twintig jaar of meer dan twintig jaar tellen.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 maart 1991 blijkt
dat de bijzondere vergoeding de normale beëindigingsvergoedingen
van de arbeidsovereenkomst vervangt behalve als die laatsten meer
bedragen.
Daaruit volgt dat artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 niet elke
cumulatie verbiedt tussen de beschermingsvergoeding en een andere
vergoeding verschuldigd op grond van een collectieve overeenkomst,
ongeacht de reden.
Het arrest overweegt dat, “afgezien van de opzeggingsvergoeding, de
sociale voordelen van de collectieve arbeidsovereenkomst ‘sociaal plan’
[…], een andere oorzaak hebben dan de onwettigheid van het ontslag”, en
verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat de bijzondere beschermingsvergoeding en de voordelen uit het sociaal plan mogen worden
samengevoegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Derde middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel aangevoerd door de eerste
verweerder : het middel voert niet de schending aan van de artikelen 1235,
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek
Het middel verwijt het arrest dat het zijn beslissing dat “het feit dat
[de eerste verweerder] een overeenkomst conform bijlage 5 niet heeft
ondertekend, te dezen niet tot gevolg heeft dat de betaling van de voordelen onverschuldigd was” en aldus de regel miskent dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde slechts aan twee voorwaarden
moet voldoen, namelijk het bestaan van een betaling en de omstandigheid dat die onverschuldigd is.
Het middel voert niet de schending aan van de artikelen 1235, 1376 en
1377 Burgerlijk Wetboek.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
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3 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte,
mevr. Oosterbosch en de heer T’Kint.

N° 658
3o kamer — 3 december 2012
(S.11.0114.F en S.11.0115.F)
1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. — BESCHERMDE
WERKNEMERS. — Ontslag. — Voorwaarden. — Sluiting van onderneming.
— Afdeling van een onderneming. — Begrip.
2o SLUITING VAN ONDERNEMINGEN. — Beschermde werknemers. —
Ontslag. — Voorwaarden. — Afdeling van een onderneming. — Begrip.
3o ARBEIDSVOORZIENING. — SLUITING VAN ONDERNEMINGEN. — Afdeling van een onderneming. — Begrip.
4o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. — BESCHERMDE
WERKNEMERS. — Ontslag. — Afdeling van een onderneming. — Sluiting.
— Begrip.
5o SLUITING VAN ONDERNEMINGEN. — Afdeling
Sluiting. — Begrip.

van een onderneming.

—

1o, 2o en 3o In de zin van artikel 3, § 14, derde en vierde lid van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden is een afdeling van een onderneming een onderdeel van de
onderneming dat een zekere samenhang vertoont en zich onderscheidt van
de rest van de onderneming door een eigen technische autonomie en door
een onderscheiden en duurzame activiteit en eigen personeel  (1). (Art. 3,
§ 1, derde en vierde lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
4o en 5o Voor de toepassing van de wet van 19 maart 1991, wordt de sluiting
van een afdeling van de onderneming gedefinieerd als de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van die afdeling. (Art. 1, § 2, 6o, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

(M. e.a. t. Le Nouveau Palace n.v. ; B. e.a.
t. Le Nouveau Palace n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 23 mei 2011.
  (1) Cass. 4 feb. 2002, AR S.00.0179.N, AC 2002, nr. 80.
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Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer S.11.0114.F, voeren de eisers twee middelen aan die luiden als
volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 2, § 1, eerste lid, en 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden ;
— voor zoveel nodig, de artikelen 1, § 2, 5o, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gegrond. Het wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de vordering van de eisers
ongegrond en wijst deze af, en veroordeelt hen in de kosten van de beide aanleggen.
Het arrest stoelt zijn beslissing op de hierna vermelde redenen :
“III. In rechte
Inleiding
Er dient te worden aan herinnerd dat artikel 3 van de wet van 19 maart 1991
bepaalt dat : (…)
Er moet dus worden nagegaan of de ‘dienst’ waarin de [eisers] waren tewerkgesteld een afdeling van de onderneming was in de zin van artikel 3 van de wet van
19 maart 1991 (…).
Onderzoek van de eerste voorwaarde : was de technische of onderhoudsdienst
waarvan de [eisers] deel uitmaakten een ‘afdeling’ in de zin van artikel 3 van de
wet van 19 maart 1991 ?
Zoals de partijen, zowel (de verweerster) als (de eisers), doen opmerken, definieert de wet het begrip ‘afdeling’ niet.
Het Hof van Cassatie heeft, in het raam van de toepassing van de wet van
28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van ondernemingen, dat begrip in zijn arrest van 4 februari
2002 gedefinieerd : ‘een afdeling van een onderneming (…) is een onderdeel van een
onderneming dat een zekere samenhang vertoont en zich onderscheidt van de rest
van de onderneming door een eigen technische onafhankelijkheid en door een
onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid en personeelsgroep’ (Cass., 4
feb. 2002, J.T.T., 2002, p. 473 en volg.)
De commentaar bij dat arrest luidt : ‘Het begrip “afdeling van een onderneming”
komt voor in andere reglementeringen dan die inzake de sluiting van ondernemingen. Zoals artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 (…). De definitie die het
Hof van Cassatie hier geeft van de afdeling van een onderneming is dienend voor
de toepassing van die wettelijke bepalingen’ (noot onder Cass., 4 feb. 2002, J.T.T.,
2002, p. 475).
De eerste rechter heeft gewezen op de definitie waaraan de partijen hadden
gerefereerd maar weliswaar anders hadden toegepast op het voorliggende geval,
en heeft vervolgens geoordeeld dat de technische dienst van het hotel van [de

ARREST-2012-12.indb 2734

03/09/13 19:54

N° 658 - 3.12.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2735

verweerster] niet kon worden beschouwd als een ‘afdeling’ omdat ‘de onderhoudsdienst integraal deel uitmaakt van de exploitatie zelf van de onderneming, hier
een hotel, en dus van de hoofdactiviteit ervan’.
Om zijn beslissing te staven heeft de eerste rechter verwezen naar een arrest van
het arbeidshof te Bergen dat door de (eisers) was aangevoerd en een schoonmaakdienst betrof, en gesteld dat ‘een schoonmaakdienst wel degelijk kan worden
vergeleken met de onderhoudsdienst waarvan de verweerders deel uitmaakten’.
Hij heeft vervolgens eraan toegevoegd ; ‘Daaruit volgt dat de onderhoudsdienst
van de eigendom van het hotel geen afdeling van een onderneming is’.
Aangezien de eerste rechter oordeelde dat de technische dienst van het hotel
geen ‘afdeling’ was heeft hij op volledig coherente wijze de andere voorwaarden
en beoordelingscriteria die hem waren voorgelegd achterwege gelaten.
Het arbeidshof heeft gemeend de eerste rechter hierin niet te kunnen volgen.
Vooreerst heeft het erop gewezen dat het Hof van Cassatie, in tegenstelling
tot de redenering van de eerste rechter, in het hierboven vermeld arrest precies
geoordeeld heeft dat een schoonmaak- en onderhoudsdienst, onder bepaalde voorwaarden die verder worden gepreciseerd, kan beschouwd worden als een afdeling
van een onderneming.
Het geval waarover het Hof van Cassatie uitspraak moest doen handelde over
het ontslag van 163 werkneemsters die verbonden waren aan de onderhoudsdienst
van een grote Belgische bank, op verschillende plaatsen daarenboven aangezien
die bank naast de burelen van haar administratieve zetel talrijke agentschappen
in haar bezit had.
Hoewel die werkneemsters van meerdere entiteiten afhingen en onder de
verantwoordelijkheid hetzij van de dienst beheer van gebouwen, hetzij van het
kantoor stonden, heeft het arbeidshof te Brussel beslist dat zij deel uitmaken
van een ‘afdeling’ van de onderneming, en die beslissing is op dat punt niet
vernietigd.
Het Hof van Cassatie heeft de ‘afdeling’ gedefinieerd, zoals vermeld, en zijn
beslissing als volgt gemotiveerd :
‘Dat het arrest oordeelt dat de activiteit van de interne schoonmaakdienst, het
schoonmaakwerk, een duurzame activiteit betrof, onderscheiden van de hoofdactiviteit van de eiseres en uitgeoefend door een onderscheiden personeelsgroep die
om hun prestaties te kunnen uitvoeren over onderscheiden productiemiddelen
beschikte ; dat het arrest aldus aangeeft dat de interne schoonmaakdienst een
eigen technische onafhankelijkheid had ;
Dat het arrest op grond hiervan vermocht te oordelen dat de herstructurering
van de afdeling beheer van gebouwen van de eiseres met de verdwijning van de
volledige schoonmaakploeg van ongeveer 163 werkneemsters, de stopzetting was
van de hoofdactiviteit van een afdeling van de eiseres’.
In de zaak waarover het arbeidshof uitspraak moet doen wordt niet betwist dat
de werknemers die (de verweerster) besloot te ontslaan tot dezelfde beroepscategorie behoorden, en blijkt dat zij een specifiek onderhoudswerk uitvoerden in
een ploeg die een onderscheiden entiteit vormt van de rest van de onderneming
en een duidelijke technische onafhankelijkheid heeft.
De technische dienst waartoe zij behoorden stelde immers zijn eigen werknemers tewerk, had een eigen directeur en organisatie. Die werknemers beschikten
over aparte lokalen en ook over specifiek en onderscheiden materieel en werktuigen, die verband hielden met de aard van hun opdracht, namelijk het onderhoud en kleine herstellingen.
Het maakt niet uit dat de activiteiten van de technische dienst verbonden
waren met de activiteiten van de onderneming.
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Die omstandigheid verhindert niet dat die ‘dienst’ of ‘afdeling’ beschouwd kan
worden als een ‘afdeling’ van de onderneming.
Het arbeidshof heeft inderdaad erop gewezen dat het Hof van Cassatie bij zijn
uitspraak over de voornoemde zaak geoordeeld heeft dat het arbeidshof te Brussel,
rekening houdend met de hiervoor ook reeds vermelde criteria, met name terecht
kon beslissen dat de onderhoudsploeg van de bank een ‘afdeling’ ervan was.
Men kan echter niet ontkennen dat deze onderhoudsploeg ook op soortgelijke
wijze verbonden was met de activiteiten van de onderneming waarin ze werkten
als de schoonmaakploeg in het hotel aangezien het onderhoud en het schoonmaken van de bureaulokalen van de bank en haar agentschappen een activiteit is
die onontbeerlijk is voor de bank en trouwens voor elke onderneming.
Het arbeidshof heeft dus, rekening houdend met het voorgaande geoordeeld dat
de dienst waarin de geïntimeerden werkten wel degelijk een ‘afdeling’ was voor
de toepassing van artikel 3 van de wet van 19 maart 1991. (…)
5. Besluit
Uit het voorgaande volgt dat de (eisers) wel degelijk werden ontslagen in het
raam van de sluiting van de dienst van het hotel die een afdeling was van de
onderneming.
Het ontslag van de (eisers) is regelmatig.
Hun vordering tot betaling van beschermingsvergoedingen met toepassing van
de wet van 19 maart 1991 is bijgevolg niet gegrond.
Grieven
Artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden bepaalt dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden
ontslagen (…) om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd
paritair orgaan werden erkend.
Overeenkomstig artikel 3, § 1, van voornoemde wet moet de werkgever die een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde wil ontslaan
om economische of technische redenen in principe vooraf de zaak aanhangig
maken bij het bevoegd paritair comité om het bestaan van economische of technische redenen te laten erkennen (eerste lid). Dat bevoegd paritair comité moet
zich uitspreken over het al dan niet bestaan van economische of technische
redenen binnen de door de wet gestelde termijn (tweede lid).
In dit geval wordt niet betwist dat de eisers de hoedanigheid hadden van
beschermde werknemers in de zin van de wet van 19 maart 1991, dat de werkgever
de erkenning had gevraagd van economische of technische redenen en dat het
bevoegd paritair comité zich niet had kunnen uitspreken binnen de hem opgelegde termijn.
Het derde lid van voornoemd artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt
dat bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn
vastgesteld in het tweede lid, de werkgever de beschermde werknemer enkel mag
ontslaan in geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling van de
onderneming of in geval van het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep.
Aldus worden de hypotheses waarin het ontslag mogelijk blijft niettegenstaande er geen beslissing is van het paritair comité restrictief bepaald en
vormen zij uitzonderingen die restrictief moeten worden uitgelegd ,aangezien
de wet van 19 maart 1991 de personeelsverantwoordelijken tegen elke vorm van
discriminatie wil beschermen zodat zij zich vrij kandidaat kunnen stellen voor
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de sociale verkiezingen en desgevallend hun mandaat uitoefenen. Die wettelijke
bescherming is van openbare orde.
Overeenkomstig artikel 1, § 2, 5o, van de wet van 19 maart 1991 is een onderneming, in de zin van die wet, de technische bedrijfseenheid in de zin van de wet
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers
alsmede de salubriteit van de werkplaatsen (thans de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk).
Een afdeling van de onderneming in de zin van artikel 3 van de wet van 19 maart
1991 is een onderdeel van een onderneming dat een zekere samenhang vertoont
en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een technische onafhankelijkheid en door een onderscheiden en duurzame activiteit en een onderscheiden personeel.
De afdeling van de onderneming in de zin van die wet moet bijgevolg een activiteit ontwikkelen die zich niet alleen onderscheidt van de rest van de onderneming door een technische onafhankelijkheid en een onderscheiden personeel,
maar ook door een onderscheiden en duurzame activiteit.
Zoals de eisers in hun aanvullende syntheseconclusie aanvoerden, veronderstelt het begrip afdeling van een onderneming het bestaan van een duurzame,
specifieke, identificeerbare activiteit onderscheiden van de hoofdactiviteit van
de onderneming.
Er werd niet betwist dat de eisers deel uitmaakten van de technische dienst die
kleine herstellingen en dagelijks onderhoud moest uitvoeren. De eisers hebben
in hun conclusie erop gewezen dat de hoofdactiviteit van de onderneming de
exploitatie was van het Crown Plaza Hotel City Center en dat de activiteit
van de eisers en ook van de andere werknemers van de technische dienst geen
verschillend doel had onderscheiden van dat van de onderneming zelf. De eisers
voerden aan dat de activiteit van de eisers, namelijk onderhoud en herstelling
van courante gebruiksvoorwerpen en installaties, voortsproot uit de hoofdactiviteit, rechtstreeks bijdroeg tot de exploitatie van het hotel en kaderde in die
exploitatie. Zoals de eisers voorhielden, is de onderhoudsdienst van het hotel
slechts één van de diensten die onontbeerlijk zijn voor de werking ervan, zoals
ook de dienst voor de kamers, housekeeping, keuken, …die allen deel uitmaken
van het geheel van menselijke en technische middelen die nodig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk en voornaamste doel van de onderneming. Aldus kunnen de werknemers van die onderhoudsdienst hoogstens worden
gezien als een bepaalde personeelsgroep maar niet als een afdeling, aangezien
het arbeidshof niet heeft vastgesteld dat de onderhoudsdienst onderscheiden
kon zijn van de exploitatie van het hotel zelf en dat die dienst een duurzame
en zelfstandige activiteit zou ontwikkelen die kan worden afgescheiden van de
exploitatie van het hotel.
Het arrest heeft dus niet naar recht kunnen oordelen dat het niet uitmaakt dat
de activiteiten van de technische dienst verbonden waren met de activiteiten van
de onderneming en dat die omstandigheid niet van aard is te verhinderen dat die
‘dienst’ beschouwd kan worden als een ‘afdeling van de onderneming’.
Hoewel het arrest vaststelt dat de eisers ‘tot dezelfde beroepscategorie
behoorden, een specifiek onderhoudswerk uitvoerden binnen een ploeg die een
onderscheiden entiteit vormde van de rest van de onderneming en een duidelijke technische onafhankelijkheid had’ en dat de werknemers van de technische
dienst een eigen directeur en organisatie hadden en over aparte lokalen en ook
over specifiek onderscheiden materieel en werktuigen beschikten, die verband
hielden met de aard van hun opdracht, namelijk onderhoud en kleine herstellingen, stelt het echter niet als dusdanig vast dat het een duurzame, specifieke,
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identificeerbare activiteit betrof die onderscheiden was van de hoofdactiviteit
van de onderneming.
Aldus kon het arrest op grond van de feitelijke, onaantastbaar vastgestelde
elementen niet wettig besluiten dat de technische dienst waarvan de eisers deel
uitmaakten, een afdeling van een onderneming was in de zin van artikel 3, § 1,
derde lid, van de wet van 19 maart 1991, waardoor de verweerster bij ontstentenis
van een beslissing van het bevoegd paritair comité over het bestaan van economische en technische redenen, de eisers mocht ontslaan (schending van voornoemd
artikel 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden).
Daaruit volgt dat het arrest de vordering van de eisers tot betaling van de bij
de artikelen 16 en 17 van diezelfde wet bepaalde vergoedingen niet wettig afwijst
(schending van de artikelen 2, § 1, eerste lid, 16 en 17 van die wet).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, § 2, 6o, 2, § 1, eerste lid, en 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden ;
— voor zoveel nodig, de artikelen 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gegrond. Het wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de vordering van de eisers
ongegrond en wijst deze af, en veroordeelt hen in de kosten van de beide aanleggen.
Het arrest stoelt zijn beslissing op de hierna vermelde redenen :
“III. In rechte
1. Inleiding
Er dient te worden aan herinnerd dat artikel 3 van de wet van 19 maart 1991
bepaalt dat : (…)
Er moet dus worden nagegaan : (…) indien vaststaat dat de voornoemde ‘dienst’
een ‘afdeling’ is, of het hier een ‘sluiting’ betreft in de zin van artikel 1, § 2, 6o,
van de wet van 19 maart 1991 (…).
3. Onderzoek van de tweede voorwaarde : betrof het hier een ‘sluiting’ van de
‘afdeling van een onderneming’ in de zin van artikel 1, § 2, 6o, van de wet van
19 maart 1991 ?
Er moet aan herinnerd worden dat artikel 1, § 2, 6o, van de wet van 19 maart 1991
preciseert dat men onder sluiting ‘elke definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan’ moet verstaan.
(De verweerster) betoogt dat : ‘de technische dienst in de zin van die definitie
werd gesloten : de dienst bestaat niet meer, de arbeidsovereenkomsten van alle
in die dienst tewerkgestelde werknemers werden beëindigd. Als gevolg van die
sluiting stelt de (verweerster) geen enkele werknemer meer tewerk die soortgelijke opdrachten als die van de vroegere technische dienst uitvoert. Aangezien
die dienst niet meer bestaat, zijn de activiteiten ervan dus definitief stopgezet’.
De (eisers) betogen van hun kant dat (de verweerster) ‘niet bewijst dat zij geen
enkele persoon (…) meer inschakelt voor de dagelijks onderhoudsactiviteiten’ en
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dat ‘als de activiteit aan een derde is uitbesteed er trouwens geen sprake kan zijn
van het verdwijnen van de activiteit’, ervan uitgaand dat ‘de wet de sluiting niet
definieert ten aanzien van de organisatie van de activiteit maar van de activiteit
zelf’.
Het arbeidshof heeft geoordeeld dat de stelling van (de verweerster) helemaal
pertinent is en niet wordt ontkracht door de voortzetting van de onderhoudsprestaties.
Artikel 1 van de wet van 19 maart 1991 dat hiervoor gedeeltelijk werd aangehaald, beoogt immers duidelijk de stopzetting van de activiteit van de onderneming of van een afdeling.
De overweging dat de definitie van sluiting als bepaald in artikel 1 van de wet
van 19 maart 1991 ‘impliceert dat er een sluiting van een afdeling is wanneer de
activiteiten van die afdeling niet meer worden uitgevoerd door die afdeling die
ophoudt te bestaan binnen de onderneming’ blijkt volledig conform de bewoordingen van die bepaling te zijn.
De (eisers) die betogen dat de wet de sluiting bepaalt ten aanzien van de activiteit zelf, interpreteren zodoende zelf de toepasselijke bepaling daarbij vergetend
dat die expliciet stelt dat de stopzetting in kwestie de stopzetting is van de activiteit die door die afdeling wordt uitgeoefend.
Aangezien de afdeling niet meer bestaat en alle werknemers ontslagen werden,
kan zij echter geen enkele activiteit meer uitoefenen.
Het arbeidshof wil overigens erop wijzen dat het Hof van Cassatie in zijn arrest
van 4 februari 2002, bij het onderzoeken van de voorgelegde elementen, weliswaar
in het raam van de toepassing van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, heeft geoordeeld dat de herstructurering van de dienst beheer van
gebouwen waarbij de hele onderhoudsploeg werd opgedoekt en vervangen door
onderaannemers, de stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming betekende.
Het ging beslist om het vaststellen van een stopzetting van de activiteit.
Artikel 1, § 2, 6o, van de wet van 19 maart 1991, van toepassing op de zaak die het
arbeidshof moet onderzoeken, beoogt echter precies de definitieve stopzetting
van de activiteit van de onderneming of van de afdeling.
Daaruit volgt dat de stelling van de (eisers) niet kan worden gevolgd.
Het arbeidshof wil benadrukken, voor zoveel nodig, dat de onderhoudsprestaties, die nog steeds nodig zijn, nog wel degelijk moesten worden geleverd na de
sluiting van de technische afdeling van (de verweerster).
Laatstgenoemde beweert trouwens niet het tegendeel.
Uit de overgelegde stukken en elementen blijkt dat die prestaties, sinds het
ontslag van (de eisers), niet door één onderaannemer werden geleverd maar door
een reeks gespecialiseerde aannemers.
(De verweerster) wijst erop dat zij niet ‘op één enkele leverancier een beroep
heeft gedaan maar op een dertigtal gespecialiseerde leveranciers, waaronder
ondernemingen voor engineering, algemene herstellingen, verwarming, afkoeling/airconditioning, loodgieterij en sanitair, schrijnwerkerij, dakbedekking,
informatica, elektriciteit, schilderwerken, keukenuitrusting’.
Met die opsomming en de overgelegde stukken staaft zij die bewering.
Daaruit volgt dat, zelfs in de veronderstelling dat de stelling van de (eisers)
klopt, namelijk dat de sluiting van de afdeling ten aanzien van de activiteit zelf
bepaald is, quod non gelet op het voorgaande, deze niet kan worden toegepast
aangezien de onderhoudsactiviteit die werd uitgeoefend door de afdeling waartoe
zij behoorden niet meer bestaat en de daarmee gepaard gaande prestaties respec-
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tievelijk werden toevertrouwd aan verschillende ondernemers of leveranciers in
functie van hun aard en specificiteit.
Er is dus geen onderhoudsactiviteit meer maar er worden verschillende prestaties aangevraagd met een frequentie die varieert in functie van de behoeften en
noden van het moment aan ondernemingen die zo uiteenlopend en verschillend
zijn als er toestellen, machines, meubels of voorwerpen zijn die moeten hersteld,
vervangen of onderhouden worden in het hotel.
Het arbeidshof wil benadrukken, nog steeds voor zoveel nodig, dat de beweringen van de (eisers) om de argumenten van (de verweerster) te ontkrachten
door te stellen dat laatstgenoemde reeds vóór hun ontslag een beroep deed op de
firma’s en ondernemingen, relevant, noch pertinent zijn.
(De eiseres) betwist immers geenszins dat zij vroeger een beroep heeft gedaan
op externe firma’s, wanneer haar technische dienst die prestaties of diensten niet
kon verrichten omdat zij te complex, te technisch of te specifiek waren of omdat
zij in sommige gevallen, zoals het onderhoud van de liften, gespecialiseerde en
bovendien erkende firma’s diende te gebruiken.
De overgelegde stukken tonen echter duidelijk een toenemende samenwerking aan tussen (de verweerster) en die firma’s en ondernemingen die permanent
beschikbaar blijken te zijn.
Uit het voorgaande volgt dat de tweede voorwaarde, namelijk de reële ‘sluiting’
van de afdeling van een onderneming, eveneens is vervuld.
5. Besluit
Uit het voorgaande volgt dat de (eisers) wel degelijk ontslagen zijn in het kader
van de sluiting van de dienst van het hotel die een afdeling van de onderneming was.
Het ontslag van de (eisers) is regelmatig.
Hun vordering tot betaling van beschermingsvergoedingen met toepassing van
de wet van 19 maart 1991 is bijgevolg ongegrond.”
Grieven
Artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden bepaalt dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden
ontslagen (…) om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd
paritair orgaan werden erkend.
Overeenkomstig artikel 3, § 1, van voornoemde wet moet de werkgever die een
personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om economische of technische redenen wil ontslaan in principe vooraf de zaak aanhangig
maken bij het bevoegd paritair comité om het bestaan van economische of technische redenen te laten erkennen (eerste lid). Dat bevoegd paritair comité moet
zich uitspreken binnen de door de wet gestelde termijn (tweede lid).
In dit geval wordt niet betwist dat de eisers de hoedanigheid hadden van
beschermde werknemers in de zin van de wet van 19 maart 1991, dat de werkgever
de erkenning had gevraagd van economische of technische redenen en dat het
bevoegd paritair comité zich niet had kunnen uitspreken binnen de hem opgelegde termijn.
Het derde lid van voornoemd artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt
dat bij ontstentenis van beslissing van het paritair orgaan binnen de termijn,
vastgesteld in het tweede lid, de werkgever de beschermde werknemer enkel mag
ontslaan in geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling van de
onderneming of in geval van het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep.
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Aldus worden de hypotheses waarin het ontslag mogelijk blijft, bij ontstentenis van een beslissing van het paritair comité, restrictief bepaald en vormen
zij uitzonderingen die restrictief moeten worden geïnterpreteerd, aangezien de
wet van 19 maart 1991 erop gericht is de personeelsverantwoordelijken tegen
elke vorm van discriminatie te beschermen zodat zij zich vrij kandidaat kunnen
stellen voor de sociale verkiezingen en desgevallend hun mandaat uitoefenen. Die
wettelijke bescherming is van openbare orde.
Artikel 1, § 2, 6o, van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat men onder sluiting ‘elke definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of
van een afdeling ervan’ moet verstaan. De sluiting, zoals bepaald bij de wet van
19 maart 1991, impliceert het onherroepelijk stopzetten, schorsen van de activiteit in kwestie. Het gaat dus om de definitieve stopzetting van de activiteit van
de onderneming of van een afdeling ervan en niet om de stopzetting van die activiteit door de onderneming of afdeling ervan.
De wet van 19 maart 1991 bepaalt de sluiting (van een afdeling) niet ten aanzien
van de organisatie van de activiteit maar ten aanzien van de volledige en definitieve verdwijning van de activiteit zelf, aangezien discriminatie van beschermde
werkgevers minder te vrezen valt wanneer hun ontslag verband houdt met het
volledig en definitief verdwijnen van de activiteit.
Het opgeven van de exploitatie van die activiteit door de afdeling van de onderneming staat niet gelijk met de definitieve stopzetting van die activiteit vermits
die ook kan worden uitgeoefend door andere personeelsleden van andere afdelingen of door derden zoals onderaannemers of gespecialiseerde aannemers.
Er werd niet betwist dat de eisers deel uitmaakten van de technische dienst die
instond voor het dagelijks onderhoud en kleine herstellingen bij de exploitatie
van het hotel.
Het arrest heeft niet naar recht kunnen oordelen dat de “sluiting van een
afdeling van een onderneming”, in de zin van de wet van 19 maart 1991, niet ten
aanzien van de activiteit zelf was bepaald.
Het arrest stelt vast dat de onderhoudsprestaties, die nog steeds nodig waren,
nog moesten geleverd worden na de zogenaamde “sluiting” van de technische
dienst van de onderneming, dat de verweerster het tegendeel niet beweerde en dat
die prestaties, sinds het ontslag van de eisers niet door één onderaannemer worden
uitgevoerd maar door een reeks gespecialiseerde aannemers. Het kon zodoende
niet naar recht besluiten dat er te dezen sprake was van “een sluiting van een
afdeling van de onderneming” waardoor de verweerster, bij ontstentenis van een
beslissing van het bevoegd paritair comité over het bestaan van economische en
technische redenen, de eisers mocht ontslaan (schending van de artikelen 1, § 2,
6o, en 3, § 1, inzonderheid derde lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden).
Daaruit volgt dat het arrest de vordering van de eisers tot betaling van de
vergoedingen beoogd in de artikelen 16 en 17 van voornoemde wet niet wettig kon
afwijzen (schending van de artikelen 2, § 1, eerste lid, 16 en 17 van voornoemde wet).
In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer
S.11.0115.F, voeren de eisers twee middelen aan.

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

van het hof

De cassatieberoepen moeten worden samengevoegd aangezien zij tegen
hetzelfde arrest gericht zijn.
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Cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer S.11.0114.F
Eerste middel
Krachtens artikel 3, § 1, derde en vierde lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden mag de werkgever, bij ontstentenis van beslissing
van het paritair orgaan binnen de vastgestelde termijn over het bestaan
van de economische of technische redenen waarvoor hij tot ontslag wil
overgaan en alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen erkend hebben, een beschermde werknemer
enkel ontslaan in geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling van de onderneming.
Een afdeling van een onderneming in de zin van die bepalingen is een
onderdeel van de onderneming dat een zekere samenhang vertoont en
zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen technische autonomie, een onderscheiden en duurzame activiteit en eigen
personeel.
Het arrest stelt vast dat de eisers voor de verweerster werkten in de
technische dienst die instond voor het onderhoud en de kleine herstellingen van het hotel dat laatstgenoemde uitbaatte ; dat die dienst een
eigen directeur, organisatie en personeel had en over aparte lokalen en
ook over specifiek en onderscheiden materieel en werktuigen beschikte.
Het arrest oordeelt, zonder daarin te worden bekritiseerd, dat “de werknemers die men besliste te ontslaan […] tot dezelfde beroepscategorie
behoorden, een specifiek werk uitvoerden […] binnen een ploeg die een
onderscheiden entiteit vormde van de rest van de onderneming en technisch onafhankelijk was”. Het voegt eraan toe dat “het niet uitmaakt
dat de activiteiten van de technische dienst verbonden waren met de
activiteiten van de onderneming”.
Op grond van die redenen, heeft het arrest kunnen beslissen dat de
dienst waartoe de eisers behoorden, een afdeling van de onderneming
uitmaakt in de zin van artikel 3, § 1, derde en vierde lid.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige is het middel niet ontvankelijk, aangezien de
vermeende schending van de artikelen 2, § 1, 16 en 17 Wet Ontslag
regeling Personeelsafgevaardigden volledig is afgeleid uit de vergeefs
aangevoerde schending van de eerder genoemde wettelijk bepalingen.
Tweede middel
Overeenkomstig artikel 1, § 2, 6o, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, wordt voor de toepassing van die wet de sluiting van een
afdeling van de onderneming gedefinieerd als de definitieve stopzetting
van de hoofdactiviteit van die afdeling.
Het arrest stelt vast dat de technische dienst waartoe de eisers
behoorden niet meer bestaat, dat de in die dienst tewerkgestelde werknemers ontslagen werden, dat de onderhouds- en herstellingsprestaties
die nodig zijn voor de exploitatie van de onderneming van de verweerster niet aan één onderaannemer zijn toevertrouwd maar aan een reeks
gespecialiseerde aannemers al naargelang hun aard en specificiteit, en
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besluit dat “de activiteit […] uitgeoefend door de afdeling waartoe de
eisers behoorden heeft opgehouden te bestaan”.
Het arrest heeft kunnen beslissen dat die omstandigheden een sluiting van de afdeling van de onderneming vormden in de zin van de artikelen 1, § 2, 6o, en 3, § 1, derde en vierde lid.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige is het middel niet ontvankelijk aangezien de
vermeende schending van de artikelen 2, § 1, 16 en 17 Wet Ontslag
regeling Personeelsafgevaardigden volledig is afgeleid uit de vergeefs
aangevoerde schending van de eerder genoemde wettelijk bepalingen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen ingeschreven op de algemene rol onder de
nummers S.11.0114.F en S.11.0115.F.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep en in die
van de partij die zich tegen dit cassatieberoep verweert
3 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten :
mevr. Geinger, de heer van Eeckhoutte en mevr. Oosterbosch.

N° 659
2o

— 4 december 2012
(P.12.0588.N)

kamer

GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter.
— Hoger beroep door het openbaar ministerie of de burgerlijke partij.
— Geen hoger beroep van de beklaagde. — Bevestiging van het beroepen
vonnis. — Veroordeling van de beklaagde. — Kosten van het hoger beroep

Wanneer uitsluitend het openbaar ministerie of de burgerlijke partij hoger
beroep instellen en het veroordelend vonnis slechts het beroepen vonnis
bevestigt, mag het de beklaagde niet tot de kosten van dit hoger beroep
veroordelen  (1). (Artt. 162, 176, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Tongeren van 29 februari 2012.
  (1) Cass. 4 dec. 2001, AR P.00.0546.N, AC 2001, nr. 665.
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 162, 176, 194 en 211
Wetboek van Strafvordering : op het hoger beroep van de verweerster
en het openbaar ministerie veroordeelt het bestreden vonnis de eisers
in de kosten van het hoger beroep, waaronder de kosten van een college
van deskundigen dat door de appelrechters werd aangesteld met het oog
op de juiste omschrijving van feit A ; de eisers, die hebben berust in het
beroepen vonnis, konden niet tot de kosten van het hoger beroep veroordeeld worden.
5. Behoudens de vaststelling van de voormelde verjaring, houdt het
bestreden vonnis bevestiging in van het beroepen vonnis met betrekking
tot de heromschrijving van feit A, de schuldigverklaring van de eiser
1 aan het heromschreven feit A en aan feit C, en de straffen voor die
feiten. Het veroordeelt verder de eiser 1 tot de kosten van de strafvordering in eerste aanleg en in hoger beroep en bevestigt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eiser 2 voor deze kosten.
6. Wanneer uitsluitend het openbaar ministerie of de burgerlijke partij
hoger beroep instellen en het veroordelend vonnis slechts het beroepen
vonnis bevestigt, mag het de beklaagde niet tot de kosten van dit hoger
beroep veroordelen.
De appelrechters die anders beslissen, schenden de aangevoerde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser 1 veroordeelt
tot de kosten van het hoger beroep en het de eiser 2 burgerlijk aansprakelijk verklaart voor de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot drie vierden van de kosten van hun cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Hasselt, zetelend in hoger beroep.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
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de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Fransis
(bij de balie te Leuven).

N° 660
2o

— 4 december 2012
(P.12.0781.N)

kamer

1o OPLICHTING. — Bestanddelen. — Begrip.
2o OPLICHTING. — Bestanddelen. — Listige

kunstgrepen.

— Begrip.

3  OPLICHTING. — Bestanddelen. — Listige
beweringen. — Voorwaarde.

kunstgrepen.

— Leugenachtige

o

4o OPLICHTING. — Bestanddelen. — Listige kunstgrepen. — Onaantastbare
beoordeling door de rechter. — Gevolg. — Toezicht van het Hof. — Marginale toetsing.
5o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
OPLICHTING. — Listige kunstgrepen. — Gevolg. — Toezicht van het Hof.
— Marginale toetsing.
6o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Allerlei. — Strafzaken. — Oplichting. — Listige kunstgrepen. — Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter. — Toezicht van het Hof. — Grenzen. — Marginale
toetsing.

1o Oplichting bestaat in het zich doen afgeven of leveren van een door
artikel 496 Strafwetboek bedoelde zaak hetzij door gebruik te maken van
valse namen of valse hoedanigheden hetzij door het aanwenden van listige
kunstgrepen en dit met het oogmerk om zich die aan een ander toebehorende
zaak toe te eigenen  (1).
2o Listige kunstgrepen in de zin van artikel 496 Strafwetboek zijn misleidende
middelen die bestaan in of gepaard gaan met uitwendige handelingen en die
determinerend zijn voor de afgifte of de levering van de zaak en bijgevolg in
de regel de afgifte of de levering van de zaak voorafgaan  (2).
3o Louter leugenachtige beweringen, zelfs bij herhaling, leveren geen listige
kunstgrepen in de zin van artikel 496 Strafwetboek op, indien ze niet
gepaard gaan met uitwendige handelingen die er enige geloofwaardigheid
aan verlenen  (3).
4o, 5o en 6o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een bepaalde gedraging
een listige kunstgreep is in de zin van artikel 496 Strafwetboek ; het Hof gaat
enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee
geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

(B. t. Sschiesser International n.v. e.a.)
  (1) Zie Cass. 20 nov. 2001, AR P.00.0548.N, AC 2001, nr. 631.
  (2) Huybrechts, L., Oplichting, Commentaar Strafrecht en Strafvordering, p. 8.
  (3) Cass. 2 okt. 1996, AR P.96.0807.F, AC 1996, nr. 346 ; Cass. 22 sept. 1999, AR P.99.0508.F,
AC 1999, nr. 477.
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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, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 496 Strafwetboek : de appelrechters verklaren de eiser met de
telastlegging B ten onrechte schuldig aan oplichting ; oplichting vereist
de aanwending van listige kunstgrepen die determinerend zijn voor de
afgifte van de verkregen gelden ; het louter verkopen van of het organiseren van de verkoop van goederen van de eerste verweerster aan
groothandelsprijzen en tegen contante betaling of betaling met cheque,
zoals vastgesteld door het arrest, kan geen listige kunstgreep uitmaken
aangezien deze handeling niet bedrieglijk is en niet gepaard gaat met
uitwendige handelingen die er een bepaald krediet aan toekennen ; bijgevolg is het arrest niet naar recht verantwoord ; door niet te preciseren
waaruit de listige kunstgrepen bij de organisatie van de verkoop aan
particulieren precies bestonden en met welke uitwendige handelingen
ze gepaard gingen, belet het arrest het Hof zijn wettigheidstoezicht uit
te oefenen.
3. Oplichting bestaat in het zich doen afgeven of leveren van een door
artikel 496 Strafwetboek bedoelde zaak hetzij door gebruik te maken
van valse namen of valse hoedanigheden hetzij door het aanwenden van
listige kunstgrepen en dit met het oogmerk om zich die aan een ander
toebehorende zaak toe te eigenen.
Listige kunstgrepen zijn misleidende middelen die bestaan in of
gepaard gaan met uitwendige handelingen en die determinerend zijn
voor de afgifte of de levering van de zaak en bijgevolg in de regel de
afgifte of de levering van de zaak voorafgaan.
Louter leugenachtige beweringen, zelfs bij herhaling, leveren geen
listige kunstgrepen op, indien ze niet gepaard gaan met uitwendige
handelingen die er enige geloofwaardigheid aan verlenen.
4. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een bepaalde gedraging
een listige kunstgreep is in de zin van artikel 496 Strafwetboek. Het Hof
gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen
worden verantwoord.
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5. Het arrest oordeelt door overname van de redenen van het beroepen
vonnis en op eigen gronden dat :
— het vaststaat dat de eiser regelmatig verkopen organiseerde waarbij
particulieren goederen van de eerste verweerster tegen contante betaling of tegen betaling met cheque aankochten aan gewone groothandelsprijzen en de eiser vervolgens de met de telastleggingen A.1 tot en
met A.7 bedoelde facturen onder de rubriek retours en monsters liet
opstellen, waarbij de aldus gerealiseerde verkopen globaal en boekhoudkundig aangerekend werden tegen lagere prijzen dan deze die werkelijk werden betaald, namelijk onder aftrek van wegens de aard van de
goederen of bij contante betaling gebruikelijke, maar in werkelijkheid
niet toegestane kortingen op de groothandelsprijzen (beroepen vonnis,
p. 9 ; arrest, p. 5-6) ;
— het vaststaat dat de eiser de valse facturen liet opstellen met het
bedrieglijk opzet de boekhouding van de eerste verweerster ogenschijnlijk te doen kloppen en het verschil tussen de werkelijk betaalde prijzen
en de in de facturen vermelde prijzen ongemerkt aan de vennootschap te
onttrekken (arrest, p. 7) ;
— de eiser uiteindelijk de facturen betaalde en de kortingen in zijn
eigen zak bleven (beroepen vonnis, p. 9).
Op die gronden kon het arrest niet wettig oordelen dat de eiser, die het
bestaan van de constitutieve bestanddelen van het misdrijf oplichting
met inbegrip van de listige kunstgrepen had betwist, listige kunstgrepen
heeft aangewend om zich aan de eerste verweerster toekomende gelden
te doen afgeven, met het oogmerk om die zich toe te eigenen. Eisers
schuldigverklaring aan de telastlegging B (beperkt tot 661.738,21 euro) is
dan ook niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser :
schuldig verklaart aan de telastlegging B (beperkt tot 661.738,21 euro) ;
tot straf en de bijdrage aan het Slachtofferfonds veroordeelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.
Laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Bave (bij
de balie te Brussel), mevr. Baeyens (bij de balie te Brussel), de heer Scheers
(bij de balie te Brussel) en de heer Bauwens (bij de balie te Brussel).
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N° 661
2o

— 4 december 2012
(P.12.0844.N)

kamer

1o STRAF. — ALLERLEI. — Bijdrage tot Financiering van het Slachtofferfonds. — Aard. — Gevolgen.
2o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Bijdrage tot Financiering van het Slachtofferfonds. — Aard. — Gevolgen.
3o STRAF. — GELDBOETE EN OPDECIEMEN. — Opdeciemen. — Bijdrage
tot Financiering van het Slachtofferfonds. — Aard. — Verhoging van de
opdeciemen. — Toepasselijkheid.
4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
TIJD EN RUIMTE. — Werking in de tijd. — Wet waarbij de opdeciemen
worden verhoogd. — Bijdrage tot Financiering van het Slachtofferfonds.
— Toepasselijkheid.

1o, 2o, 3o en 4o De bijdrage bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet van
1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, heeft een eigen
karakter en is geen straf, zodat op die bijdrage bijgevolg artikel 7 EVRM en
artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn ; de verhoging van de opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worden vermeerderd, gaat dan ook in
vanaf de inwerkingtreding van de wet die ze voorschrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf is gepleegd  (1).

(cvb Recycling n.v. t. V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 30 maart 2012.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM en artikel 2
Strafwetboek : het arrest legt aan de eisers in strijd met het in deze
bepalingen vervatte beginsel van de niet-retroactiviteit van de strengere strafwet een bijdrage aan het Slachtofferfonds op van 150,00 euro in
plaats van 137,50 euro ; die verhoging is louter een gevolg van de wetswij  (1) Cass. 3 okt. 2006, AR P.06.0337.N, AC 2006, nr. 455.
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ziging van 28 december 2011 ; die bijdrage maakt een onderdeel uit van
de bestraffing aangezien ze de eisers verplicht tot een financiële inspanning die hun vermogen verarmt.
5. Krachtens artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985
houdende fiscale en andere bepalingen spreekt de rechter bij iedere
veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf de verplichting uit om een bijdrage van 25 euro te betalen als bijdrage aan het
Slachtofferfonds. Het bedrag van de bijdrage is onderworpen aan de
verhoging voorzien in de Wet Opdeciemen Geldboeten.
Deze bijdrage heeft een eigen karakter en is geen straf. Op die bijdrage
zijn bijgevolg artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing.
De verhoging van de opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worden
vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de inwerkingtreding van de wet die
ze voorschrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf is gepleegd.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Opsommer
(bij de balie te Oudenaarde).

N° 662
2o

— 4 december 2012
(P.12.1224.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Afluistermaatregel. — Opnamen.
— Vertaling.
2o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — In eerste
aanleg. — Strafzaken. — Gerechtelijk onderzoek. — Afluistermaatregel.
— Opnamen. — Vertaling.

1o en 2o Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de daar
bedoelde opnamen vertaald worden door een beëdigde vertaler of door een
lid van de gerechtelijke diensten.

(B. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 1 juni 2012.
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De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiseres II voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90sexies Wetboek van
Strafvordering : het arrest oordeelt dat de in België opgenomen Franstalige telefoongesprekken regelmatig zijn, hoewel er voor de vertaling
ervan naar het Nederlands geen beroep werd gedaan op een beëdigde
vertaler en de processen-verbaal betreffende de uitvoering van de
tapmaatregelen niet vermelden dat een lid van de gerechtelijke diensten
is overgegaan tot de vertaling van die gesprekken.
10. Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de
daar bedoelde opnamen vertaald worden door een beëdigde vertaler of
door een lid van de gerechtelijke diensten.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers elk tot de kosten van hun cassatieberoep.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mary (bij
de balie te Brussel).

N° 663
2o

— 4 december 2012
(P.12.1561.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Gerechtelijk onderzoek. — Onderzoeksrechter. — Machtiging tot direct afluisteren. — Machtiging tot
binnendringen in een woning of private plaats. — Finaliteit.
2o ONDERZOEKSRECHTER. — Machtiging

tot direct afluisteren.

tiging tot binnendringen in een woning of private plaats.

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Machtiging tot
woning of private plaats. — Vereiste vermeldingen.
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4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Machtiging tot binnendringen
woning of private plaats. — Regelmatigheid. — Vereiste.
5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Machtiging
— Machtiging tot binnendringen in een woning of

in een

tot direct afluisteren.
private plaats.

— Niet-

vermelding van de periode waarin de bewaking kan worden uitgeoefend in
de machtiging tot afluisteren.
teren.

— Nietigheid

van de machtiging tot afluis-

— Gevolg .

6o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Machtiging tot binnendringen in
woning of private plaats. — Doel. — Nietigheid van de machtiging
afluisteren. — Gevolg.

een
tot

7o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Gerechtelijk onderzoek. — Onderzoeksrechter. — Machtiging tot direct afluisteren. — Niet-vermelding
van de periode waarin de bewaking kan worden uitgeoefend. — Nietigheid
van de machtiging. — Regularisering door een verbeterende machtiging. —
Wettigheid.
8o ONDERZOEKSRECHTER. — Machtiging

tot direct afluisteren.

— Niet-

vermelding van de periode waarin de bewaking kan worden uitgeoefend.

— Nietigheid van de machtiging. — Regularisering
machtiging. — Wettigheid.

door een verbeterende

1o en 2o De onderzoeksrechter die machtiging verleent om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af te luisteren, er kennis van te nemen of
op te nemen met technische hulpmiddelen, kan het binnendringen machtigen in een woning of in een private plaats buiten medeweten of zonder de
toestemming van hetzij de bewoner hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende ;
de machtiging tot binnendringing kan geen andere finaliteit hebben dan
het mogelijk maken van de uitvoering van de machtiging tot direct afluisteren  (1). (Artt. 90ter, § 1, eerste en tweede lid en 90quater, § 1,Wetboek
van Strafvordering)
3o en 4o Uit de tekst van de artikelen 90ter, § 1, eerste en tweede lid, en
90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, hun onderlinge samenhang,
de wetsgeschiedenis van deze bepalingen en de doelgebondenheid van de
beschikking houdende machtiging tot binnendringen met het oog op het
plaatsen van een technisch hulpmiddel teneinde direct afluisteren mogelijk
te maken, volgt dat alhoewel deze beschikking niet de door artikel 90quater,
§ 1, tweede lid, bedoelde vermeldingen moet bevatten, ze slechts kan worden
verleend als er een regelmatige beschikking houdende machtiging tot direct
afluisteren voorhanden is (1)  (2).
5o en 6o De nietigheid van de beschikking houdende machtiging tot direct
afluisteren heeft de nietigheid tot gevolg van de beschikking houdende

  (1) Zie andersl. concl. O.M.
  (2) In de memorie van toelichting (Parl. St. Kamer, 2001-02, 50 1688/001, 63) wordt
gepreciseerd : “Door de voeging van deze regeling in de artikelen 90ter en volgende
van het Wetboek van Strafvordering gelden alle basis- en vormvoorwaarden van deze
artikelen”. Daarmee lijkt het ondersteunend en dus het afhankelijk karakter van de
machtiging tot binnendringing ten opzichte van de machtiging tot direct afluisteren te
worden bevestigd.
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machtiging tot binnendringen die beoogt de uitvoering van de beschikking
houdende machtiging tot direct afluisteren mogelijk te maken  (1).
7o en 8o De nietigheid van de machtiging tot direct afluisteren wegens het nietvermelden van de periode tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend,
kan niet worden geregulariseerd met een verbeterende machtiging (1)  (2).

(Federale Procureur)
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger
1. In het kader van een gerechtelijk onderzoek lastens onbekenden,
geopend op vordering van de eiser, werd door de onderzoeksrechter
een beschikking tot direct afluisteren afgeleverd in toepassing van
artikel 90ter Wetboek van Strafvordering, waarbij door deze onderzoeksmagistraat bevolen werd over te gaan tot “de afluistering, opname en
kennisname van de privécommunicatie met behulp van technische hulpmiddelen” in een in de beschikking nader bepaald pand, maar waarbij
evenwel verzuimd werd de termijn te bepalen waarbinnen deze onderzoeksmaatregel mocht worden uitgevoerd.
Twee dagen na het afleveren van deze eerste beschikking, levert de
onderzoeksrechter een “aanvullende en verbeterende” beschikking af,
waarin gepreciseerd wordt dat de eerste beschikking, waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt, zal gelden vanaf de dag van de aflevering ervan,
voor de termijn van een maand.
2. Een maand later vordert de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling, in toepassing van artikel 136bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken, en meer bepaald :
— te verklaren dat de eerste beschikking dient beschouwd te worden
als een regelmatig bevel om in het pand binnen te dringen voor het
plaatsen van de voor het direct afluisteren vereiste technische hulmiddelen, in de zin van artikel 90ter, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, en dat het binnendringen en het plaatsen van deze technische
hulmiddelen bijgevolg eveneens regelmatig is ;
— te verklaren dat de tweede beschikking van de onderzoeksrechter, in
samenlezing met de eerste erbij gevoegde beschikking, dient beschouwd
te worden als een regelmatige machtiging, in de zin van artikel 90quater,
§ 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, en dat de toepassing van de
onderzoeksmaatregel van het direct afluisteren, vanaf de datum van de
aflevering van de tweede beschikking, bijgevolg regelmatig is ;
— vast te stellen dat de onderzoeksmaatregel van het direct afluisteren, bevolen bij de eerste beschikking, nietig is wat de periode betreft
  (1) Zie andersl. concl. O.M.
  (2) De onderzoeksrechter kan een nietige beschikking niet laten “herleven” via een
verbeterende beschikking, maar niets belet dat hij een nieuwe beschikking neemt,
op de dubbele voorwaarde evenwel dat hij dit doet binnen de geldigheidsperiode van
(maximum één maand) van de bewakingsmaatregel en dat hij de periode van één maand,
die (behoudens verlenging) volgens artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4o, Wetboek van
Strafvordering, als maximumtermijn voor de bewakingsmaatregel geldt, reeds een
aanvang laat nemen vanaf de datum van de eerste als nietig te beschouwen machtiging.
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tussen de datum van de eerste beschikking en de datum van de tweede
beschikking en hiervoor toepassing te maken van artikel 235bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering.
3. In het bestreden arrest oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat :
— de eerste beschikking als bevel tot het direct afluisteren nietig is
ingevolge het niet vermelden van de periode tijdens dewelke de onderzoeksmaatregel kan worden uitgevoerd ;
— deze beschikking, wegens de nietigheid ervan, evenmin kan
beschouwd worden als een geldige machtiging van de onderzoeksrechter
om in het pand binnen te dringen en er technische hulpmiddelen te
plaatsen om direct afluisteren mogelijk te maken ;
— het feit dat dit binnendringen en het plaatsen van de technische
hulmiddelen gebeurde zonder geldige machtiging niet wordt rechtgezet
door de tweede aanvullende en verbeterende beschikking ;
— de eerste beschikking nietig is en de geregistreerde afgeluisterde
gesprekken onregelmatig werden bekomen en nietig zijn en uit het
dossier dienen verwijderd te worden.
De beslissing van het bestreden arrest luidt bijgevolg :
— stelt vast dat de eerste beschikking van de onderzoeksrechter tot
afluistering, opname en kennisname van de privécommunicaties met
behulp van technische hulpmiddelen in het bedoelde pand nietig is,
evenals de processen-verbaal en documenten van de afluistering, opname
en kennisname van deze privécommunicaties ;
— beveelt de verwijdering van de voormelde nietig verklaarde stukken
uit het dossier en de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg.
Deze beslissing maakt het voorwerp uit van het cassatieberoep van de
eiser.
4. In zijn eerste middel voert de eiser de schending aan van de artikelen 90ter, § 1, tweede lid en 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering.
Volgens de eiser leiden de appelrechters uit de nietigheid van de eerste
beschikking “als machtiging tot het (direct) afluisteren van privécommunicaties” ten onrechte af dat deze beschikking evenmin kan
beschouwd worden als een geldig bevel, in de zin van artikel 90ter, § 1,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, om “in een woning of in een
private plaats binnen te dringen”.
Volgens de eiser houdt de eerste beschikking tegelijkertijd een “machtiging tot het afluisteren van privécommunicaties” en een “bevel om
in een woning of in een private plaats binnen te dringen” in en is dit
laatste bevel aan geen enkele op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvereiste onderworpen, ook niet aan de precisering of de beperking van de termijn, zoals bedoeld in artikel 90quater, § 1, 4o, Wetboek
van Strafvordering. Dit laatste artikel viseert volgens de eiser enkel
de bewakingsmaatregel zelf (het direct afluisteren), maar niet de voorbereidende handelingen, die bestaan in het binnendringen in het pand
en het plaatsen van de technische hulpmiddelen, waarvoor de wetgever
duidelijk een minder verregaand beschermingsregime heeft uitgewerkt.
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5. Artikel 90ter, § 1, eerste en de tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De onderzoeksrechter kan in uitzonderlijke gevallen, wanneer het
onderzoek zulks vereist, privécommunicatie of –telecommunicatie,
tijdens de overbrenging ervan, afluisteren, er kennis van nemen en
opnemen, indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een strafbaar feit is, bedoeld in een van de bepalingen opgesomd in § 2, en indien de overige middelen van onderzoek niet
volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.
Teneinde het mogelijk te maken om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af te luisteren, er kennis van te nemen of op te nemen
met technische hulpmiddelen, kan de onderzoeksrechter bevelen om, te
allen tijde, ook buiten medeweten of zonder de toestemming van hetzij
de bewoner, hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende, in een woning of in
een private plaats binnen te dringen.”
Artikel 90quater, § 1, eerste en tweede lid, 4o, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter wordt vooraf
machtiging verleend bij een met redenen omklede beschikking van de
onderzoeksrechter die de beschikking aan de procureur des Konings
meedeelt.
Op straffe van nietigheid wordt de beschikking gedagtekend en
vermeldt zij :
4o de periode tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend,
welke niet langer mag zijn dan één maand te rekenen vanaf de beslissing waarbij de maatregel wordt bevolen.”
6. Uit de zuivere tekstanalyse blijkt alvast dat het bevel van de onderzoeksrechter, bedoeld in artikel 90ter, § 1, Wetboek van Strafvordering,
om, te allen tijde, ook buiten medeweten of zonder de toestemming
van hetzij de bewoner, hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende , in een
woning of in een private plaats binnen te dringen, teneinde het mogelijk te maken om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af
te luisteren, er kennis van te nemen of op te nemen met technische
hulpmiddelen, — anders dan de gedagtekende en met redenen omklede
voorafgaande machtiging tot het (direct) afluisteren, kennisnemen en
opnemen van privé-communicatie en privé-telecommunicatie, bedoeld
in artikel 90quater, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering —, niet
aan enige van de in het tweede lid van deze wetsbepaling opgesomde en
op straffe van nietigheid voorgeschreven verplichte vermeldingen moet
voldoen. Dit bevel tot binnendringen in een woning of in een private
plaats moet dus evenmin een periode vermelden.
Dit lijkt logisch aangezien het heimelijk binnendringen in een woning
voor het plaatsen van de benodigde technische hulpmiddelen normalerwijze, gelet op de vereiste discretie, slechts één enkele en bovendien in
de tijd beperkte tussenkomst van de agenten van gerechtelijke politie,
die belast worden met de uitvoering van dit bevel tot binnendringen en
plaatsing van die hulpmiddelen, zal vereisen.
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7. Een ander verschil tussen beide maatregelen ligt in het feit dat de
namen van de agenten die gelast worden met de uitvoering van het bevel
tot binnendringing en plaatsing van afluisterapparatuur, overeenkomstig artikel 90quater, § 3, eerste lid, laatste zin, Wetboek van Strafvordering, anders dan de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie die aangewezen wordt voor de uitvoering van de maatregel
van (direct) afluisteren (artikel 90quater, § 1, tweede lid, 5o, Wetboek van
Strafvordering), niet mogen worden vermeld in het gerechtelijk dossier.
8. Hoewel de maatregel tot het direct afluisteren (artikel 90quater, § 1,
Wetboek van Strafvordering) en de maatregel tot het binnendringen en
plaatsen van apparatuur (artikel 90ter, § 1, Wetboek van Strafvordering)
bijgevolg aan andere wettelijke bepalingen en aan een andere wettelijk
regime onderworpen zijn, verzet geen enkele wetsbepaling zich ertegen
dat het bevel tot binnendringen en plaatsen van technische hulpmiddelen en de machtiging tot direct afluisteren bij één en dezelfde beschikking worden afgeleverd  (1).
Wellicht zal dit niet steeds mogelijk zijn : het binnendringen in de
woning of in de private plaats voor het installeren van de technische
hulpmiddelen dient immers, — per evidentie — te gebeuren voor(aleer)
tot de uitvoering van de eigenlijke bewakingsmaatregel van het (direct)
afluisteren kan worden overgegaan.
9. De vraag rijst thans of het gegeven dat de beschikking deels nietig
is, — met name waar de machtiging tot direct afluisteren niet voldoet
aan de op straffe van nietigheid voorgeschreven verplichte vermelding
van de periode tijdens dewelke de bewaking kan worden uitgeoefend —,
ook gevolgen heeft voor dat deel van dezelfde beschikking dat enkel
betrekking heeft op het bevel tot het binnendringen in een woning of in
een private plaats en tot het plaatsen van technische hulpmiddelen, dat
niet onderworpen is aan deze vormvereiste.
10. Het bevel tot het binnendringen in een woning of private plaats kan
en mag overeenkomstig artikel 90ter, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, enkel tot doel hebben (het plaatsen van afluisterapparatuur)
“teneinde het mogelijk te maken om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af te luisteren, er kennis van te nemen of op te nemen
met technische hulpmiddelen” : de enige finaliteit van het bevel tot het
heimelijk betreden van de woning of private plaats kan dus enkel gelegen
zijn in de (latere) uitvoering van de machtiging tot (direct) afluisteren.
De vraag rijst dan ook of die loutere “doelgebondenheid” of die enkele
mogelijke “finaliteit” van het bevel tot het binnendringen en tot het
plaatsen van apparatuur een dermate onlosmakelijke verbondenheid
tussen beide maatregelen schept, dat daaruit moet worden afgeleid
dat het bevel tot het plaatsen van technische hulpmiddelen niet kan
bestaan zonder een rechtsgeldige en regelmatige machtiging tot (direct)
afluisteren. Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, dan
lijkt het erop dat de nietigheid van de machtiging tot afluisteren ook
de nietigheid van het bevel tot binnendringen tot gevolg moet hebben.
  (1) Berkmoes, H. en Delmulle, J., De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere
onderzoeksmethoden, Brussel, Politeia, 2011, p. 860, nr. 942.
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11. Dergelijke gevolgtrekking lijkt evenwel nogal verregaand, wanneer
rekening gehouden wordt met een aantal andere elementen.
In de eerste plaats lijkt het feit dat de twee maatregelen (het bevel
tot binnendringen en de machtiging tot afluisteren) in één of in twee
onderscheiden beschikkingen van de onderzoeksrechter kunnen bevolen
worden en het gegeven dat beide maatregelen door een afzonderlijke
wetsbepaling geregeld worden en bijgevolg onder een verschillend
regime vallen, eerder erop te wijzen dat het bevel tot het binnendringen
in een woning of in een private plaats voor het heimelijk installeren van
afluisterapparatuur, — ongeacht de finaliteit van die maatregel —, een
(relatief) autonome titel uitmaakt.
Bovendien kunnen de operationele omstandigheden, de technische
vereisten voor de plaatsing van de afluisterapparatuur, de informatiepositie van de onderzoeksrechter en de onderzoekers of zelfs de noodwendigheden van het onderzoek van die aard zijn, dat de plaatsing onmogelijk onmiddellijk voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van de
bewakingsmaatregel kan gerealiseerd worden. In dergelijk geval lijkt
niets zich ertegen te verzetten dat de onderzoeksrechter onmiddellijk
een bevel tot binnendringen van het pand en tot plaatsen van de apparatuur aflevert, dat, zoals uiteengezet, niet aan enige termijn of periode
gebonden is en dat zal uitgevoerd worden van zodra de praktische realisatie ervan mogelijk is, en pas later, na een geslaagde installatie van de
afluisterapparatuur, machtiging geeft tot de eigenlijke uitvoering. De
vraag kan dan ook gesteld worden in hoeverre kan verantwoord worden
dat de regelmatigheid van een dergelijk in se rechtsgeldig bevel, naderhand en ab initio, nog zou aangetast worden door een navolgende nietige
machtiging tot afluisteren.
12. De regelmatigheid aanvaarden van een bevel tot binnendringen
ondanks de nietigheid van de (gelijktijdige of navolgende) machtiging
tot afluisteren kan bevreemdend lijken, gelet op het intrusief en heimelijk karakter van de maatregel : de loutere aanwezigheid van afluisterapparatuur kan zeker worden aangevoeld als een inbreuk op de privacy.
Nochtans dient erop gewezen te worden dat wij in dit geval enkel staan
voor een “passieve” aanwezigheid van deze technische hulpmiddelen,
die pas kunnen geactiveerd worden wanneer er een (rechtsgeldige en
regelmatige) machtiging wordt afgeleverd. Bovendien mag er niet uit
het oog verloren worden dat het bevel tot binnendringen en plaatsing
van apparatuur weliswaar niet onderworpen is aan de vormvereisten
van artikel 90quater, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering, maar wel aan de proportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarden
bepaald in artikel 90ter, § 1, eerste lid, van dat wetboek : de onderzoeksrechter die een dergelijk bevel aflevert, dient immers voorafgaandelijk
eerst al onderzocht te hebben of hij zich in een situatie bevindt die de
uiteindelijk beoogde bewakingsmaatregel effectief toelaat.
13. Er dient bovendien gepleit te worden voor een bijzonder grote
omzichtigheid en behoedzaamheid bij het beoordelen van de vraag of een
onregelmatigheid, die het gevolg is van het verzuim van een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, kan uitgebreid worden
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naar of gevolgen kan hebben op gevallen waarvoor de wet niet uitdrukkelijk in een dergelijke sanctie heeft voorzien.
In zijn arrest van 5 juni 2007  (1) oordeelde het Hof : “Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in zoverre
de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van
nietigheid voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend
voor een periode die aanvangt vóór de dagtekening van die beschikking,
de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum voorafgaande
bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf
dan wel regelmatig zijn uitgevoerd”.
Deze rechtspraak lijkt erop te wijzen dat het Hof eenzelfde beschikking, waarbij een onderzoeksrechter machtiging verleent voor een bewakingsmaatregel van afluisteren van privé-(tele)communicatie, onderzoekt in zijn verschillende onderdelen of componenten en uiteindelijk
kan beslissen dat een dergelijke machtiging slechts voor een deel behept
is met een nietigheid, terwijl het resterende deel wel degelijk regelmatige onderzoekshandelingen kan opleveren.
Het Hof lijkt een zelfde redenering gevolgd te hebben in zijn arrest
van 13 januari 2009  (2), waar het met betrekking tot de regelmatigheid
van een huiszoeking(smandaat) ook een uitsplitsing maakt en oordeelt :
“Wanneer de onderzoekers bij de uitvoering van een huiszoekingsbevel
de perken ervan overschrijden, zijn enkel de vaststellingen en inbeslagnames welke niet beoogd zijn door het huiszoekingsbevel onregelmatig ;
die onregelmatigheid strekt zich niet uit tot de vaststellingen en inbeslagnames die het huiszoekingsbevel wel beoogt”.
Er lijkt mij geen reden te zijn om een dergelijke benadering ook hier
niet toe te passen.
14. Op grond van bovenstaande elementen betreffende het eigen wettelijk kader en het relatief autonoom karakter van het bevel tot binnendringen in een woning of private plaats en bij toepassing van de principes van de hiervoor aangehaalde cassatierechtspraak, meen ik dat
de nietigheid van de machtiging, wegens het niet vermelden van de
periode binnen dewelke de bewakingsmaatregel mag worden uitgevoerd,
niet doorwerkt op het (bij dezelfde beschikking) afgeleverde bevel tot
binnendringing en de regelmatigheid ervan niet aantast.
Het eerste middel lijkt bijgevolg gegrond.
15. Zuiver cassatietechnisch bekeken moet deze vaststelling leiden tot
de vernietiging van het bestreden arrest en kan volstaan worden met
de vaststelling dat het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie of
cassatie zonder verwijzing kan leiden, geen antwoord meer behoeft.
16. Ik meen evenwel ook het tweede onderdeel van het tweede middel
te moeten bespreken, omdat dit onderdeel betrekking heeft op een ander
niet minder interessant probleem.
17. In dit tweede onderdeel van het tweede middel voert de eiser de
miskenning aan van het beginsel van tegenspraak : volgens de eiser wordt
  (1) Cass. 5 juni2007, AR P.07.0291.N, AC 2007, nr. 300.
  (2) Cass. 13 jan. 2009, AR P. 08.1456.N, AC 2009, nr. 25.
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dit beginsel door de appelrechters miskend omdat zij niet antwoorden op
de in zijn schriftelijke vordering ontwikkelde redenering met betrekking
tot de regelmatigheid van de tweede aanvullende en verbeterende beschikking van de onderzoeksrechter, samen gelezen met de eerste beschikking.
18. Hoewel artikel 149 Grondwet niet toepasselijk is voor de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de
strafvervolging, hebben de onderzoeksgerechten toch de verplichting te
antwoorden op de conclusie van de partijen  (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.
19. Uit het hiervoor beschreven feitelijk verloop van de procedure
blijkt dat de onderzoeksrechter twee dagen na de eerste machtiging voor
de bewakingsmaatregel, waarbij verzuimd werd de wettelijk voorgeschreven verplichte precisering van de periode tijdens dewelke die bewaking kan worden uitgeoefend te vermelden, een nieuwe “aanvullende
en verbeterende” machtiging afleverde, waarbij uitdrukkelijk verwezen
werd naar de eerste beschikking en waarbij tevens gepreciseerd werd dat
de eerste beschikking zal gelden voor een termijn van een maand vanaf
de datum van die eerste beschikking.
20. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt hieromtrent dat de
nietigheid van de eerste beschikking, als machtiging voor de bewakingsmaatregel, wegens het ontbreken van de vermelding van de periode
tijdens dewelke de bewaking kon worden uitgevoerd, nietig is en wegens
deze nietigheid (ook) niet kon beschouwd worden als een geldig bevel tot
binnendringen in een woning of in een private plaatse en dat het feit dat
dit (binnendringen) gebeurde zonder geldig bevel niet wordt rechtgezet
door de tweede verbeterende en aanvullende beschikking.
21. Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat een onderzoeksrechter, die vaststelt dat hij verzuimd heeft één van de door
artikel 90quater, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, op straffe
van nietigheid verplicht voorgeschreven vermeldingen op te nemen in
zijn voorafgaande machtiging tot (direct) afluisteren, de nietige bewakingsmaatregel onmiddellijk laat stopzetten en tegelijkertijd een nieuwe
machtiging aflevert waarbij hij het verzuim herstelt, op de dubbele
voorwaarde evenwel dat hij dit doet binnen de geldigheidsperiode van
(maximum één maand) van de bewakingsmaatregel en dat hij de periode
van één maand, die (behoudens verlenging) volgens artikel 90quater, § 1,
tweede lid, 4o, Wetboek van Strafvordering, als maximumtermijn voor
de bewakingsmaatregel geldt, reeds een aanvang laat nemen vanaf de
datum van de eerste als nietig te beschouwen machtiging.
22. Het feit dat de periode, die een aanvang nam op de datum van de
eerste nietige beslissing waarbij de maatregel bevolen werd, onvermijdelijk een invloed heeft op de periode die in de nieuwe (vervangende) beslis  (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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sing moet wordt vermeld, is het gevolg van het gegeven dat de wetgever
maximumtermijnen heeft voorzien, met name één maand, één of meerdere keren verlengbaar, met een absoluut maximum van zes maanden.
In de veronderstelling dat de nieuwe machtiging, die het verzuim van
de eerste (nietige) machtiging herstelt, een nieuwe periode van één
maand zou doen lopen, overschrijdt men deze wettelijk voorgeschreven
beperking van de periode waarin de bewakingsmaatregel kan worden
uitgeoefend : gesteld dat de onderzoeksrechter op 1 januari een nietige
machtiging aflevert, met een geldigheidstermijn tot 1 februari, maar
pas op 15 januari vaststelt dat de eerste machtiging nietig is en onmiddellijk een nieuwe machtiging neemt, die een periode vermeldt van
één maand die een einde neemt op 15 februari, dan kan niet anders dan
worden vastgesteld dat de bewakingsmaatregel in totaal een maand en
vijftien dagen werd uitgeoefend. In dat geval zou de bewakingsmaatregel gedurende de eerste vijftien dagen weliswaar onregelmatig zijn
(en dienen de resultaten ervan nietig verklaard te worden), maar dat
doet niet af aan het gegeven dat de bewakingsmaatregel effectief niet
één maand maar wel anderhalve maand uitgeoefend werd, wat meteen
de regelmatigheid van de gehele bewakingsmaatregel (ook tijdens de
periode die gedekt wordt door de nieuwe rechtsgeldige en regelmatige
machtiging) zou aantasten. Op dezelfde wijze, zou bij de herhaaldelijke
verlenging van de bewakingsmaatregel, ook de maximumtermijn van
zes maanden kunnen overschreden worden.
23. Een herstel van het verzuim na het verstrijken van de geldigheidsperiode (van maximum één maand) van de bewakingsmaatregel
is uiteraard onmogelijk en bovendien zinloos : dergelijke bewakingsmaatregel is onherstelbaar nietig. Een nieuwe bewakingsmaatregel zal
dan pas mogelijk zijn wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden de
bewakingsmaatregel noodzakelijk maken (artikel 90quinquies, derde lid,
Wetboek van Strafvordering).
24. Dit probleem doet zich in de thans voorliggende zaak niet voor
aangezien de tweede aanvullende en verbeterende machtiging verleend
werd binnen de in de eerste (nietige) machtiging vermelde geldigheidsperiode van één maand en de onderzoeksrechter de geldigheidsperiode
van de aanvullende en verbeterende beschikking reeds een aanvang liet
nemen op de datum van die eerste (nietige) machtiging : de maximumtermijn van één maand werd dus niet overschreden.
25. Wanneer mag aangenomen worden dat de onderzoeksrechter aan
het verzuim, dat geleid heeft tot een eerste nietige machtiging, kan
remediëren door het afleveren, binnen de hiervoor gestelde voorwaarden, van een nieuwe ditmaal rechtsgeldige en regelmatige machtiging, — wat overigens de meest oordeelkundige oplossing lijkt —, dan
moet ook aanvaard worden dat de onderzoeksrechter, — steeds onder
dezelfde voorwaarden —, het verzuim kan herstellen door het navolgend
afleveren van een “aanvullende en verbeterende” machtiging, voor zover
die laatste machtiging aan alle op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvereisten voldoet.
26. De onderzoeksrechter die een dergelijke aanvullende en verbeterende machtiging aflevert, kan daarbij probleemloos verwijzen naar de
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eerste (nietige) machtiging. Hij neemt daardoor immers de nietigheid
van deze eerste machtiging niet over, aangezien het precies zijn bedoeling is aan deze nietigheid te verhelpen.
27. Het effect van een dergelijke aanvullende en verbeterende machtiging heeft uiteraard niet tot gevolg dat de nietige machtiging ab initio
zou “herleven” : de uitoefening van de bewakingsmaatregel tijdens de
periode tussen de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode, zoals die
vermeld was in de eerste (nietige) beschikking, en de datum van de
aanvullende en verbeterende machtiging, en de resultaten van de uitoefening van die bewakingsmaatregel, blijven nietig.
De aanvullende en verbeterende machtiging kan dus maar effect
hebben vanaf de datum van die machtiging : in het hiervoor aangehaalde
cijfervoorbeeld blijft de bewakingsmaatregel nietig in zoverre deze
uitgeoefend werd tussen 1 januari en 14 januari, maar is de afluistermaatregel regelmatig en rechtsgeldig tussen 15 januari en 1 februari en
kan zij, desgevallend, verlengd worden tot 1 juli.
28. Zoals hiervoor uiteengezet, oordelen de appelrechters enkel dat de
aanvullende en verbeterende beschikking de eerste (nietige) beschikking niet rechtzet. Dit oordeel is niet naar recht verantwoord.
Het Hof hoeft zich hieromtrent evenwel niet (meer) uit te spreken (cf.
randnummer 15 hiervoor).
29. Hetzelfde geldt voor het eerste onderdeel van het tweede middel,
dat eveneens betrekking heeft op de miskenning van het beginsel van de
tegenspraak : ook dit onderdeel behoeft geen antwoord meer, aangezien
het niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing.
Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing naar
de kamer van inbeschuldigingstelling van hetzelfde hof van beroep,
anders samengesteld.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 augustus 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 9 november 2012 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Op de openbare rechtszitting van 4 december 2012 heeft raadsheer Filip
Van Volsem verslag uitgebracht en advocaat-generaal Patrick Duinslaeger geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter, § 1, tweede lid,
en 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering : de appelrechters leiden uit
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de nietigheid van het bevel tot afluisteren van privécommunicatie ten
onrechte af dat er geen geldige machtiging is in de zin van artikel 90ter,
§ 1, tweede lid, van dit wetboek ; een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de afluistering, opname en kennisname van privécommunicatie in een welbepaald pand met behulp van technische hulpmiddelen wordt bevolen is zowel een machtiging in de zin van artikel 90ter,
§ 1, eerste lid, om de privécommunicatie af te luisteren, op te nemen en
er kennis van te nemen, als een bevel van de onderzoeksrechter in de zin
van artikel 90ter, § 1, tweede lid, om voorafgaandelijk in dat pand binnen
te dringen teneinde er technische hulpmiddelen te plaatsen om direct
afluisteren mogelijk te maken ; de in artikel 90quater, § 1, bepaalde
nietigheidssanctie geldt uitsluitend voor de machtiging tot het afluisteren, het opnemen en de kennisname en niet voor het bevel om binnen
te dringen waarvoor de wetgever een minder verregaand beschermingsstelsel heeft uitgewerkt ; voor dat bevel bepaalt de wetgever geen op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten en evenmin een
beperking in de tijd.
2. Artikel 90ter, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalt : “De onderzoeksrechter kan in uitzonderlijke gevallen, wanneer
het onderzoek zulks vereist, privécommunicatie of –telecommunicatie,
tijdens de overbrenging ervan, afluisteren, er kennis van nemen en
opnemen, indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een strafbaar feit is, bedoeld in een van de bepalingen opgesomd in § 2, en indien de overige middelen van onderzoek niet
volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.
Teneinde het mogelijk te maken om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af te luisteren, er kennis van te nemen of op te nemen
met technische hulpmiddelen, kan de onderzoeksrechter bevelen om, te
allen tijde, ook buiten medeweten of zonder de toestemming van hetzij
de bewoner, hetzij de eigenaar of zijn rechthebbende, in een woning of in
een private plaats binnen te dringen”.
Artikel 90quater, § 1, eerste en tweede lid, 4o, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter
wordt vooraf machtiging verleend bij een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter die de beschikking aan de procureur des
Konings meedeelt.
Op straffe van nietigheid wordt de beschikking gedagtekend en
vermeldt zij : 4o de periode tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend, welke niet langer mag zijn dan één maand te rekenen vanaf de
beslissing waarbij de maatregel wordt bevolen”.
3. De onderzoeksrechter die machtiging verleent om privécommunicatie of -telecommunicatie direct af te luisteren, er kennis van te nemen
of op te nemen met technische hulpmiddelen, kan het binnendringen
machtigen in een woning of in een private plaats buiten medeweten of
zonder de toestemming van hetzij de bewoner hetzij de eigenaar of zijn
rechthebbende. De machtiging tot binnendringing kan geen andere finaliteit hebben dan het mogelijk maken van de uitvoering van de machtiging tot direct afluisteren.
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4. Uit de tekst van de artikelen 90ter, § 1, eerste en tweede lid, en
90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, hun onderlinge samenhang,
de wetsgeschiedenis van deze bepalingen en de doelgebondenheid van
de beschikking houdende machtiging tot binnendringen met het oog op
het plaatsen van een technisch hulpmiddel teneinde direct afluisteren
mogelijk te maken, volgt dat alhoewel deze beschikking niet de door
artikel 90quater, § 1, tweede lid, bedoelde vermeldingen moet bevatten,
ze slechts kan worden verleend als er een regelmatige beschikking
houdende machtiging tot direct afluisteren voorhanden is.
De nietigheid van de beschikking houdende machtiging tot direct afluisteren heeft dan ook de nietigheid tot gevolg van de beschikking houdende
machtiging tot binnendringen die beoogt de uitvoering van de beschikking houdende machtiging tot direct afluisteren mogelijk te maken.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. De appelrechters die oordelen dat gezien de nietigheid van het bevel
tot afluisteren wegens de afwezigheid van de op straffe van nietigheid
door artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4o, Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven vermelding, er geen geldige machtiging van de onderzoeksrechter tot binnendringen in de zin van artikel 90ter, § 1, tweede
lid, kan zijn (arrest p. 8, ro 3.2 en 3.3), verantwoorden hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert miskenning aan van de tegenspraak : de appelrechters beantwoorden niet eisers in zijn schriftelijke vordering aangevoerd
middel dat er ingevolge de beschikking van 8 juni 2012 en de samenlezing
van die beschikking met de initiële beschikking van 6 juni 2012, met ingang
vanaf 8 juni 2012 wel degelijk een regelmatige bewakingsmaatregel bestond
en omkleden dan ook hun beslissing niet regelmatig met redenen.
9. De nietigheid van de machtiging tot direct afluisteren wegens het
niet-vermelden van de periode tijdens welke de bewaking kan worden
uitgeoefend, kan niet worden geregulariseerd met een verbeterende
machtiging.
10. De appelrechters die oordelen dat de nietigheid van de beschikking
van 6 juni 2012 niet kan worden rechtgezet met de beschikking van 8 juni
2012 (arrest, p. 8, ro 3.5) beantwoorden eisers verweer en verantwoorden
hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Andersluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal.

N° 664
2o

— 4 december 2012
(P.12.1797.N)

kamer

1o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Artikel 37 Wet
Strafuitvoering. — Mogelijkheid tot eenmalig uitstel. — Verzoek tot
uitstel van de veroordeelde. — Meervoudig uitstel. — Wettigheid.
2o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Artikel 37 Wet Strafuitvoering. — Mogelijkheid tot
eenmalig uitstel. — Verzoek tot uitstel van de veroordeelde. — Meervoudig uitstel. — Wettigheid.

1o en 2o Artikel 37 Wet Strafuitvoering, dat krachtens artikel 53, vijfde lid,
van dezelfde wet van toepassing is op de strafuitvoeringsrechtbank en dat
bepaalt dat de strafuitvoeringsrechter de behandeling van de zaak slechts
éénmaal kan uitstellen tot een latere zitting, zonder dat deze meer dan twee
maanden later mag plaatsvinden, verhindert de strafuitvoeringsrechtbank
niet de zaak meer dan éénmaal uit te stellen, wanneer dit gebeurt op verzoek
van de veroordeelde zelf.

(L.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brugge van 24 oktober 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 37 Wet Strafuitvoering :
de strafuitvoeringsrechtbank schendt dat artikel door de zaak uit te
stellen op de rechtszittingen van 6 september 2012 en 20 september 2012.
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4. Artikel 37 Wet Strafuitvoering, dat krachtens artikel 53, vijfde lid,
van dezelfde wet van toepassing is op de strafuitvoeringsrechtbank,
bepaalt dat de strafuitvoeringsrechter de behandeling van de zaak
slechts éénmaal kan uitstellen tot een latere rechtszitting, zonder dat
deze meer dan twee maanden later mag plaatsvinden.
5. Die bepaling verhindert de strafuitvoeringsrechtbank niet de zaak
meer dan éénmaal uit te stellen, wanneer dit gebeurt op verzoek van de
veroordeelde zelf.
6. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 6 september 2012
blijkt dat de strafuitvoeringsrechtbank op die zitting de zaak in voortzetting heeft gesteld naar de rechtszitting van 20 september 2012 op
verzoek van de raadsman van de eiseres, om hem toe te laten een stuk
voor te leggen.
7. Door vervolgens de zaak enkel op de rechtszitting van 20 september
2012 in voortzetting te stellen zonder dat de eiseres dat heeft gevraagd,
schendt de strafuitvoeringsrechtbank artikel 37 Wet Strafuitvoering
niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Cauwelier
(bij de balie te Ieper).

N° 665
2o

— 4 december 2012
(P.12.1897.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Ernstige aanwijzingen
van schuld. — Verhoor door de onderzoeksrechter. — Geen voorafgaand
vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat. — Onderzoeksgerecht. — Beoordeling van de voorlopige hechtenis. — Aanwijzing van schuld
afgeleid uit de verklaring zonder overleg of bijstand. — Wettigheid.
2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. —
Ernstige aanwijzingen van schuld. — Verhoor door de onderzoeksrechter.
— Geen voorafgaand vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat.
— Aanwijzing van schuld afgeleid uit de verklaring zonder overleg of
bijstand. — Wettigheid.
3o RECHTEN VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Ernstige aanwijzingen van schuld. — Verhoor
door de onderzoeksrechter. — Geen voorafgaand vertrouwelijk overleg
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afgeleid uit de

verklaring zonder overleg of bijstand.

4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Ernstige aanwijzingen
van schuld. — Verhoor door de onderzoeksrechter. — Geen voorafgaand
vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat. — Onderzoeksgerecht. — Beoordeling van de voorlopige hechtenis. — Aanwijzing van schuld
afgeleid uit andere dossiergegevens dan de verklaring zonder overleg of
bijstand.

— Wettigheid.

o

5 ONDERZOEKSGERECHTEN. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. —
Ernstige aanwijzingen van schuld. — Verhoor door de onderzoeksrechter.
— Geen voorafgaand vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat. — Aanwijzing van schuld afgeleid uit andere dossiergegevens dan de
verklaring zonder overleg of bijstand. — Wettigheid.
6o RECHTEN VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Ernstige aanwijzingen van schuld. — Verhoor door
de onderzoeksrechter. — Geen voorafgaand vertrouwelijk overleg of
bijstand van een advocaat. — Aanwijzing van schuld afgeleid uit andere
dossiergegevens dan de verklaring zonder overleg of bijstand. — Wettigheid.

1o, 2o en 3o Uit artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt
dat tegen een persoon geen veroordeling kan worden uitgesproken die enkel
gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met §§ 2, 3 en 5, met
uitsluiting van § 4, wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of
de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, volgt dat het de onderzoeksgerechten niet toegestaan is bij de beoordeling van de voorlopige hechtenis uit dergelijke verklaringen aanwijzingen van schuld af te leiden  (1).
4o, 5o en 6o Uit artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt
dat tegen een persoon geen veroordeling kan worden uitgesproken die enkel
gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met §§ 2, 3 en 5, met
uitsluiting van § 4, wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg
of de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, volgt niet dat het
onderzoeksgerecht dat vaststelt dat het verhoor door de onderzoeksrechter
gebeurde zonder voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg en zonder bijstand
van een advocaat, er steeds toe gehouden is de invrijheidstelling te bevelen
van de inverdenkinggestelde ; de ernstige aanwijzingen van schuld kunnen
immers ook worden ontleend aan andere dossiergegevens dan de voor de
onderzoeksrechter afgelegde verklaring.

(A.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 november 2012.
  (1) Zie Cass. 7 maart 2012, AR P.12.0321.F, AC 2012, nr. 154 ; Cass. 14 aug. 2012, AR
P.12.1470.F, AC 2012, nr. 437.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 47bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering en de artikelen 2bis, § 2, zesde lid, en 16, § 2, tweede lid,
Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte dat het bevel
tot aanhouding uitsluitend steunt op de verklaringen van het slachtoffer en op de materiële vaststellingen van de verbalisanten en dat er
in hoofde van de eiser ernstige aanwijzingen van schuld bestaan ; ten
onrechte weigert de raadkamer eisers invrijheidstelling ; bij het verhoor
door de onderzoeksrechter was geen advocaat aanwezig en er was
evenmin een voorafgaand vertrouwelijk overleg ; in het proces-verbaal
is niet geacteerd dat de eiser afstand deed van zijn recht op bijstand ; de
eiser had dus in vrijheid moeten worden gesteld.
5. In zoverre het middel is gericht tegen de beschikking van de raadkamer, is het niet ontvankelijk.
6. Volgens artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering kan tegen een
persoon geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is op
verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met §§ 2, 3 en 5, met uitsluiting van § 4, wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of
de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor.
Uit die bepaling volgt dat het de onderzoeksgerechten niet toegestaan
is bij de beoordeling van de voorlopige hechtenis uit dergelijke verklaringen aanwijzingen van schuld af te leiden.
Uit die bepaling volgt evenwel niet dat het onderzoeksgerecht dat
vaststelt dat het verhoor door de onderzoeksrechter gebeurde zonder
voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg en zonder bijstand van een advocaat, er steeds toe gehouden is de invrijheidstelling te bevelen van de
inverdenkinggestelde. De ernstige aanwijzingen van schuld kunnen
immers ook worden ontleend aan andere dossiergegevens dan de voor de
onderzoeksrechter afgelegde verklaring.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar of de in aanmerking
genomen aanwijzingen van schuld zijn afgeleid uit andere dossiergegevens dan het verhoor van de inverdenkinggestelde voor de onderzoeksrechter.
In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel of verplicht tot een
onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het
niet ontvankelijk.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vrebos (bij de
balie te Brussel).

N° 666
2o

— 5 december 2012
(P.12.1230.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Strafzaken. — Strafvordering. — Beslissing of maatregel van inwendige aard. — Begrip.
2o HOGER BEROEP. — Strafzaken (Douane en accijnzen inbegrepen). —
Algemeen. — Beslissing of maatregel van inwendige aard. — Begrip.
3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — Ontwerp van koninklijk
besluit. — Advies van de Raad van State. — Niet– gepubliceerd. — Koninklijk besluit. — Wettigheid.
4o RAAD VAN STATE. — Ontwerp van koninklijk besluit. — Advies van de
Raad van State. — Niet– gepubliceerd. — Koninklijk besluit. — Wettigheid.

1o en 2o Een beslissing over een geschil van feitelijke of juridische aard is
geen maatregel van inwendige aard ; een onderzoeksmaatregel betreffende
de bewijsvoering beantwoordt aan dit geval  (1). (Art. 1046, Gerechtelijk
Wetboek)
3o en 4o Geen enkele wetsbepaling bestraft het niet-publiceren van het advies
van de Raad van State dat aan een ontwerp van koninklijk besluit voorafgaat ; die publicatie is geen substantieel vormvereiste waarvan het verzuim
tot onwettigheid van het betrokken besluit leidt  (2).

(F. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Verviers van 21 juni 2012.
  (1) Zie Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1592.N, AC 2012, nr. 229 ; G. de Leval, Éléments de
procédure civile, 2de uitg., Larcier, 1995, nr. 195, p. 290-292.
  (2) J. Salmon, J. Jaumotte en E. Thibaut, Le Conseil d’Etat de Belgique, dl. I, Bruylant, 2012, p. 300-301, nr. 18 ; M. Leroy, Contentieux administratif, 2de uitg., Bruylant, 2000,
p. 152.
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoepen van de eisers, in de hoedanigheid van beklaagden
Eerste middel
Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 1046 Gerechtelijk
Wetboek, verwijt de appelrechters dat zij het hoger beroep ontvankelijk hebben verklaard dat de arbeidsauditeur heeft ingesteld tegen het
vonnis waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen, terwijl die
beslissing alleen maar een maatregel van inwendige aard is.
Een beslissing over een betwisting van feitelijke of juridische aard is
geen maatregel van inwendige aard. Dat geldt ook voor een onderzoeksmaatregel betreffende de bewijsvoering.
De correctionele rechtbank heeft het hoger beroep ontvankelijk
verklaard omdat het beroepen vonnis had geoordeeld dat er twijfel
bestond over de betrouwbaarheid van de digitale tachograaf, dat die
beslissing uitspraak doet over de grond van de zaak en nadelig is voor
het openbaar ministerie. Door aldus te beslissen maken de appelrechters
een juiste toepassing van de voormelde wetsbepaling.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
De eisers voeren aan dat het vonnis artikel 149 Grondwet schendt
door niet te antwoorden op hun conclusie over de onwettigheid van het
koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en van de Raad,
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer. Zij leidden die onwettigheid af uit het feit dat het advies
van de Raad van State dat aan dit besluit voorafgaat, niet werd bekendgemaakt.
Door vast te stellen dat geen enkele wetsbepaling een sanctie stelt op
het niet-bekendmaken van het advies van de Raad van State dat aan
een ontwerp van koninklijk besluit voorafgaat en dat die bekendmaking geen substantieel vormvereiste is waarvan het verzuim tot onwettigheid van het betrokken besluit leidt, antwoordt de correctionele
rechtbank op dat verweer. De appelrechters dienden daarenboven niet
te antwoorden op een argument afgeleid uit de rechtspraak, dat niet
verschilt van het reeds afgewezen middel.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Het middel voert in de eerste plaats aan dat het vonnis niet antwoordt
op de argumenten van de eisers betreffende het gebrek aan betrouwbaarheid van de digitale tachograaf, die gebruikt wordt om de rij- en rusttijd
te berekenen van de chauffeurs van de voertuigen van de vennootschap,
eiseres voor het Hof.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 195 Wetboek
van Strafvordering, zonder te vermelden waarom het vonnis die bepaling schendt, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
Onder voorwendsel van een schending van artikel 149 Grondwet, oefent
het middel alleen kritiek uit op de beoordeling, door de bodemrechters,
van de door de eisers aangevoerde feitelijke gegevens.
Dergelijke grief is geen motiveringsgebrek dat, om reden van de aangevoerde bepaling, in aanmerking komt om te worden vernietigd.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
De eisers voeren ook aan dat zij, gelet op de door hen aangevoerde
gegevens, met het voordeel van de twijfel moesten zijn vrijgesproken.
De twijfel die de beklaagde ten goede komt, is de twijfel die bij de
rechter leeft.
Uit het vonnis blijkt dat de appelrechters niet hebben getwijfeld aan
de kwaliteit van de technische metingen die door de vervolgende partij
zijn overgelegd en over het strafbaar karakter van de aan de eisers
tenlastegelegde feiten.
In zoverre kan het middel 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 beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
B. Cassatieberoep van de eiseres, in de hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij
De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
5 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Alain
Franken (bij de balie te Luik).
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N° 667
2o

— 5 december 2012
(P.12.1235.F)

kamer

1o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Witwassen. —
Vermogensvoordelen. — Voorwerp van de witwaspraktijken. — Verplichte
verbeurdverklaring.
2o HELING. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Voorwerp
witwaspraktijken. — Verplichte verbeurdverklaring.

van de

3o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Witwassen.
— Vermogensvoordelen. — Bijzondere verbeurdverklaring. — Rechten van
derden op de verbeurdverklaarde goederen.
4o HELING. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Bijzondere verbeurdverklaring. — Rechten van derden op de verbeurdverklaarde goederen.
5o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Eigendom van
een derde. — Recht van tussenkomst van de derde.
6o TUSSENKOMST. — Strafzaken. — Strafvordering. — Verbeurdverklaring. — Eigendom van een derde. — Recht van tussenkomst van de derde.
7o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Verbeurdverklaard voorwerp behoort aan een derde. — Uitspraak zonder tussenkomst van de derde op de rechtszitting. — Recht op hoger beroep van de
derde.
8o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Straf. — Verbeurdverklaring. —
Verbeurdverklaard voorwerp behoort aan een derde. — Uitspraak zonder
tussenkomst van de derde op de rechtszitting. — Recht op hoger beroep
van de derde.
9o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld. — Strafvordering. — Tussenkomende partij. — Straf. — Verbeurdverklaring. — Verbeurdverklaard
voorwerp behoort aan een derde. — Uitspraak zonder tussenkomst van de
derde op de rechtszitting. — Recht op hoger beroep van de derde.
10o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen. — Toewijzing aan de burgerlijke partij. — Beslissing van
de strafrechter. — Kracht van gewijsde. — Aanspraak van een derde. —
Bevoegde rechter.
11o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Voorwerp
van de witwaspraktijken. — Verplichte verbeurdverklaring. — Recht op
bescherming van de eigendom. — Miskenning.
12o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Allerlei. — Artikel 1, Aanvullend protocol nummer 1 van het Verdrag
Rechten van de Mens. — Strafzaken. — Straffen. — Verbeurdverklaring. —
Witwassen. — Voorwerp van de witwaspraktijken. — Verplichte verbeurdverklaring. — Recht op bescherming van de eigendom. — Miskenning.
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13o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Nieuw middel. — Rechtspleging voor de eerste rechter. — Verbeurdverklaringen bevolen zonder
eerbiediging van de voorgeschreven vorm. — Middel voert de onwettigheid
van de verbeurdverklaringen aan. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o De vermogensvoordelen die zijn omgezet of overgedragen met de
bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen moeten worden verbeurdverklaard ook als zij geen eigendom van de veroordeelde zijn. (Art. 505,
eerste lid, 3o, en vijfde lid, Strafwetboek)
3o en 4o Hoewel artikel 505, derde lid, van het Strafwetboek, ten aanzien van
de veroordeelde de voorwaarde van eigendom afschaft, preciseert het ook
dat de aldus uitgesproken straf van verbeurdverklaring geen schade mag
berokkenen aan de rechten van derden op de goederen die zij wil treffen.
(Art. 505, derde lid, Strafwetboek)
5o en 6o Als de strafvervolging betrekking heeft op bezit dat in aanmerking
komt voor verbeurdverklaring maar dat eigendom is van een derde, mag
laatstgenoemde in het geding tussenkomen om zich tegen die maatregel te
verweren.
7o, 8o en 9o Indien het voorwerp dat een derde toebehoort bij vonnis is verbeurdverklaard zonder dat die derde op de rechtszitting is tussengekomen, kan
laatstgenoemde hoger beroep of cassatieberoep instellen.
10o Nadat de veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde
is gegaan, kan de derde die beweert recht te hebben op een krachtens de
artikelen 42, 3o, en 505, eerste lid, 3o, van het Strafwetboek, verbeurdverklaard vermogensvoordeel, dat overeenkomstig artikel 43bis, derde lid, van
datzelfde wetboek aan de burgerlijke partij is toegewezen, zijn rechten doen
gelden door hiertoe, krachtens het gemeen recht, een vordering in te stellen
voor de burgerlijke rechter  (1). (Artt. 42, 3o, 43bis, derde lid, en 505, eerste
lid, 3o, Strafwetboek)
11o en 12o Door de verplichte verbeurdverklaring toe te passen op het voorwerp
van de witwaspraktijken, ook al behoort dat niet toe aan de veroordeelde,
schendt artikel 505 van het Strafwetboek, artikel 1 van het Aanvullend
protocol nummer 1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet, behalve indien dat artikel los
wordt gelezen van de regels die de strengheid ervan afzwakken. (Art. 1,
Aanvullend Protocol nr. 1, EVRM ; art. 505, Strafwetboek)
13o Het cassatiemiddel dat geen verband houdt met de bevoegdheid, dat
betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter en dat niet aan de
appelrechter werd voorgelegd, is niet ontvankelijk ; het middel dat aanvoert
dat de verbeurdverklaringen die door de eerste rechter zijn bevolen, zonder
eerbiediging van het bij artikel 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek voorgeschreven vormvereiste, onwettig zijn, kan bijgevolg niet voor het eerst aan
het Hof van Cassatie worden voorgelegd  (2). (Art. 2, Wet 29 april 1806)

(Swedeponic Belgium n.v. t. F. e.a. ; F. e.a.
t. Swedeponic Belgium n.v.)
  (1) Cass. 22 sept. 1998, AR P.97.1348.N, AC 1998, nr. 411.
  (2) Zie Cass. 19 nov. 2003, AR P.03.0969.F, AC 2003, nr. 579.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 23 mei 2012.
De eisers voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht,
ieder twee middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van Swedeponic Belgium nv
Eerste middel
De appelrechters wordt verweten dat zij hebben beslist dat de telastlegging van misbruik van vennootschapsgoederen niet bewezen was, omdat
zij slaat op betalingen die in werkelijkheid niet werden uitgevoerd.
De grief is afgeleid uit de vaststellingen van het arrest zelf, volgens
dewelke voormelde bedragen, die door de leveranciers valselijk werden
gefactureerd, hen werden betaald met vennootschapsgelden alvorens
te worden teruggestort aan de beklaagde, die ze naar eigen goedvinden
heeft aangewend.
Hoewel het arrest, om de door het middel bekritiseerde reden, de
telastlegging misbruik van vennootschapsgoederen afwijst, neemt het
die van misbruik van vertrouwen wel in aanmerking en veroordeelt het
de beklaagde om de eiseres te vergoeden tot beloop van de verduisterde
bedragen, na aftrek van het loon dat het personeel met die gelden is
uitbetaald.
De bekritiseerde reden schaadt de eiseres dus niet, aangezien haar eis
op een andere grond is toegewezen.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel “Fraus
omnia corrumpit”.
Het arrest wordt verweten dat het beslist dat de eiseres geen vergoedbare schade heeft geleden voor de totaliteit van de valselijk gefactureerde bedragen die in de telastlegging misbruik van vertrouwen zijn
bedoeld, om reden dat de beklaagde een gedeelte van de verduisterde
bedragen heeft gebruikt om “in het zwart” de overuren te betalen die de
arbeiders van de benadeelde vennootschap voor haar hebben verricht.
Door aldus uitspraak te doen, beslist het arrest niet dat het verlies
van een onrechtmatig voordeel een te vergoeden schade is. Het staat de
dader van het misdrijf evenmin toe zich te beroepen op een nalatigheid
van het slachtoffer die het plegen van het misdrijf heeft vergemakke-
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lijkt, om het bedrag van de vergoeding van de door hem veroorzaakte
schade te verminderen.
Het arrest beslist alleen dat de eiseres geen schade heeft geleden voor
het gedeelte van de verduisterde bedragen dat gebruikt is om haar arbeiders op onregelmatige wijze uit te betalen, aangezien dit het loon is voor
arbeid waaruit zij voordeel heeft gehaald.
Het feit dat de bedragen zijn verduisterd met behulp van valse facturen
en de omstandigheid dat de arbeiders met deze sommen “in het zwart”
werden betaald, beletten de appelrechters niet erop te wijzen dat, aangezien een gedeelte van het ontvreemde vermogen, onder welke vorm dan
ook, aan het slachtoffer werd teruggestort, haar schade in dezelfde mate
is verminderd.
De onregelmatigheid van de teruggave verplicht de rechter niet om die
als onbestaande te beschouwen.
Door de bekritiseerde beslissing heeft het hof van beroep het algemeen
rechtsbeginsel bijgevolg niet miskend en evenmin de wetsbepalingen
geschonden die de eiseres aanvoert.
Het middel kan niet worden aangenomen.
B. Cassatieberoep van H. F.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op de conclusie
waarin wordt aangevoerd dat de door de eerste rechter ten onrechte
verbeurdverklaarde levensverzekering en waardepapieren bezittingen
zijn die, althans gedeeltelijk, door een andere beklaagde zijn verworven
met behulp van haar toebehorende middelen.
In zoverre dat verweer betrekking heeft op de wettigheid van de
verbeurdverklaring, dienden de appelrechters daarop niet te antwoorden,
omdat die bijkomende straf werd gevorderd op grond van artikel 505,
eerste lid, 3o, en vijfde lid, Strafwetboek, naar luid waarvan de vermogensvoordelen die zijn omgezet of overgedragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen, moeten worden verbeurdverklaard
zelfs als zij geen eigendom van de veroordeelde zijn.
De eiser voert aan dat, indien dat het geval is, voormelde wetsbepalingen artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM alsook de
artikelen 10 en 11 Grondwet schenden.
Hoewel artikel 505, derde lid, Strafwetboek, ten aanzien van de veroordeelde de voorwaarde van eigendom afschaft, preciseert het ook dat
de aldus uitgesproken straf van verbeurdverklaring geen schade mag
berokkenen aan de rechten van derden op de goederen die zij wil treffen.
Als de strafvervolging betrekking heeft op bezit dat in aanmerking
komt voor verbeurdverklaring maar dat eigendom is van een derde, mag
laatstgenoemde in het geding tussenkomen om zich tegen die maatregel
te verzetten.
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Indien het voorwerp dat een derde toebehoort, bij vonnis is verbeurdverklaard zonder dat die derde op de rechtszitting is tussengekomen,
kan laatstgenoemde hoger beroep of cassatieberoep instellen.
Ten slotte, nadat de veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van
gewijsde is gegaan, kan de derde die aanspraak maakt op een krachtens
de artikelen 42, 3o, en 505, eerste lid, 3o, Strafwetboek, verbeurdverklaard
vermogensvoordeel, dat overeenkomstig artikel 43bis, derde lid, van
datzelfde wetboek aan de burgerlijke partij is toegewezen, zijn rechten
doen gelden door hiertoe, krachtens het gemeen recht, een vordering in
te stellen voor de burgerlijke rechter.
Door de verplichte verbeurdverklaring toe te passen op het voorwerp
van de witwaspraktijken, ook al behoort dat niet toe aan de veroordeelde, schendt artikel 505 Strafwetboek bijgevolg de door de eiser
aangevoerde verdragsbepaling niet, tenzij dat artikel gelezen wordt, los
van de regels die de strengheid ervan afzwakken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Subsidiair verzoekt het middel het Hof een prejudiciële vraag te stellen
aan het Grondwettelijk Hof over de miskenning van het gelijkheidsbeginsel, in zoverre de artikelen 42, 43bis, 43quater en 505 Strafwetboek
de verbeurdverklaring zouden toestaan van goederen toebehorend aan
een derde, die zelf niet betrokken is bij de witwaspraktijken op grond
waarvan die straf wordt gevorderd.
De vraag berust evenwel op een onjuiste interpretatie van die bepalingen, in zoverre zij die, zoals hoger gezegd, los leest van de regels die
rechtsmiddelen verlenen en beheersen waarover diegenen beschikken
die aanspraak maken op de verbeurdverklaarde zaken.
Er is bijgevolg geen grond om de gevorderde prejudiciële vraag te
stellen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het uitspraak doet over een niet gevorderde zaak, dat het zich schuldig maakt aan machtsmisbruik en met
name artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek schendt, aangezien uit geen
enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat de procureur des Konings of
de procureur-generaal bij het hof van beroep de bijzondere verbeurdverklaring hebben gevorderd van de levensverzekering en van de aan de
burgerlijke partij en aan de Staat toegewezen waardepapieren.
Naar luid van artikel 2 van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven met betrekking tot de procedure in criminele en correctionele zaken, kan de beklaagde, in correctionele zaken,
als cassatiemiddel geen nietigheden aanvoeren die in eerste aanleg zijn
gepleegd en die hij voor het hof van beroep niet zou hebben opgeworpen.
De enige uitzondering hierop is de nietigheid wegens onbevoegdheid.
Het arrest bevestigt de verbeurdverklaringen die de eerste rechter had
bevolen en waarop het middel kritiek uit.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser voor het
hof van beroep heeft aangevoerd dat de verbeurdverklaringen die door de
eerste rechter waren bevolen, zonder eerbiediging van de bij artikel 43bis,
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eerste lid, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven vormvereiste,
onwettig zijn.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
5 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de
heer T’Kint.

N° 668
2o

— 5 december 2012
(P.12.1292.F)

kamer

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Algemeen rechtsbeginsel
het gezag van gewijsde. — Strafzaken. — Voorwaarden.

van

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde. — Voorwaarden.
3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Algemeen
het gezag van gewijsde. — Strafzaken. — Gezag van
lijke zaken.

rechtsbeginsel van
gewijsde in burger-

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde. — Gezag van
gewijsde in burgerlijke zaken.
5o WRAKING. — Vordering tot wraking van
— Afgewezen door een burgerlijke kamer van
Strafvordering vervolgens aanhangig gemaakt
Gezag van gewijsde in burgerlijke zaken.

de

onderzoeksrechter.

het hof van beroep.
bij de strafrechter.

—
—

6o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Algemeen rechtsbeginsel van
het gezag van gewijsde. — Strafzaken. — Vordering tot wraking van de
onderzoeksrechter. — Afgewezen door een burgerlijke kamer van het hof
van beroep. — Strafvordering vervolgens aanhangig gemaakt bij de strafrechter. — Gezag van gewijsde in burgerlijke zaken.
7o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Vordering tot wraking van de onderzoeksrechter. — Afgewezen door een
burgerlijke kamer van het hof van beroep. — Strafvordering vervolgens
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aanhangig gemaakt bij de strafrechter.

— Gezag

van gewijsde in burger-

lijke zaken.

1o en 2o In strafzaken betekent het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde met name dat wat strafrechtelijk is beslist, voor waar moet worden
gehouden, en bijgevolg, in de regel, ook geldt voor de burgerlijke rechter
waarbij de zaak later aanhangig wordt gemaakt ; gezag van gewijsde vereist
bijgevolg minstens dat een strafrechter ten gronde uitspraak heeft gedaan
over het voorwerp van de strafvordering en dat de feiten die de strafrechter
of de burgerlijke rechter worden voorgelegd, dezelfde zijn  (1). (Algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde)
3o en 4o Ofschoon er gezag van gewijsde in strafzaken kan bestaan op de
strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering, bestaat er daarentegen,
in de regel, geen gezag van gewijsde in burgerlijke zaken op het later gevoerd
strafproces. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde)
5o, 6o en 7o De afwijzing, door een burgerlijke kamer van het hof van beroep,
van een tegen de onderzoeksmagistraat ingestelde vordering tot wraking
wegens gewettigde verdenking, belet niet dat de strafrechter die vervolgens
kennisneemt van de strafvordering, deze niet-ontvankelijk verklaart wegens
de aan die magistraat toegeschreven partijdigheid. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde)

(Procureur-Generaal

bij het
t.

Hof
M.)

van

Beroep

te

Bergen 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 29 juni 2012.
De eerste eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean ridder de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep te
Bergen
Het bestreden arrest oordeelt dat de onderzoeksmagistraat herhaaldelijk en met aandrang een uitgesproken negatief oordeel over de inverdenkinggestelde heeft uitgedrukt. Volgens de appelrechters kan niet
worden gewaarborgd dat het onderzoek op loyale en objectieve wijze

  (1) Zie M. Franchimont, A. Jacobs en A. Masset, Manuel de procédure pénale, Larcier,
2de uitg., 2006, p. 969-971.
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is gevoerd. Die omstandigheid belet dat het recht van verdediging voor
het vonnisgerecht correct wordt uitgevoerd en brengt het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang. Op grond daarvan
beslist het arrest dat de strafvordering niet ontvankelijk is.
Het middel voert aan dat die beslissing het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde miskent. De eiser voert twee arresten aan
van een burgerlijke kamer van zijn hof van beroep, die de rechtsplegingen tot wraking hebben afgewezen die de verweerder tegen de onderzoeksrechter had ingesteld op grond van, met name, artikel 828, 1o,
Gerechtelijk Wetboek.
In strafzaken betekent het door het middel aangevoerde algemeen
rechtsbeginsel met name dat wat strafrechtelijk is beslist, voor waar
moet worden gehouden en, bijgevolg, in de regel ook geldt voor de
burgerlijke rechter bij wie de zaak later aanhangig wordt gemaakt.
Voor het gezag van gewijsde is bijgevolg minstens vereist dat de strafrechter ten gronde uitspraak heeft gedaan over het voorwerp van de
strafvordering en dat de feiten die de strafrechter of de burgerlijke
rechter achteraf worden voorgelegd, dezelfde zijn.
Hoewel er gezag van gewijsde kan bestaan van de strafvordering op de
strafvordering en van de strafvordering op de burgerlijke rechtsvordering, bestaat er daarentegen, in de regel, geen gezag van gewijsde van
burgerlijke zaken op het later gevoerde strafproces.
De afwijzing, door een burgerlijke kamer van het hof van beroep, van
een tegen de onderzoeksmagistraat ingestelde vordering tot wraking
wegens gewettigde verdenking, verbiedt de strafrechter die vervolgens
kennisneemt van de strafvordering niet om deze niet-ontvankelijk te
verklaren wegens de aan die magistraat toegeschreven partijdigheid.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Ethias
De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres, de naamloze vennootschap Ethias, tot de
kosten van haar cassatieberoep en laat de kosten van de eerste eiser ten
laste van de Staat.
5 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal.
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N° 669
2o

— 5 december 2012
(P.12.1886.F)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. —
Begrip.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. —
Correctionele rechtbank. — Veroordelend vonnis. — Gevangenisstraf met
onmiddellijke aanhouding. — Hoger beroep van de beklaagde. — Gevolgen.
3o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter. — Gevolgen. —
Veroordelend vonnis. — Gevangenisstraf met onmiddellijke aanhouding.
— Hoger beroep van de beklaagde. — Onmiddellijke aanhouding.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. — Correctionele rechtbank. — Veroordelend vonnis. — Gevangenisstraf met onmiddellijke aanhouding. — Hoger beroep van de beklaagde. — Veroordelend
arrest. — Gevangenisstraf met onmiddellijke aanhouding. — Cassatieberoep van de beklaagde. — Vernietiging met verwijzing van de veroordelende
beslissing. — Gevolgen van de eerste titel van onmiddellijke aanhouding
voor het rechtscollege in hoger beroep dat uitspraak doet op verwijzing.
5o VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — Correctionele rechtbank. — Veroordelend vonnis. — Gevangenisstraf met onmiddellijke
aanhouding. — Hoger beroep van de beklaagde. — Veroordelend arrest.
— Gevangenisstraf met onmiddellijke aanhouding. — Cassatieberoep van
de beklaagde. — Vernietiging met verwijzing van de veroordelende beslissing. — Gevolgen van de eerste titel van onmiddellijke aanhouding voor
het gerecht in hoger beroep dat uitspraak doet op verwijzing.

1o De onmiddellijke aanhouding is een titel van voorlopige aanhouding die
bijkomend wordt verleend aan een veroordelende beslissing die nog niet in
kracht van gewijsde is gegaan ; zij dient om de tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf te waarborgen alvorens over een eventueel rechtsmiddel
uitspraak wordt gedaan  (1). (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis)
2o en 3o Het hoger beroep van de beklaagde belet de uitvoering van de onmiddellijke aanhouding niet die de rechtbank tegen hem had uitgesproken.
(Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis)
4o en 5o De titel van onmiddellijke aanhouding heeft gevolgen voor de appelrechter evenals voor het rechtscollege in hoger beroep dat uitspraak doet op
verwijzing na cassatie ; aangezien het tweede rechtscollege in hoger beroep
in de plaats komt van het eerste, neemt het, binnen de grenzen van de vernietiging, kennis van de hogere beroepen tegen het vonnis dat de beklaagde tot
een gevangenisstraf met onmiddellijke aanhouding veroordeelt  (2). (Art. 33,
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis)

(V. e.a.)
  (1) Zie Cass. 5 mei 1992, AR 6494, AC 1991-1992, nr. 463.
  (2) Zie Cass. 1 maart 2005, AR P.05.0008.N, AC 2005, nr. 126 ; H. D. Bosly D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 6de uitg., Die Keure, 2010, p. 918.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 19 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
feiten
Bij vonnis van 11 februari 2009 heeft de correctionele rechtbank te
Brussel de eiser veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en
heeft ze zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
Bij verstekarrest van 21 april 2010 heeft het hof van beroep te Brussel
de eiser een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd en de onmiddellijke
aanhouding bevolen.
Op verzet van de eiser heeft het voormelde hof bij arrest van 27 juni 2012
de straf tot vijf jaar verminderd en de onmiddellijke aanhouding bevolen.
Op 7 november 2012 heeft het Hof dat arrest vernietigd in zoverre het
uitspraak doet over de straf, en heeft het beslist dat de door de appelrechters bevolen onmiddellijke aanhouding zonder uitwerking zou blijven.
De eiser heeft voor het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen,
een verzoek tot invrijheidstelling ingediend, waarin wordt aangevoerd
dat hij door die vernietiging niet meer aangehouden kon blijven op
grond van de onmiddellijke aanhouding.
Het bestreden arrest wijst het verzoek af op grond dat die vernietiging
het door het beroepen vonnis verleende bevelschrift tot onmiddellijke
aanhouding onverlet laat.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel in zijn geheel
Het middel voert aan dat het hof van beroep, door de vrijheidsberoving van de eiser te gronden op de door de correctionele rechtbank op
11 februari 2009 bevolen onmiddellijke aanhouding, artikel 33 Voorlopige
Hechteniswet schendt en de bewijskracht van het arrest van het Hof van
7 november 2012 miskent.
De eiser verwijt de appelrechters niet dat zij hebben geoordeeld dat
het arrest van het Hof een verklaring bevat die er niet in voorkomt of
geen verklaring bevat die er wel in voorkomt. Hij verwijt hen dat zij uit
de vernietiging van 7 november 2012 niet de gevolgen hebben afgeleid
die, volgens het middel, daaruit voortvloeien.
Aangezien dergelijke grief geen miskenning van bewijskracht van
akten uitmaakt, faalt het middel in zoverre naar recht.
Het feit dat het arrest van het hof van beroep van 27 juni 2012 het
verzet van de eiser tegen het arrest van 21 april 2010 ontvankelijk heeft
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verklaard, houdt in dat laatstgenoemde beslissing geacht wordt nooit
te hebben bestaan. Zij heeft dus geen invloed op de vraag of de door
de rechtbank bevolen onmiddellijke aanhouding de uitwerking ervan al
dan niet verlengt.
De onmiddellijke aanhouding is een titel van voorlopige hechtenis,
bijkomend verleend aan een veroordelende beslissing die nog niet in
kracht van gewijsde is gegaan. Zij dient om de tenuitvoerlegging van
de gevangenisstraf te waarborgen alvorens over een eventueel rechtsmiddel uitspraak wordt gedaan.
Het hoger beroep van de beklaagde belet bijgevolg de tenuitvoerlegging van de onmiddellijke aanhouding niet die de rechtbank tegen hem
had uitgesproken.
Zo de titel van onmiddellijke aanhouding uitwerking kan hebben
voor de appelrechter, kan hij op dezelfde wijze uitwerking hebben voor
het rechtscollege in hoger beroep dat uitspraak doet op verwijzing na
cassatie. Aangezien het tweede rechtscollege in hoger beroep in de plaats
komt van het eerste, neemt het, binnen de grenzen van de vernietiging,
kennis van de rechtsmiddelen tegen het vonnis dat de beklaagde tot een
gevangenisstraf met onmiddellijke aanhouding veroordeelt.
De appelrechters die oordelen dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding, verleend bij vonnis van 11 februari 2009, de titel van de voorlopige
hechtenis van de eiser opleverde, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Vergauwen (bij de balie te Brussel) en mevr. Venet (bij de balie
te Brussel).

N° 670
1o

— 6 december 2012
(C.11.0604.F)

kamer

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Afzonderlijk ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering. — Aanhouden van de uitspraak.
— Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering. — Voorwaarden.
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2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — BURGERLIJKE
ZAKEN. — Burgerlijke rechtsvordering. — Afzonderlijk ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering. — Aanhouden van de uitspraak.
— Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering. — Voorwaarden.

1o en 2o De verplichting die artikel 4 van de wet van 17 april 1878 oplegt aan
de rechter, die van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, om zijn
uitspraak aan te houden, is slechts van toepassing wanneer er gevaar bestaat
voor onverenigbaarheid tussen de beslissing van de strafrechter en die van
de burgerlijke rechter ; daartoe is niet vereist dat de partij, die op grond van
die wetsbepaling een vordering tot het aanhouden van de uitspraak instelt,
aantoont dat de misdrijven die zij aanvoert en die een weerslag kunnen
hebben op de burgerlijke rechtsvordering, bewezen of zelfs nog maar aannemelijk zijn  (1). (Art. 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering).

(Compagnie Intercommunale Liégeoise des eaux, publiekrechtelijke
c.v.b.a. t. Lux Aquatec, vennootschap naar Luxemburgs recht)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 6 mei 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 oktober 2012 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres heeft volgend middel aangevoerd.
Geschonden wettelijke bepaling
Artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, dat de vordering van de verweerster
ontvankelijk en gegrond had verklaard en de eiseres had veroordeeld tot betaling, aan de verweerster, van een bedrag van 74.680 euro, te vermeerderen met de
interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding.
Het verwerpt dienaangaande de vordering van de eiseres om op grond van
het beginsel volgens hetwelk “de strafvordering de burgerlijke rechtsvordering
schorst”, de uitspraak aan te houden.
Het grondt die verwerping op de volgende redenen :
“Het voorwerp van het geschil en de omstandigheden van de zaak zijn weergegeven door de eerste rechters, en het hof van beroep verwijst dan ook naar hun
uiteenzetting.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 607.
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Er moet worden herhaald dat [de eiseres] in de rechten is getreden van de
vennootschap Cilex, die is opgericht bij akte van 23 december 2004. In 2005 is die
vennootschap begonnen met het bouwen van een bottelarij en met het plaatsen
van een netwerk van drinkfonteinen, waarvoor zij een beroep heeft gedaan op [de
verweerster]. Drie overeenkomsten werden ondertekend.
[De eiseres] betoogt dat de prestaties van [de verweerster], wegens de nauwe
banden tussen R.L., toen algemeen directeur van Cilex, en [de verweerster], in de
persoon van P.N., ‘veel te hoog zijn aangerekend’ aan Cilex.
[De eiseres] heeft op 10 oktober 2008 een klacht neergelegd met burgerlijkepartijstelling bij de Luikse onderzoeksrechter R., die haar op 27 september 2010,
overeenkomstig artikel 61ter Wetboek van Strafvordering, inzage heeft gegeven
in het strafdossier.
Noch die klacht, die blijkbaar zou zijn gericht tegen R. L., noch die beschikking van de onderzoeksmagistraat werden neergelegd.
[De eiseres] citeert in haar conclusie uit de processen-verbaal die haar raadsman
bij de onderzoeksrechter heeft kunnen raadplegen en waarvan de inhoud door [de
verweerster] niet wordt betwist.
Die uittreksels hebben betrekking op de verhoren van R. L., P. N. en C. V.
van de vennootschap Euroseam en zouden, volgens [de eiseres], aantonen dat
die vennootschap Cilex te hoge facturen voor haar prestaties zou hebben opgemaakt, waaruit uiteindelijk [de verweerster] en R.LL, via valse facturen, voordeel zouden hebben gehaald.
[De eiseres] wijst erop dat zij ‘zich weldra burgerlijke partij zal stellen tegen [de
verweerster], wier betrokkenheid thans buiten kijf staat’. Het valt te betreuren
dat [de eiseres] niet aantoont dat zij haar voornemen heeft verwezenlijkt, hoewel
dat haar eerder al was verweten door de eerste rechters.
De verplichting die artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering aan de burgerlijke rechter oplegt om zijn uitspraak aan te
houden, vereist niet dat er tegen [de verweerster] een klacht is neergelegd. Het
is vereist maar voldoende dat de oplossing van de strafvordering de oplossing van
de burgerlijke rechtsvordering zou kunnen beïnvloeden.
Het bewijs van het instellen van de strafvordering volgt naar genoegen van
recht uit het feit dat er een gerechtelijk onderzoek werd geopend, dat aan rechter
R. is toevertrouwd.
Daarentegen moet erop gewezen worden dat, zelfs als ervan uitgegaan wordt
dat R. L., samen met P. N. en C. V., heeft deelgenomen aan het opzetten van
een bedrieglijke constructie waarbij Cilex te hoge facturen ontving van Euroseam en er valse facturen door [de verweerster] en door een vennootschap van R.
L. werden opgemaakt, [de eiseres] daarom nog niet over voldoende gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens beschikt over het feit dat
de litigieuze overeenkomsten tussen Cilex en [de verweerster] of de uitvoering
ervan ook onregelmatig zouden zijn.
Het feit dat die overeenkomsten slecht zouden zijn uitgevoerd of voor Cilex of [de
eiseres] meerkosten zouden hebben teweeggebracht, wijst op zich niet op bedrog.
De uitspraak hoeft niet te worden aangehouden”.
Grieven
Artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering bepaalt : “De burgerlijke rechtsvordering
kan tezelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd worden als de strafvordering.
Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden ; in dat geval is zij geschorst, zolang
niet definitief is beslist over de strafvordering die vóór of gedurende de burger-
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lijke rechtsvordering is ingesteld”. De verplichting, voor de burgerlijke rechter,
om de procedure te schorsen overeenkomstig het voormelde artikel 4, eerste lid,
raakt de openbare orde. Die verplichting is gegrond op het absolute karakter van
het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissingen over de strafvordering
en is van toepassing wanneer de strafrechter uitspraak dient te doen over punten
die de strafvordering en de voor de burgerlijke rechter ingestelde rechtsvordering
met elkaar gemeen hebben, met dien verstande dat wanneer die rechtsvordering ontvankelijk wordt verklaard, de burgerlijke rechter geacht wordt over die
punten uitspraak te doen.
Wanneer die voorwaarden vervuld zijn, moet de burgerlijke rechter de procedure schorsen zonder dat die schorsing veronderstelt dat de partij die ze vordert,
in die stand van de zaak door gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens dient aan te tonen dat de misdrijven die zij aanvoert en die
objectief gezien een invloed kunnen hebben op de uitkomst van de procedure,
bewezen of zelfs nog maar aannemelijk zijn.
Te dezen vroeg de eiseres het hof van beroep om het beroepen vonnis te
wijzigen, in zoverre dat het vonnis het aanhouden weigerde van de uitspraak
over de vordering van de verweerster tot betaling van verschillende aan Cilex
gerichte facturen vorderde, op grond dat bepaalde gegevens lieten uitschijnen dat
die facturen vals waren of dat ze te hoge bedragen aanrekenden als gevolg van een
ongeoorloofde regeling tussen de heer L., destijds algemeen directeur van Cilex,
en de bestuurders van de verweerster, en dat er naar die feiten een gerechtelijk
onderzoek is ingesteld.
Aangezien het arrest heeft vastgesteld dat de strafvordering in gang was gezet,
daar “er een gerechtelijk onderzoek werd geopend, dat aan rechter R. is toevertrouwd”, en dat het voormelde onderzoek, dat werd geopend na een klacht van
de eiseres met burgerlijkepartijstelling, met name betrekking had op het feit
dat de verweerster, via valse facturen, Cilex allicht te veel zou hebben aangerekend voor de door haar geleverde prestaties, heeft het arrest dus niet wettig
kunnen weigeren om de uitspraak aan te houden, op grond dat “zelfs als ervan
uitgegaan wordt dat R. L., samen met P. N. en C. V., heeft deelgenomen aan
het opzetten van een bedrieglijke constructie waarbij [de verweerster] te hoge
facturen ontving van Euroseam en er valse facturen door [de verweerster] en
door een vennootschap van R. L. zijn opgemaakt, [de eiseres, die in de rechten
is getreden van Cilex] daarom nog niet over voldoende gewichtige, bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens beschikt over het feit dat de litigieuze overeenkomsten tussen Cilex en [de verweerster] of de uitvoering ervan ook
onregelmatig zouden zijn”, daar “het feit dat die overeenkomsten slecht zouden
zijn uitgevoerd of voor Cilex of [de eiseres] meerkosten zouden hebben teweeggebracht, op zich niet wijst op bedrog”.
Het arrest doet aldus de verplichting om de procedure te schorsen in de zin van
artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878, immers afhangen van het bewijs
van de feiten die het voorwerp uitmaken van de strafrechtspleging, terwijl dat
artikel die voorwaarde niet bevat (schending van dat artikel 4, eerste lid, van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De regel van openbare orde, die is vastgelegd in artikel 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering en krachtens welke de uitoefening van de burger-
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lijke rechtsvordering, die niet tezelfdertijd als de strafvordering voor
dezelfde rechter wordt vervolgd, geschorst wordt zolang niet definitief
is beslist over de strafvordering, wordt verantwoord door het feit dat
het strafvonnis, ten aanzien van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, in de regel gezag van gewijsde heeft met betrekking tot
de punten die de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering met
elkaar gemeen hebben.
De verplichting die de voormelde wetsbepaling oplegt aan de rechter,
die van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, om zijn uitspraak
aan te houden, is slechts van toepassing wanneer er gevaar bestaat voor
onverenigbaarheid tussen de beslissing van de strafrechter en die van de
burgerlijke rechter.
Daartoe is niet vereist dat de partij, die op grond van die wetsbepaling
een vordering tot het aanhouden van de uitspraak instelt, aantoont dat
de misdrijven die zij aanvoert en die een weerslag kunnen hebben op
de burgerlijke rechtsvordering, bewezen of zelfs nog maar aannemelijk
zijn.
Na te hebben vastgesteld dat “het bewijs van het instellen van de
strafvordering naar genoegen van recht volgt uit het feit dat er een
gerechtelijk onderzoek werd geopend, dat aan rechter R. is toevertrouwd”, weigert het arrest recht te doen op de vordering van de eiseres
die ertoe strekte de uitspraak aan te houden, op grond dat, “zelfs als
ervan uitgegaan wordt dat R. L., samen met P. N. en C. V., heeft deelgenomen aan het opzetten van een bedrieglijke constructie waarbij
[de verweerster] te hoge facturen ontving van Euroseam en er valse
facturen door [de verweerster] en door een vennootschap van R. L. zijn
opgemaakt, [de eiseres] daarom nog niet over voldoende gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens beschikt over
het feit dat de litigieuze overeenkomsten tussen Cilex en [de verweerster] of de uitvoering ervan ook onregelmatig zouden zijn”, en dat “het
feit dat die overeenkomsten slecht zouden zijn uitgevoerd of voor Cilex
of [de eiseres] meerkosten zouden hebben teweeggebracht, op zich niet
wijst op bedrog”.
Het arrest, dat het aanhouden van de uitspraak, bedoeld in artikel 4,
eerste lid, van de wet van 17 april 1878, doet afhangen van het bewijs
van de feiten, terwijl de voormelde bepaling die voorwaarde niet bevat,
schendt die bepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
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6 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Oosterbosch.

N° 671
1o

— 6 december 2012
(C.11.0654.F)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— Curator. — Opdracht.
2o FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD
EN
GERECHTELIJK AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN). — Rechtspleging. — Faillissement. — Curator. — Vorderingsrecht. — Vordering tegen een derde die heeft in te staan voor de schulden
van de gefailleerde. — Voorwaarden.
3o VORDERING IN RECHTE. — Burgerlijke zaken. — Faillissement. —
Curator. — Vorderingsrecht. — Vordering tegen een derde die heeft in te
staan voor de schulden van de gefailleerde. — Voorwaarden.

1o De opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te
gelde te maken en het provenu te verdelen  (1).
2o en 3o De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en
de gelijke behandeling van de schuldeisers maken dat de curator gerechtigd
is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan
voor de schulden van de gefailleerde, wanneer die gehoudenheid bestaat
tegen alle schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de
gefailleerde toe (2). (Art. 352 Wetboek van Vennootschappen).

(Vandamme, curator faillissement VNT Corporation Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux c.v.b.a.
t. M., in aanwezigheid van M. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 november 2010.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 23 oktober 2012 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 671.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 352 Wetboek van vennootschappen ;
— de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 en 99 Faillissementswet van
8 augustus 1997 ;
— de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en
gegrond, en zegt dat de oorspronkelijke vordering van de eiser niet ontvankelijk
is en veroordeelt hem in de kosten.
Het arrest beslist bijgevolg dat “er geen uitspraak hoeft te worden gedaan over
de vraag of (de verweerder), na zijn ontslag, nog hoofdelijk aansprakelijk is”.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
“7. (De verweerder) voert terecht aan dat de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van een coöperatieve vennootschap met (on)beperkte aansprakelijkheid, bepaald in artikel 352 Wetboek van vennootschappen, een aansprakelijkheid is die niet geldt ten aanzien van de vennootschap maar ten aanzien van haar
schuldeisers.
Hoewel de failliete vennootschap haar vermogen verliest ten gevolge van het
vonnis van faillietverklaring, wat geen enkele vermogensoverdracht impliceert,
blijkt uit de leer van het Hof van Cassatie evenwel het volgende :
‘Ingevolge artikel 444 van de faillissementswet van 18 april 1851 [thans artikel 9
van de wet van 8 augustus 1997] verliest de gefailleerde te rekenen van het vonnis
van faillietverklaring het beheer over al zijn goederen, dat wordt toevertrouwd aan
een curator die, als gerechtelijk lasthebber, de bij de wet bepaalde machten uitoefent, in het belang zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van de gefailleerde’
(Cass., 28 april 1983, R.C.J.B., 1986, p. 708, met noot Ph. Gérard ; Cass., 2 mei 1994, AC,
1994, nr. 212 ; Cass., 16 februari 1995, AC, 1995, nr. 92 ; zie. eveneens I. Verougstraete,
Manuel de la faillite et du concordat, uitg. 2003, p. 260-261 ; A. Zenner, Dépistage, Faillites et Concordats, 1998, p. 325 ; J. Windey, “Incidence du concordat et de la faillite
sur la responsabilité des administrateurs et des fondateurs”, R.D.C., 2001, p. 295).
Wegens de hoofdelijkheid tussen de vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, hebben de schuldeisers te dezen meerdere schuldenaars die allen moeten instaan voor dezelfde schuld, te weten de
vennootschap waarvan het actief en het passief de boedel vormen die beheerd
wordt door de curator en haar drie vennoten, onder wie ook (de verweerder).
De vorderingen tegen de vennoten zijn individuele vorderingen van de schuldeisers die vallen onder de toepassing van artikel 1203 Burgerlijk Wetboek en
zijn geenszins collectieve rechten die deel uitmaken van de boedel die door de
curator wordt beheerd (Gent, 14 november 2005, RW, 2006-2007, 1731 ; zie ook, in
een ander geval, Gent, 8 januari 2002, T.G.R., 2002, 292 ; in dezelfde zin : D. Van
Gerven, “Kroniek Vennootschapsrecht”, T.R.V., 2007, 425-426) ; dezelfde oplossing
is ook van toepassing op de gewone commanditaire vennootschappen (Antwerpen,
11 september 2003, T.R.V. 2005, p. 119 ; X. Dieux en Y. De Cordt, “Examen de jurisprudence”, R.C.J.B., 2008, 460, nr. 25).
De collectieve schade die de schuldeisers lijden doordat de boedel geen actief
bevat, die (de eiser) als reden aanvoert om zijn vordering ontvankelijk te doen
verklaren, houdt geen verband met het verhaal op de hoofdelijke vennoten-medeschuldenaars van de vennootschap.
De vordering die de schuldeisers tegen de vennoten kunnen instellen, ontstaat
niet rechtstreeks uit het faillissement van de vennootschap en steunt evenmin op
gegevens uit het bijzondere faillissementsrecht.
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De vordering van de (eiser) tegen (de verweerder) moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard”.
Grieven
1. Artikel 352 van het Wetboek van de vennootschappen bepaalt :
“In de statuten moet uitdrukkelijk worden aangegeven of de vennoten van de
coöperatieve vennootschap beperkt of onbeperkt aansprakelijk zijn.
Wanneer de coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijkheid, zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden
van de vennootschap en draagt zij de naam van coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid”.
Daarenboven staat vast wat volgt :
“De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en de opbrengst verdelen.
De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke
behandeling van de schuldeisers maken dat de curator gerechtigd is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de schulden
van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle schuldeisers,
ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe” (zie Cass.,
19 december 2008, AC, 2008, nr. 746).
2. Het arrest erkent te dezen dat de verweerder en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor de schulden van de gefailleerde vennootschap op grond van het voormelde
artikel 352 en dat “wegens (die) hoofdelijkheid (…),de schuldeisers te dezen meerdere schuldenaars hebben die allen moeten instaan voor dezelfde schuld, te weten
de vennootschap waarvan het actief en het passief de boedel vormen die beheerd
wordt door de curator en haar drie vennoten”.
Toch oordeelt het arrest, in tegenstelling tot wat het arrest van het Hof van
19 december 2008 beslist inzake artikel 204 van het Wetboek van vennootschappen,
dat dezelfde draagwijdte heeft als die van artikel 352 van dat wetboek, dat de litigieuze vorderingen individueel door de schuldeisers moeten worden ingesteld en
niet strekken tot de vergoeding van collectieve schade, die voor de curator een
vorderingsrecht doet ontstaan.
3. Het arrest, dat oordeelt dat de curator geen vordering strekkende tot de aanzuivering van het passief van de gefailleerde vennootschap kan instellen tegen de
vennoten die, samen met de vennootschap, hoofdelijk aansprakelijk zijn, is niet naar
recht verantwoord ten aanzien van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde
te gelde te maken en de opbrengst te verdelen.
De efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke behandeling van de schuldeisers vereisen dat de curator gerechtigd is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de
schulden van de gefailleerde, wanneer die gehoudenheid bestaat tegen
alle schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de
gefailleerde toe.
Artikel 352 van het Wetboek van de vennootschappen bepaalt dat,
wanneer de coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte
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aansprakelijkheid, de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de schulden van de vennootschap.
Het arrest verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing dat
de curator geen rechtsvordering strekkende tot aanzuivering van het
passief van de gefailleerde vennootschap kan instellen tegen een vennoot
van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid,
die samen met die vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is.
Het middel is gegrond.
De eiser heeft er belang bij dat het onderhavige arrest bindend wordt
verklaard ten aanzien van de partijen die daartoe voor het Hof in de
zaak zijn opgeroepen.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van M. en K.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
6 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Grégoire.

N° 672
1o

— 6 december 2012
(C.12.0161.F)

kamer

CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Belang. — Grond
van niet-ontvankelijkheid. — Vervanging van redenen. — Voorwaarden. —
Middel dat een feitelijke onwettigheid aanklaagt.

De regel dat het Hof de rechtsgronden opwerpt die de beslissing van de feitenrechter over het hem voorgelegde geschil verantwoorden, veronderstelt dat
het middel de feitelijke onwettigheid van die beslissing aanklaagt  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 juni 2011.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 672.
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Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 23 oktober 2012 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert de volgende vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1209 tot 1223 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de vordering van de eiser die strekt tot deelneming van de verweerster in de financiering van de hypothecaire lening
van 1 juli 1995 tot 23 februari 1996 en homologeert bijgevolg de staat van
vereffening op dat punt.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen die het opgeeft
sub 7, “De bijdrage van [de verweerster] in de financiering van de hypothecaire lening van 1 juli 1995 tot 23 februari 1996” :
“(De eiser) betoogt dat hem een vergoeding van 1.938,87 euro verschuldigd is, op grond dat hij de hypothecaire lening betreffende het onverdeelde
pand van 1 juli 1995 tot 23 februari 1996 helemaal alleen heeft betaald ;
Aangezien de partijen die kwestie voor de notarissen niet hebben
betwist en zij onderling geen akkoord hebben bereikt, is het geschil niet
rechtsgeldig bij de rechtbank en thans bij het hof [van beroep] aanhangig
gemaakt. De staat van vereffening hoeft op dat punt dus niet te worden
gewijzigd”.
Grieven
Uit de artikelen 1209 tot 1223 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat
die wetsbepalingen in die zin moeten worden begrepen dat alleen de
betwistingen die verwoord worden in of volgend uit de beweringen en
moeilijkheden die zijn opgenomen in het proces-verbaal van de aangewezen notaris voor de rechtbank worden gebracht, door neerlegging ter
griffie van de uitgifte van dat proces-verbaal, onder voorbehoud van
het akkoord van de partijen om andere betwistingen voor de rechter te
brengen.
Krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
mag de feitenrechter de bewijskracht van een geschrift niet miskennen
door het, ter verantwoording van zijn beslissing, een draagwijdte toe
te kennen die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en, met
name, door te weigeren daarin een vermelding te lezen die er wel in
staat of daarin een vermelding te lezen die er niet in staat.
Uit de processtukken blijkt dat de eiser, voor de aangewezen notaris
die belast was met de vereffening en de verdeling van de huwelijksge-
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meenschap na echtscheiding, bezwaren heeft ingebracht tegen de staat
van vereffening die de notaris op 10 september 2008 had opgemaakt.
De eiser vordert, met name in zijn verweer in het document met
het opschrift “Betwistingen betreffende de staat van vereffening van
10 september 2008”, dat gevoegd is bij het proces-verbaal van beweringen en moeilijkheden van 8 december 2008 en waarnaar de notarissen verwijzen, een vergoeding van de verweerster, op grond dat hij
de hypothecaire lening betreffende het onverdeelde pand van 1 juli 1995
tot 23 februari 1996 helemaal alleen heeft betaald. Zo meende de eiser
“dat de notarissen geen rekening hebben gehouden met (…) mijn argumentatie betreffende mijn veroordeling tot algehele terugbetaling van
de hypothecaire lening voor de periode van 1 juli 1995 tot 23 februari
1996, een periode tijdens welke [de verweerster] mij mijn gedeelte van
de terugbetaling van de hypothecaire lening, te weten een maandelijks
bedrag van 10.000 frank (247,89 euro), verschuldigd is”.
Het arrest, dat oordeelt dat de partijen hierover geen enkel bezwaar
hebben voorgelegd aan de notarissen, geeft van het document met
het opschrift “Betwistingen betreffende de staat van vereffening van
10 september 2008”, dat gevoegd is bij het proces-verbaal van beweringen en moeilijkheden van 8 december 2008 en waarnaar de notarissen
verwijzen, een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen
ervan door hierin geen vermelding te willen lezen die erin staat en
miskent bijgevolg de bewijskracht van dat document (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest, dat erop wijst dat de rechtbank en het hof [van beroep]
niet rechtsgeldig van de betwisting hebben kennisgenomen, hoewel
die betwisting geformuleerd werd in het document met het opschrift
“Betwistingen betreffende de staat van vereffening van 10 september
2008”, dat gevoegd is bij het proces-verbaal van beweringen en moeilijkheden van 8 december 2008 en waarnaar de notarissen verwijzen,, schendt
daarenboven de artikelen 1209 tot 1223 Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest homologeert bijgevolg de staat van vereffening dienaangaande niet naar recht (schending van artikel 1223 Gerechtelijk
Wetboek).
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het middel heeft geen belang.
Het middel voert aan dat het arrest, dat vaststelt dat de eiser “betoogt
dat hem een vergoeding van 1.938,87 euro verschuldigd is, op grond dat
hij de hypothecaire lening betreffende het onverdeelde pand van 1 juli
1995 tot 23 februari 1996 helemaal alleen heeft betaald”, de bewijskracht
miskent van de door hem opgesomde geschriften, door te oordelen
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teneinde deze betwisting te verwerpen dat “de partijen die kwestie voor
de notarissen niet hebben betwist”.
De verweerster voert aan dat de niet-bekritiseerde redenen op grond
waarvan het arrest uitspraak doet over de woonvergoeding die, voor
dezelfde periode, van de verweerster wordt gevorderd, de beslissing
volgens welke het bezwaar van de eiser betreffende de terugbetaling van
de hypothecaire lening niet kan leiden tot een wijziging van de staat
van vereffening, naar recht verantwoorden.
De regel dat het Hof de rechtsgronden opwerpt die de beslissing van de
feitenrechter over het hem voorgelegde geschil verantwoorden, veronderstelt dat het middel de onwettigheid van de grond van die beslissing
aanklaagt.
Dat is niet het geval wanneer de rechter, die geen uitspraak heeft
gedaan over de grond van een geschil, waarvan hij heeft geoordeeld dat
het niet bij hem aanhangig was gemaakt, verweten wordt dat hij de
bewijskracht heeft miskend van de geschriften die hem het voormelde
geschil hebben voorgelegd.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
In het document met het opschrift “Betwistingen betreffende de staat
van vereffening van 10 september 2008”, dat gevoegd is bij het procesverbaal van beweringen en moeilijkheden van 8 december 2008, wees de
eiser erop “dat de notarissen geen rekening [hadden] gehouden met […]
[zijn] argumentatie betreffende [zijn] veroordeling tot algehele terugbetaling van de hypothecaire lening voor de periode van 1 juli 1995 tot
23 februari 1996, een periode tijdens welke [de verweerster] [hem] [haar]
gedeelte van de terugbetaling van de hypothecaire lening verschuldigd
[was]”.
Het arrest, dat dienaangaande oordeelt dat “de partijen die kwestie
voor de notarissen niet hebben betwist”, geeft aan dat document een
uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent,
bijgevolg, de bewijskracht van dat document.
Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
“de bijdrage van [de verweerster] in de financiering van de hypothecaire
lening van 1 juli 1995 tot 23 februari 1996” en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten, houdt de andere helft
van de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
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6 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Oosterbosch.

N° 673
1o

— 7 december 2012
(C.11.0747.N)

kamer

1o GEMEENTE. — Milieustakingsvordering. — Inwoner. — Niet
van de gemeente. — Begrip. — Beoordeling.

optreden

2o MILIEURECHT. — Milieustakingsvordering. — Gemeente. — Inwoner. —
Niet optreden van de gemeente. — Begrip. — Beoordeling.

1o en 2o De rechtsvordering van een of meer inwoners namens de gemeente is
slechts ontvankelijk wanneer de gemeente in gebreke blijft om in rechte op te
treden ; of dit het geval is, wordt door de rechter beoordeeld in feite, rekening
houdend met de omstandigheden van de zaak  (1). (Art. 194 Gemeentedecreet)

(D. e.a. t. V. e.a. ;

mede inzake

Gemeente Willebroek)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
1. Het bestreden arrest wijst de milieustakingsvordering van de eiseressen namens de gemeente Willebroek (in tussenkomst en gemeenteverklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen partij) tegen de
verweerders af als onontvankelijk, op grond dat niet aangetoond is dat
de gemeente in gebreke gebleven is en de eiseressen dan ook niet in de
plaats van de gemeente konden optreden.
De eiseressen maken bezwaar tegen de door de gemeente aan de
verweerders afgeleverde vergunning, resp. regularisatievergunningen
voor de uitbreiding van hun woning en autowerkplaats.
2. Het cassatiemiddel verwijt het arrest het artikel 194 van het Gemeentedecreet, in de versie zoals gewijzigd door het decreet van 14 maart 2008,
(en de artikelen 1 & 2 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu) te hebben geschonden
doordat het, voor de ontvankelijkheid van de milieustakingsvordering
door een inwoner namens de gemeente, een ingebrekestelling van de
gemeente of een bewezen weigering van de gemeente om die vordering in
te stellen vereist, terwijl het volstaat dat het college van burgemeester
en schepenen of de gemeenteraad niet in rechte optreedt, omdat het als
geschonden aangewezen artikel de belangen van de gemeente beschermt
tegen het (louter) stilzitten van haar eigen bestuur.

  (1) Zie concl. O.M.
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3. Dit middel kan niet worden aangenomen.
Artikel 194 van het Nieuw Gemeentedecreet, in de versie zoals gewijzigd door het decreet van 13 maart 2008, bepaalt :
“Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad
niet in rechte optreden, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden
namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om
persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de
veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos
geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken.
Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd. De gemeente kan over
het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd”.
Het “niet in rechte optreden”of het stilzitten van het bestuur is een
feitenkwestie : zijn het college van burgemeester en schepenen of de
gemeenteraad (voldoende) geïnformeerd over de toestand die de vordering van de inwoner(s) rechtvaardigt en, zo ja, hebben deze organen
tijdig kunnen onderzoeken of zij in rechte konden en/of wilden optreden
tegen de toestand, zoals de wetgeving en het gemeentelijk belang dat
vereisen. Opdat een inwoner zich aan de gemeente, wegens haar stilzitten, kan substitueren, wat toch een verstrekkend recht is, moet
tenminste blijken dat de gemeente effectief stilzit.
De rechtsvordering van een of meer inwoners namens de gemeente is
slechts ontvankelijk wanneer de gemeente in gebreke blijft om in rechte
op te treden. Of dit het geval is, wordt door de rechter beoordeeld in
feite, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak.
Men kan vergelijken met wat vereist is voor een aansprakelijkheidsvordering tegen een gemeente. Zo bevestigde het Hof, bij arrest van 6
november 2009  (1), dat de rechter, bij de beoordeling van het bestaan
van een fout van de gemeente (betreffende haar verplichting om enkel
voldoende veilige wegen voor het verkeer open te stellen en om ieder
abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, door
de passende maatregelen te voorkomen, die geen resultaatverbintenis
inhoudt) rekening moet houden met het feit dat de gemeentelijke overheid de bedoelde gevaarssituatie kon dan wel moest kennen.
De appelrechters stellen vast dat een vordering tot nietigverklaring
en schorsing van de vergunning hangende is voor de Raad van State en
oordelen dat van de gemeente niet kan worden verwacht dat zij “vooraleer over de vordering bij de Raad van State uitspraak werd gedaan,
een stakingsvordering of een andere maatregel nam ten aanzien van de
houder van de vordering” en niet wordt aangetoond dat “er een dermate
grote dreiging bestond voor de aantasting van het leefmilieu dat het
instellen van een stakingsvordering noodzakelijk was vooraleer de Raad
van State zijn oordeel zou hebben geveld”.
4. Conclusie : verwerping.

  (1) AR C.08.0537.N, AC 2009, nr. 643, met concl. van adv.-gen. Henkes in Pas.
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Arrest
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 juni 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 23 oktober 2012
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 194 Gemeentedecreet, in de versie zoals gewijzigd door het
decreet van 14 maart 2008, bepaalt : “Als het college van burgemeester
en schepenen of de gemeenteraad niet in rechte optreden, kunnen een of
meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder
zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te
dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete
wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden
uitgesproken.
Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd.
De gemeente kan over het geding geen dading aangaan of er afstand
van doen zonder instemming van degene die het geding in haar naam
heeft gevoerd”.
De rechtsvordering van een of meer inwoners namens de gemeente is
slechts ontvankelijk wanneer de gemeente in gebreke blijft om in rechte
op te treden. Of zulks het geval is, wordt door de rechter beoordeeld in
feite, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak.
De appelrechters stellen vast dat er een vordering tot nietigverklaring
en schorsing van de vergunning hangende is voor de Raad van State en
oordelen dat van de gemeente niet kan worden verwacht dat zij “vooraleer over de vordering bij de Raad van State uitspraak werd gedaan,
een stakingsvordering of een andere maatregel nam ten aanzien van
de houder van de vergunning” en niet wordt aangetoond dat “er een
dermate grote dreiging bestond voor de aantasting van het leefmilieu
dat het instellen van een stakingsvordering noodzakelijk was vooraleer
de Raad van State zijn oordeel zou hebben geveld”.
Door op grond hiervan te oordelen dat de gemeente niet in gebreke is
gebleven om in rechte op te treden, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
7 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en mevr. Geinger.

N° 674
1o

— 7 december 2012
(C.12.0017.N)

kamer

VREEMDE WET. — Inlichtingen

over buitenlands recht.

Artikel 1 van de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht, opgemaakt te Londen op 7 juni 1968 en de
artikelen 870, 876, 915, 916 en 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek sluiten niet
uit dat de rechter zich omtrent het toe te passen vreemde recht voldoende
ingelicht acht op grond van een opinie van een door een van de partijen
geraadpleegde rechtsdeskundige en deze opinie aan tegenspraak werd
onderworpen  (1).

(Partners Metal n.v. T. Mediterrean Shipping Company s.a.,
Vennootschap naar Zwitsers recht)
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
1. Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling van 22.629,97 euro,
met interesten en kosten, aan de verweerster uit hoofde van de onbeschikbaarheid van een container met een lading aluminiumafval, door
de eiseres verkocht aan een Indische vennootschap en waarvan ze het
vervoer, van Antwerpen naar Mundra (Indië), toevertrouwde aan de
verweerster, die daarvoor een verhandelbaar cognossement opstelde. De
bestemmeling weigerde de lading in ontvangst te nemen.
2. Het eerste cassatiemiddel voert een schending aan van het artikel 3.1
en 2 van het Verdrag, ondertekend te Rome op 19 juni 1980, inzake het
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987 en van het algemeen rechtsbeginsel dat
afstand van recht niet wordt vermoed en slechts kan worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
3. Het middel bestrijdt de beslissing dat er geen sprake was van verzaking,
door de verweerster, van de keuze van de partijen, zoals bepaald in de
cognossementclausule nr. 2, voor het Engelse recht, krachtens hetwelk
(art. 5 van de Limitation Act 1980) de vordering van de verweerster niet
verjaard was, terwijl de eiseres had aangevoerd dat de v
 erweerster had
  (1) Zie concl. O.M.
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verzaakt aan deze rechtskeuze en dat die vordering, op grond van het,
volgens de eiseres toepasselijk, Belgische recht (art. 269 van de Zeewet),
wel verjaard was.
4. Zoals het middel zelf aangeeft wordt afstand van recht niet vermoed
en kan hij alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere
uitlegging vatbaar. Dit is de vaste rechtspraak van het Hof, zoals nog
bevestigd in het arrest van 24 december 2009  (1).
Welnu, het bestreden arrest wijkt niet af van deze regel. Het ontleedt
de in het middel aangehaalde procedurestukken en doet daarbij ook de
in het middel genoemde vaststellingen.
Hieruit kan evenwel niet het besluit van het middel afgeleid worden.
Anders dan waarvan het middel uitgaat volgt uit die ontleding
immers niet dat de appelrechter die procedurestukken, op grond van
die vaststellingen, niet anders uitlegt dan als een verzaking aan de
rechtskeuze door de verweerster, dan wel dat hij een andere uitlegging
niet uitsluit.
Het middel, dat berust op een onjuiste lezing van het arrest mist dus
feitelijke grondslag.
5. In zijn eerste onderdeel verwijt het tweede cassatiemiddel het hof van
beroep de bewijslast van de precieze inhoud van het toepasselijke Engelse
recht aan de partijen, inzonderheid aan de eiseres, te hebben opgedragen
en, in zijn tweede onderdeel, niet zelf de inhoud en de draagwijdte van het
toepasselijke vreemde recht te hebben onderzocht en aldus zijn rechtsmacht uit handen te hebben gegeven.
Inzake de toepassing van voornoemde wet en de algemene verjaringstermijn beaamt het hof van beroep de opinie (‘witness statement’), door
de verweerster gevraagd aan en bekomen van een Engelse raadsman,
Mr. Davey, die aangeeft dat op de vordering uitgaand van de zeevervoerder tegen de verscheper in verband met stilligkosten (onbeschikbaarheid van een container), de algemene verjaringstermijn van 6 jaar
van toepassing is. Dit is verder gesteund op volgende motivering.
“Het feit beroep te doen op een ‘expert’ die zijn opinie bevestigt in een
‘statement’ is gebruikelijk in landen die de common law toepassen. Het
stond (eiseres) vrij, bij twijfel omtrent de impartialiteit in verband met
de ‘statement’ van Mr. Davey, een eigen (Engels) raadsman of common
lawyer van haar keuze onder de arm te nemen en de toepassing van art.
5 van de geciteerde Limitation Act te betwisten maar dan wel op aannemelijk legale grond.
Er ligt niets van dit alles voor en de opinie, verschaft door Mr. Davey,
is op het eerste gezicht consistent. Het hof acht zich voldoende ingelicht.
Het hof maakt de opinie van Mr. Davey tot de zijne en is van mening dat
de vordering, ingesteld bij dagvaarding d.d. 15 november 2007, uitgaande
van de zeevervoerder tegen de verscheper niet verjaard is overeenkomstig het toepasselijke Engelse recht”.
6. Het middel lijkt me in zijn geheel niet ontvankelijk.
  (1) AR C.09.0024.N, AC 2009, nr. 788 ; Cass. 10 feb. 2005, AR C.03.0601.F, AC 2005, nr. 85 en
Cass. 23 jan. 2006, AR S.05.0088.N, AC 2006, nr. 49.
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Het verwijt de appelrechters de toepasselijkheid van art. 5 van de
Limitation Act 1980 niet zelf te hebben onderzocht, maar voert geen
schending aan van deze bepaling, noch van een verwijzingsregel. Het
middel lijkt me niet ontvankelijk, ingevolge de rechtspraak van het Hof,
bevestigd bij arrest, in voltallige zitting, van 4 november 2010  (1), die de
aanduiding van de geschonden conflictregel vereist.
7. Minstens kunnen deze onderdelen niet slagen.
Het middel wordt als volgt toegelicht.
“Volgens de rechtspraak van Uw Hof staat het inderdaad, in de regel,
aan de rechter, bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde
vordering aanhangig is, de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van
dat recht te bepalen, in voorkomend geval na daarover de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen, met eerbiediging van het recht van verdediging (Cass. 7 okt.2004, AR C.1999.289.F).
Wanneer de partijen voor hem over de betekenis en de draagwijdte
van die rechtsregel betwisting voeren, komt het hem derhalve toe om
hiervan de betekenis en de draagwijdte te bepalen en mag hij die betwisting niet beslechten door de partij, die zich op die rechtsregel beroept
of die de toepasselijkheid ervan in vraag stelt, het bewijs op te leggen
van de betekenis en de draagwijdte ervan (Cass. 10 januari 2005, AC 2005,
nr. 14).
Daarbij beschikt de rechter onder meer over een specifiek hulpmiddel,
te weten de Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen
over buitenlands recht, opgemaakt te Londen op 7 juni 1968 en bekend
gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 november 1973. Bij die Overeenkomst namen de Overeenkomstsluitende partijen, waaronder het
Verenigd Koninkrijk en het Koninkrijk België, de verplichting op zich
om elkander overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst
inlichtingen te verstrekken over hun recht op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht, alsook op het gebied van de rechtsvordering in burgerlijke zaken en in handelszaken en van hun rechterlijke
organisatie (zie J. Erauw en H. Storme, Internationaal privaatrecht,
Mechelen, Kluwer, 2009, 361, nr. 286).”
7.1 Het eerste onderdeel (dat de schending van de bewijsregels aanvoert)
mist feitelijke grondslag.
Met de voormelde redenen geeft de appelrechter niet te kennen zelf
de toepasselijkheid van art. 5 van de Limitation Act 1980 niet hebben
onderzocht, noch legt hij daarvan de bewijslast aan de partijen op.
7.2 Het tweede onderdeel mist eveneens feitelijke grondslag in zoverre het
de appelrechter een delegatie van rechtsmacht aan een derde (de Engelse
raadsman) verwijt.
Het onderdeel kan verder niet aangenomen worden.
  (1) AR C.07.0191.F, AC 2010, nr. 653, met concl. van advocaat-generaal met opdracht de
Koster ; RW 2011-12, 824, noot M. Traest, Over het vreemde recht en de cassatiecontrole
daarop. Zie ook Cass. 14 feb. 2005, AR S.03.0135.F, AC 2005, nr. 89, met (grotendeels
andersluidende) concl. van eerste advocaat-generaal Leclercq in Pas. ; Cass. 18 april
2005, AR S.04.0018.F, AC 2005, nr. 231 en de voetnoot 1 ; Cass. 20 april 2009, AR C.08.0465.N,
AC 2009, nr. 259.
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De als geschonden aangewezen artikelen 1 van de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht,
opgemaakt te Londen op 7 juni 1968, 870, 876, 915, 916 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten niet uit dat de rechter, bij het onderzoek naar de
toepasselijkheid van vreemd recht, zich voldoende ingelicht acht door
de opinie van een door een partij aangestelde vreemde raadsman.
Bij deze internationale bepaling namen de Overeenkomstsluitende
partijen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en het Koninkrijk België,
inderdaad de verplichting op zich om elkander overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst inlichtingen te verstrekken over hun
recht op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht, alsook
op het gebied van de rechtsvordering in burgerlijke zaken en in handelszaken en van hun rechterlijke organisatie. Deze verplichting richt zich
dus tot de Staten en niet tot de rechter. Deze kan derhalve oordelen dat
hij zich voldoende voorgelicht acht op andere gronden (waaronder een
gebruikelijk “‘witness statement” of een “certificat de coutume”).
8. Conclusie : verwerping.

Arrest
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 27 juni 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 23 oktober 2012
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Tweede onderdeel
6. Het arrest oordeelt dat het zich voldoende voor- of ingelicht acht,
dat het de opinie van mr. Davey tot de zijne maakt en besluit dat de
vordering uitgaande van de zeevervoerder tegen de verscheper niet
verjaard is overeenkomstig het toepasselijk Engels recht.
7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechter een deel
van zijn rechtsmacht heeft overgedragen aan een derde, berust het op
een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.
8. Voor het overige sluiten artikel 1 van de Europese Overeenkomst
nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht, opgemaakt
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te Londen op 7 juni 1968 en de artikelen 870, 876, 915, 916 en 962, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek niet uit dat de rechter zich omtrent het toe te
passen vreemde recht voldoende ingelicht acht op grond van een opinie
van een door een van de partijen geraadpleegde rechtsdeskundige en
deze opinie aan tegenspraak werd onderworpen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie : de heer
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer
Verbist.

N° 675
1o

— 7 december 2012
(C.12.0098.N)

kamer

VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — Landvervoer. Wegvervoer. —
Wegvervoer. — CMR. — Verjaring. — Schorsing. — Schriftelijke vordering. — Schade. — Bedrag. — Becijfering.

Krachtens artikel 32, tweede lid, CMR schorst een schriftelijke vordering
de verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering schriftelijk
afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt ; het is niet vereist dat de
schriftelijke vordering het bedrag van de schade becijfert maar het volstaat
dat de in de vordering en de bijlagen opgenomen gegevens aan de vervoerder
toelaten om zich een oordeel te vormen over de aard en de omvang van de
schade derwijze dat hij gepast op de vordering kan reageren  (1).

(Delamode PLC, vennootschap naar buitenlands
t. ECS European Containers n.v.)

recht

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq
1. Het geschil heeft betrekking op een vervoer van 20.000 kg nikkelkorrels met een vrachtwagencombinatie, van Engeland naar Antwerpen,
waarmede de eiseres door een Engelse vennootschap werd gelast en dat
ze in onderaanneming toevertrouwde aan de verweerster, die daarmee
verschillende onderaannemers gelastte. De vrachtwagencombinatie
werd gestolen en later teruggevonden zonder de goederen. De eiseres
werd door de opdrachtgeefster aansprakelijk gesteld. Na afloop van de
procedure in Engeland en regeling door de eiseres, heeft deze de verweerster voor de rechtbank van koophandel te Brugge in regres gedagvaard.
  (1) Zie concl. O.M.
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Het bestreden arrest verklaart de aansprakelijkheidsvordering van
de eiseres tegen de verweerster, op grond van artikel 32, lid 2 CMR,
onontvankelijk wegens verjaring, op grond dat de partijen akkoord gaan
dat de “eenjarige verjaringstermijn waarin het CMR-Verdrag voorziet — in toepassing van artikel 32, lid 1b CMR-Verdrag — een aanvang
heeft genomen op 20 februari 2004, hetzij vanaf de zestigste dag na de in
ontvangstname van de goederen door de vervoerder”, terwijl de dagvaarding van de eiseres aan de verweerster pas in september 2007 werd uitgereikt en het beslist dat het schrijven van de eiseres aan de verweerster
d.d. 30 december 2003 de verjaring niet schorst..
2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van artikel 32.2 en 3 CMR.
Het mist het feitelijke grondslag in zoverre het ervan uitgaat dat de
appelrechters besluiten tot de afwezigheid van een schriftelijke vordering om reden dat het schadebedrag uitdrukkelijk in de vordering dient
te worden becijferd en dat er in ieder geval bewijsstukken aan moeten
worden toegevoegd
De appelrechters oordelen immers dat :
— hoewel geen sacramentele bewoordingen vereist zijn, uit de schriftelijke vordering de omvang van de gereclameerde schade dient te blijken,
evenals de gronden waarop het vorderingsrecht berust
— het schrijven van de eiseres van 30 december 2003 niet verder reikt
dan een loutere aansprakelijkheidstelling van de verweerster voor de
situatie, meer bepaald de ontvreemding van de trekker en oplegger op
de terreinen van de Nederlandse ondervervoerder ;
— in dit schrijven geen schadebedrag wordt gevorderd en ook geen
bewijsdocumenten worden bijgevoegd ;
— op het ogenblik dat dit schrijven per mail en per fax aan de verweerster werd toegestuurd er nog helemaal geen duidelijkheid was omtrent
de vraag of de trekker, de oplegger en/ of de goederen ooit nog zouden
worden teruggevonden en wat dan wel de concrete schade was die ingevolge de diefstal zou worden geleden ;
— de enkele vaststelling dat de brief onder de referentie alle gegevens met betrekking tot het vervoer en ook de waarde van de vervoerde
goederen vermeldt, hieraan geen afbreuk doet.
— de verweerster de eiseres daags nadien uitnodigde om een becijferde
vordering samen met de nodige documenten tot staving van deze vordering over te maken ;
— de eiseres op deze uitnodiging niet is ingegaan.
De appelrechters leiden aldus uit deze omstandigheden af dat de in het
schrijven van 30 december 2003 opgenomen gegevens aan de vervoerder
niet toelaten om zich een oordeel te vormen over de aard en de omvang
van de schade derwijze dat hij in staat is standpunt in te nemen en
derhalve gepast op de vordering te reageren.
Het middel mist ook feitelijke grondslag in zoverre het, voor het overige,
ervan uitgaat dat de appelrechters zich door de vaststelling dat de geadresseerde deze mededeling niet als een schriftelijke vordering beschouwde,
gebonden achten om de mededeling niet als dusdanig te kwalificeren.
3. Conclusie : verwerping.
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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 6 juni 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 23 oktober 2012
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq 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 32, tweede lid, CMR schorst een schriftelijke vordering de verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder de vordering
schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt.
Het is niet vereist dat de schriftelijke vordering het bedrag van de
schade becijfert.
Het volstaat dat de in de vordering en de bijlagen opgenomen gegevens aan de vervoerder toelaten om zich een oordeel te vormen over de
aard en de omvang van de schade derwijze dat hij gepast op de vordering kan reageren. De omstandigheid dat de exacte omvang van de
schade slechts later bepaald of meegedeeld kan worden, staat hieraan
niet in de weg.
De appelrechters stellen vast dat de eiseres met haar bericht van
30 december 2003 de verweerster aansprakelijk stelt voor de ontvreemding van de trekker en oplegger op de terreinen van de Nederlandse
ondervervoerder en dat dit bericht “onder de referentie alle gegevens met
betrekking tot het vervoer en ook de waarde van de goederen vermeldt”.
Door in die omstandigheden te oordelen dat het bericht van 30 december
2003 geen schriftelijke vordering in de zin van artikel 32, tweede lid,
CMR uitmaakt, om reden dat hierin geen schadebedrag wordt gevorderd
en geen bewijsdocumenten zijn gevoegd, schenden de appelrechters de
aangevoerde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het hoger beroep
ontvankelijk wordt verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
7 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Mahieu.

N° 676
3o

— 10 december 2012
(C.12.0270.N)

kamer

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — Daad. — Fout. —
Samenloop van fouten. — Aansprakelijke personen. — Onderlinge verhouding. — Mogelijkheid tot regres.

Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, kan de aansprakelijke persoon die de benadeelde heeft
vergoed, verhaal nemen op ieder van de mede-aansprakelijken die met hem
in solidum werd veroordeeld  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(S.D.M. N.V. t. V. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
1. Het enig cassatiemiddel komt op tegen de beslissing van het Hof van
beroep te Brussel, dat het beroepen vonnis hervormt op het incidenteel
beroep van verweerders en de regresvordering van eiseres ten aanzien
van verweerders ongegrond verklaart.
2. In het eerste onderdeel laat eiseres gelden dat, wanneer schade te wijten
is aan de samenlopende fouten van verscheidene personen, elk van hen, in
de regel, jegens de benadeelde die geen fout heeft begaan, gehouden is tot
volledig herstel van die schade. Wanneer de feitenrechter oordeelt dat de
schade het gevolg is van de samenloop van de onderscheiden fouten van
verscheidene daders en ieder van hen ten overstaan van de benadeelde tot
volledige schadevergoeding gehouden is, kan hij, zo hij geen contractueel
bedongen vrijwaring vaststelt, volgens eiseres niet beslissen dat in
hun onderlinge verhouding één van de daders gehouden is tot volledige
vrijwaring van de andere daders, zonder meteen het oorzakelijk verband
tussen de fouten van deze laatsten en de schade te ontkennen.
Eiseres voegt eraan toe dat het louter feit van de vergoeding van de
schade door één van de daders niet tot gevolg heeft dat de andere daders
zijn vrijgesteld, in hun onderlinge verhouding, van elke bijdrage in de
aansprakelijkheid naar verhouding van hun respectief aandeel daarin en
geen vrijwaring verschuldigd zijn van de aansprakelijke die de schade
heeft vergoed, zelfs indien deze laatste de contractpartij is van de benadeelde aan wie hij het teveel betaalde heeft terugbetaald.
Zij besluit dat “nu het hof geen tussen de eiseres en de verweerders
contractueel bedongen vrijwaring vaststelt, beslist het niet wettig dat
  (1) Zie concl. O.M.
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de verweerders geen regresbetaling verschuldigd zijn aan eiseres en dat
haar regresvordering integraal dient te worden afgewezen, op grond
dat de schade erin bestaat dat de kopers te veel hebben betaald aan de
promotor die wist dat hij niet kon leveren waartoe hij zich verbond,
en de vergoeding van de schade waarvoor de verweerders mee moeten
instaan, gebeurt door het ongedaan maken van het te veel betaalde,
wat het geval is door de uitgevoerde terugbetaling, zodat de gehoudenheid in solidum van de verweerders — die ertoe strekt aan de schadelijder het risico te besparen van een verdeling van de gehoudenheid en
de insolvabiliteit van een van de aansprakelijken — daarmee uitgeput
is en de verweerders niet moeten instaan voor terugbetaling van een te
veel betaalde dat zij niet hebben ontvangen.”
Volgens eiseres houdt deze beslissing een ontkenning in van het oorzakelijk verband tussen de fouten van de verweerders en de schade, zoals
dit volgt uit hun gehoudenheid “in solidum”, en zou het hof van beroep de
artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1251, 3o, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schenden.
3. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof zijn meerdere aansprakelijke personen, wanneer zij door hun fout aan de oorzaak liggen van
dezelfde schade, elk ten aanzien van de benadeelde gehouden tot vergoeding van de gehele schade  (1).
Voor deze aansprakelijkheid in solidum zijn dus “samenlopende fouten”
van verscheidene aansprakelijke personen vereist. Er is sprake van
“samenlopende fouten” wanneer elke fout noodzakelijk heeft bijgedragen tot de schade, in die zin dat zonder één van die fouten, de schade
zich niet op die wijze zou hebben voorgedaan.
De gehoudenheid tot het geheel waartoe de verbintenis in solidum reikt,
heeft voor hoofdgevolg dat, bij pluraliteit van schuldenaars (ingevolge
hun buitencontractuele en/of contractuele aansprakelijkheid), de schuldeiser elke schuldenaar, naar keuze, mag aanspreken in betaling van het
geheel. De betaling door één der schuldenaars in de zgn. “obligatio”-fase
zal de overige debiteurs bevrijden tegenover hun schuldeiser.
In casu heeft eiseres het integrale bedrag van de schadevergoeding,
waartoe zij samen met de verweerders ingevolge het arrest van 13
oktober 2003 van het hof van beroep gehouden was, aan de kopers betaald
zodat alle medeaansprakelijke partijen t.a.v. hen bevrijd zijn.
4. In de onderlinge verhouding tussen de medeschuldenaars wordt, na
betaling door één van hen, ook onderling afgerekend. De mede-schuldenaar die de benadeelden heeft vergoed voor de volledige schade heeft met
andere woorden een regresvordering ten aanzien van de andere aansprakelijke personen die met hem in solidum werden veroordeeld  (2).
  (1) o.m. Cass. 18 jan. 2008, AC 2008, 146 ; Cass. 9 sept. 1981, Pas. 1982, I, 37.
  (2) o.m. Cass. 4 feb. 2008, AR C.06.0236.F, AC 2008, nr. 81 ; Cass. 18 jan. 2007, AR
C.05.0529.F, AC 2007, nr. 27 ; Cass. 17 juni1982, R.C.J.B. 1986, 680 ; B. De Coninck, “Les
recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle :
la condamnation in solidum et la contribution à la dette”, J.T. 2010, 756-757, nrs. 5-6 ;
L. Cornelis, “L’obligation “in solidum” et le recours entre coobligés” (noot onder Cass.
17 juni1982), R.C.J.B. 1986, 690-696, nrs. 5-10.
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Wat de omvang betreft van de regresvordering, volgt uit de vaste
rechtspraak van Uw Hof dat wanneer een rechter tot de aansprakelijkheid van een aantal personen heeft besloten wegens samenlopende
fouten, geen van hen, op het contributoir vlak kan worden vrijgesteld van
enige bijdrage in de last van de aansprakelijkheid onder voorbehoud van
insolvabiliteit, van toepassing van artikel 1214 BW of van enige vrijwaringsplicht van de ene schuldenaar t.a.v. de andere.
De solvens (de medeschuldenaar) die betaalde, heeft dus een verhaal
of regres jegens zijn medeschuldenaren om hun aandeel in de schuld te
recupereren.
De feitenrechter kan dan ook niet beslissen dat in hun onderlinge
verhouding, één van de medeschuldenaren bevrijd is van elke aansprakelijkheid of omgekeerd dat hij moet instaan voor de gehele schade zonder
een contractuele verplichting tot vrijwaring vast te stellen. Wanneer
men het regres tussen de aansprakelijken uitsluit, komt dit immers
neer op een ontkenning van het causaal verband tussen de fout van de
medeschuldenaar en de schade die het slachtoffer heeft geleden  (1).
5. Het hof van beroep te Brussel heeft in het arrest d.d. 13 oktober 2003
(in een eerste afzonderlijke procedure) geoordeeld dat het “duidelijk
(is) dat de fouten van (eiseres), van (verweerster) en van (verweerder)
samenlopende fouten zijn die aanleiding geven tot dezelfde schade, voorzover die voorhanden zou zijn, zodat zij elk voor het geheel of in solidum
gehouden zijn ten overstaan van de schadelijdende kopers”  (2).
Wat de schadebegroting betreft heeft het hof van beroep in hetzelfde
arrest geoordeeld dat de vergoeding voor de kopers moet bepaald worden
op 20 % van de prijs die elke in het geding zijnde koper heeft betaald voor
zijn aandeel in de grond  (3).
Derhalve werd in dit arrest op definitieve wijze beslist dat zowel door
verweerders als door eiseres fouten werden begaan in oorzakelijk verband
met dezelfde door de verschillende kopers geleden schade.
6. Door te oordelen dat “in deze de terugbetaling (die (verweerder) mee
moest garanderen) uitgevoerd (is), de contractuele schade (…) ongedaan
(is) gemaakt door de contractspartij, en de gehoudenheid van (verweerder)
daarmee is uitgeput” miskent het hof van beroep dan ook het causaal
verband tussen de fouten van verweerders en de schade van de kopers
zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan en schendt het hierdoor de artikelen 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het eerste onderdeel komt dan ook gegrond voor  (4).
Besluit : Vernietiging.
  (1) o.m. Cass. 21 juni 2007, AC 2007, 1402 ; Cass. 23 juni 2005, AC 2005, 1422 ; Cass. 6 feb.
2003, AC 2003, 338 ; Cass. 5 sept. 2002, R.A.B.G. 2004, 12 ; B. De Coninck, “Les recours après
indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation
in solidum et la contribution à la dette”, J.T. 2010, 758, nr. 9 ; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht. Boekdeel 2, Brugge, die Keure, 2009, 50, nr. 73, voetnoot 346.
  (2) Cf. arrest hof van beroep te Brussel dd. 13 oktober 2003, p. 28, nr. 83.
  (3) P. 29, nr. 92.
  (4) Onderhavige conclusie steunt op de toelichting bij de voorziening in cassatie (p. 9
t.e.m. 11).
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 7 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 22 oktober 2012 ter griffie een
conclusie neergelegd.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van
verschillende personen, kan de aansprakelijke persoon die de benadeelde
heeft vergoed, verhaal nemen op ieder van de mede-aansprakelijken die
met hem in solidum werd veroordeeld.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiseres samen met de verweerder
en de verweerster in solidum werd veroordeeld om de schade van de kopers
te vergoeden en dat zij door de eiseres werden vergoed.
3. De appelrechters die oordelen dat de eiseres geen verhaal kan nemen
op de mede-aansprakelijken, omdat de aansprakelijkheid van de eiseres
van contractuele aard was en deze “contractuele schade ongedaan (is)
gemaakt door (de eiseres)” en omdat de eiseres “de hoofdverantwoordelijke was”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
10 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Maes, mevr. Geinger en de heer Verbist.
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N° 677
3o

— 10 december 2012
(C.12.0280.N)

kamer

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. — Miskenning van de bewijskracht. —
Akte. — Uitlegging gesteund op een niet overgelegde akte. — Gevolg.

Wanneer de rechter zijn beslissing over de uitlegging van een akte steunt op
een extrinsiek element, zoals een niet aan hem overgelegde overeenkomst,
dient hij dit gegeven te preciseren. (Artt. 1319, 1320 en 1322 BW)

(Credibe n.v. t. H. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 13 december 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen dat de eiseres niet langer gerechtigd is
de uitvoering te vervolgen omdat de schuldvordering van de eiseres
op de verweerster in de overdracht van portefeuille van hypothecaire
kredieten aan Occiolino nv is begrepen krachtens de overeenkomst van
overdracht van 11 juli 2003.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat
de overeenkomst van overdracht van 11 juli 2003 aan de appelrechters
werd overgelegd.
3. Wanneer de rechter zijn beslissing steunt op een extrinsiek element,
hier de overeenkomst van 11 juli 2003, dient hij dit gegeven waarop zijn
uitleg steunt, te preciseren.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : mevr. Grégoire.

N° 678
2o

— 11 december 2012
(P.12.0467.N)

kamer

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Adem- of bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld
bewijs. — Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Bindend karakter.
2o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 34. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Meetapparatuur. —
Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Bindend
karakter.
3o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 59. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Meetapparatuur. —
Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Bindend
karakter.
4o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Adem- of bloedanalyse. — Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Niet-naleving. — Verlies van de wettelijke
bewijswaarde. — Voorwaarde.
5o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 34. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Meetapparatuur.
— Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Nietnaleving. — Verlies van de wettelijke bewijswaarde. — Voorwaarde.
6o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 59. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Meetapparatuur.
— Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Nietnaleving. — Verlies van de wettelijke bewijswaarde. — Voorwaarde.
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7o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Adem- of bloedanalyse. — Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Verplichting het mondstuk bij elke meting te
vervangen. — Doel.
8o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 34.
— Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Verplichting
het mondstuk bij elke meting te vervangen. — Doel.
9o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 59.
— Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of bloedanalyse. — Bijzonder bij wet geregeld bewijs. — Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Verplichting
het mondstuk bij elke meting te vervangen. — Doel.

1o, 2o en 3o Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan
het bewijs, wanneer het door een Adem- of bloedanalyse wordt geleverd,
bijzonder bij wet is geregeld ; wanneer de rechter zijn beslissing grondt op de
resultaten van een meting van de alcoholconcentratie per liter uitgeademde
alveolaire lucht of per liter bloed, is hij, in de regel, gebonden door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte toestellen
vaststellen  (1). (Art. 59, § 4, Wegverkeerswet)
4o, 5o en 6o Het verzuim van gelijk welke vormvereiste, die voorgeschreven
wordt door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de
gebruikte ademanalyse– of bloedproeftoestellen vaststellen, is op zich
niet noodzakelijk een afdoende reden om geen wettelijke bewijswaarde te
hechten aan de analyse ; opdat het verzuim aldus zou kunnen gesanctioneerd worden is immers tevens vereist dat het niet-nageleefde voorschrift tot
doel heeft de kwaliteit van de intrinsieke waarde van het bijzonder bij wet
geregelde bewijs te waarborgen (2). (Art. 59, § 4, Wegverkeerswet ; Artt. 24
KB 21 april 2007 en 3.2.2 van de bijlage 2 ervan)
7o, 8o en 9o Uit artikel 24 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en ademanalysetoestellen en uit de artikelen
3.2.1 en 3.2.2 van de bijlage 2 bij dat besluit, die enkel betrekking hebben
op de voorwaarden waaraan de mondstukken moet voldoen met het oog op
het verhinderen van de inademing van besmette lucht en op het gebruik
van de analysatoren in hygiënische omstandigheden, evenals op de technische vereisten waaraan de ademanalysator moet voldoen om de aanwezige
mondalcohol te detecteren, kan niet worden afgeleid dat het voorschrift dat
de mondstukken bij elke meting moeten worden vervangen, tot doel heeft
de kwaliteit van de intrinsieke waarde van het bijzonder bij wet geregelde
bewijs te waarborgen.

(G.)

  (1), (2) Cass. 26 nov. 2008, AR P.08.1293.F, AC 2008, nr. 672 met concl. adv.-gen. Vandermeersch ; Cass. 9 juni 2010, AR P.10.0384.F, AC 2010, nr. 404.
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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 3 februari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel
aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

voor het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 34, § 2, 1o, 38, § 1, eerste lid, 1o, en tweede lid, 59 en 62, tweede lid,
Wegverkeerswet, artikel 24 van het koninklijk besluit van 21 april
2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen en
artikel 3.2.2 van de bijlage 2 bij dit koninklijk besluit, evenals miskenning van het recht van verdediging : bij elke meting dienen de mondstukken te worden vervangen ; uit het aanvullend onderzoek is gebleken
dat er te dezen maar één mondstuk werd gebruikt ; het bestreden vonnis
oordeelt onterecht dat het gebruik van telkens een nieuw mondstuk voor
elke test niet substantieel is en dat er geen gevaar is voor hygiëne en
besmetting wanneer telkens dezelfde persoon de blaasproeven uitvoert ;
aldus schendt het arrest de vermelde bepalingen en is het niet regelmatig gemotiveerd.
2. Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan
het bewijs, wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is geregeld. Wanneer de rechter zijn beslissing
grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie per
liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, is hij, in de regel,
gebonden door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van
de gebruikte toestellen vaststellen.
Het verzuim van gelijk welke vormvereiste, die voorgeschreven wordt
door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de
gebruikte toestellen vaststellen, is op zich evenwel niet noodzakelijk
een afdoende reden om geen wettelijke bewijswaarde te hechten aan de
analyse. Opdat het verzuim aldus zou kunnen gesanctioneerd worden is
immers tevens vereist dat het niet-nageleefde voorschrift tot doel heeft
de kwaliteit van de intrinsieke waarde van het bijzonder bij wet geregelde bewijs te waarborgen.
3. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende
de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen bepaalt : “Door de
overheidsagent bedoeld in artikel 59, § 1, [Wegverkeerswet], wordt, een
verpakt mondstuk getoond, de verpakking geopend en het mondstuk op
het toestel aangebracht zonder het mondstuk aan te raken. Van zodra het
toestel aanduidt dat het klaar is voor een test of een analyse, verzoekt hij
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de betrokkene voldoende hard te blazen in het toestel tot het einde van
een geldige monsterneming door het toestel wordt aangeduid.”
4. Artikel 3.2.1 van de bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 21 april
2007 bepaalt :
“Algemeen.
Het opnemingssysteem bestaat uit een uitwisselbaar mondstuk dat
eveneens dient als condensaat-afscheider en mogelijkerwijs uit een
slang waarin kan worden geblazen. Deze slang moet toelaten zonder
belemmering doorheen de analysator te blazen.”
5. Artikel 3.2.2 van deze bijlage bepaalt :
“Mondstuk.
De mondstukken moeten een anti-terugslaginrichting bevatten, die
inademing verhindert van besmette lucht uit voorgaand gebruik.
De mondstukken moeten individueel en hygiënisch verpakt zijn.
De mondstukken moeten bij elke meting vervangen worden.”
6. Uit deze bepalingen, die enkel betrekking hebben op de voorwaarden
waaraan de mondstukken moet voldoen met het oog op het verhinderen van de inademing van besmette lucht en op het gebruik van de
analysatoren in hygiënische omstandigheden, evenals op de technische
vereisten waaraan de ademanalysator moet voldoen om de aanwezige
mondalcohol te detecteren, kan niet worden afgeleid dat het bedoelde
voorschrift tot doel heeft de kwaliteit van de intrinsieke waarde van het
bijzonder bij wet geregelde bewijs te waarborgen.
Het middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in
zoverre naar recht.
7. Het bestreden vonnis steunt eisers veroordeling op de resultaten
van een meting van de alcoholintoxicatie per liter uitgeademde lucht.
Het oordeelt dat het gebruik van telkens een nieuw mondstuk voor elke
test niet substantieel is, dat van zodra telkens dezelfde persoon de blaasproeven uitvoert, er geen gevaar voor hygiëne of besmetting is, en dat
de testen voldoende wetenschappelijke betrouwbaarheid bieden. Met deze
redenen verantwoordt het bestreden vonnis eisers veroordeling naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
De Groote (bij de balie te Brugge).
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N° 679
2o

— 11 december 2012
(P.12.0773.N)

kamer

CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Vormen. — Vorm en termijnen
voor memories en stukken. — Vorm voor memorie. — Handtekening. — Nietondertekende memorie. — Aanwezigheid ter zitting van de eiser. — Gevolg

Een niet ondertekende memorie voldoet niet aan een substantiële vormvereiste
die bij het ontvangen ervan ter griffie of binnen de termijn bij artikel 420bis
Wetboek van Strafvordering bepaald voor de neerlegging ervan, moet vervuld
zijn om de authenticiteit en de geldigheid ervan te waarborgen en opdat de
auteur zich de inhoud ervan zou eigen maken ; de aanwezigheid van de eiser
ter rechtszitting heeft niet voor gevolg dat het verzuim die vormvereiste na
te leven wordt geregulariseerd, aangezien die aanwezigheid geen kracht kan
geven aan een akte die op het ogenblik van het indienen ter griffie geen
rechtsgevolg kon voortbrengen  (1).

(Z. t. Vlaamse Landmaatschappij)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2012.
In een memorie voert de eiser grieven aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. De memorie is niet ondertekend en voldoet bijgevolg niet aan een
substantiële vormvereiste die bij het ontvangen ervan ter griffie of
binnen de termijn bij artikel 420bis Wetboek van Strafvordering bepaald
voor de neerlegging ervan, moet vervuld zijn om de authenticiteit en de
geldigheid ervan te waarborgen en opdat de auteur zich de inhoud ervan
zou eigen maken.
2. De aanwezigheid van de eiser ter rechtszitting heeft niet voor gevolg
dat het verzuim die vormvereiste na te leven wordt geregulariseerd. Die
aanwezigheid kan immers geen kracht geven aan een akte die op het
ogenblik van het indienen ter griffie geen rechtsgevolg kon voortbrengen.
De memorie is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
  (1) Zie Cass. 24 okt. 2012, AR P.12.1318.F, AC 2012, nr. 563.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal.

N° 680
2o

— 11 december 2012
(P.12.0538.N)

kamer

1o MISDRIJF. — DEELNEMING. — Geluidshinder. — Inrichting waar
geproduceerd wordt. — Aansprakelijkheid occasionele gebruikers.

muziek

2o MILIEURECHT. — Geluidshinder. — Inrichting waar muziek geproduceerd
wordt. — Aansprakelijkheid occasionele gebruikers.
3o HINDERLIJKE INRICHTINGEN. — Geluidshinder. — Inrichting waar
muziek geproduceerd wordt. — Aansprakelijkheid occasionele gebruikers.
4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — Fout. —
Geluidshinder. — Inrichting waar muziek geproduceerd wordt. — Aansprakelijkheid occasionele gebruikers.

1o, 2o, 3o en 4o De wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder bepaalt geen uitzonderingen wat de personen betreft die als dader of
mededader kunnen vervolgd worden voor een inbreuk op de bepalingen van
het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen en sluit de aansprakelijkheid van occasionele gebruikers van de inrichting die geluidshinder in
het milieu inbrengt niet uit. (Art. 66 Strafwetboek ; Art. 11, eerste lid, 2o,
en laatste lid, Geluidshinderwet ; Art. 3 Besluit Geluidshinder Muziek)

(A.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 21 februari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 5, tweede lid, Strafwetboek en artikel 195 Wetboek
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van Strafvordering : het arrest antwoordt niet op het in een appelconclusie aangevoerde verweer van de eiser die zich beriep op een strafuitsluitingsgrond welke erin bestaat dat de inbreuk moet worden toegerekend aan de rechtspersoon die de fuif organiseert, omdat in redelijkheid
niet kan gesteld worden dat eisers fout de zwaarste is.
2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 195
Wetboek van Strafvordering schendt.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
3. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek dat de gevallen regelt waarin de
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout heeft begaan.
Die verschoningsgrond geldt evenwel niet voor de dader die wetens en
willens heeft gehandeld.
4. Het arrest oordeelt over de eiser en een medebeklaagde : “Voor beide
medebeklaagden staat vast dat zij de handelingsbevoegdheid en de feitelijke macht hadden om de overtredingen van de regelgeving waarop de
bewezen telastleggingen C.1, D.1 en D.2 betrekking hebben te voorkomen
of te beletten, wat zij niet deden. Het waren deze beide beklaagden die
weigerden gevolg te geven aan de vraag van de verbalisanten om de
muziek stil te zetten teneinde het achtergrondgeluidsniveau te kunnen
meten bij uitschakeling van de geluidsbron, het waren zij die opdracht
gaven om het volume van de muziek wat terug te draaien (maar tot
meer waren zij niet bereid) en het waren ook zij die aandrongen op een
tweede geluidsmeting nu de muziek naar hun zeggen stiller was gezet.
Toen die tweede geluidsmeting om 02u17’ werd uitgevoerd, werd er 98,8
dB(A) gemeten, wat opnieuw een inbreuk was (…)”.
Met die redenen oordeelt het arrest dat de eiser wetens en willens
heeft gehandeld. Aldus beantwoordt het arrest eisers verweer en is de
beslissing de aangevoerde uitsluitingsgrond niet toe te passen, naar
recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de
motiveringsplicht : het arrest antwoordt niet op het in een appelconclusie
aangevoerde verweer van de eiser dat aan de constitutieve elementen
van het misdrijf (overschrijding geluidsnormen) niet voldaan is omdat
hij persoonlijk niet het muziekvolume regelde ; het arrest veroordeelt
de eiser voor deelname door onthouding zonder dat het vaststelt dat hij
zich onthield van een rechtsplicht en dat zijn onthouding een aanmoediging inhield om het misdrijf te plegen.
7. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 195
Wetboek van Strafvordering schendt.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiser het in het middel weergegeven verweer voerde ter staving van een
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ruimer verweer over de bewezen aard van de feiten en de toerekening
ervan.
9. De appelrechters verwijzen naar de feitelijke vaststellingen van de
verbalisanten en stellen vast dat die niet worden betwist (arrest, p. 11).
Zij oordelen over de toerekening ervan zoals in het antwoord op het
eerste middel weergegeven.
10. Met deze redenen beantwoorden de appelrechters eisers verweer
zonder dat zij daarbij hoefden te antwoorden op elk argument dat enkel
tot staving van dit verweer werd aangevoerd zonder een afzonderlijk
middel te vormen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
11. Een natuurlijke persoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor
een door een rechtspersoon gepleegd misdrijf, indien blijkt dat hij de
ware verantwoordelijke is voor het nakomen van de verplichtingen van
de rechtspersoon en hij door zijn persoonlijk optreden schuld heeft aan
het in gebreke blijven van de rechtspersoon.
12. Het arrest oordeelt ondermeer dat :
— het vaststaat dat de eiser handelingsbevoegdheid en feitelijke
macht had om de overtredingen van de regelgeving waarop de bewezen
telastleggingen betrekking hebben te voorkomen of te beletten ;
— hij de inbreuken niet voorkwam of belette ;
— hij weigerde gevolg te geven aan de vraag van de verbalisanten om
de muziek stil te zetten ;
— hij later aandrong op een tweede meting, nadat de muziek naar zijn
zeggen stiller was gezet, hetgeen leidde tot nieuwe vaststellingen van
een inbreuk.
13. Hiermee oordeelt het arrest niet dat de eiser door onthouding heeft
deelgenomen aan de ten laste gelegde feiten, maar oordeelt het dat de
feiten hem kunnen toegerekend worden omdat hij persoonlijk de inbreuk
niet belette en vervolgens het geluidsniveau boven de wettelijk toegelaten
drempel handhaafde, hoewel hij de bevoegdheid had daaraan te verhelpen.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
Derde middel
14. Het middel voert schending aan van artikel 66 Strafwetboek en van
de artikelen 1, 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 24 februari 1977
houdende de vaststellingen en geluidsnormen voor muziek in openbare
en private inrichtingen (hierna : Besluit Geluidshinder Muziek (oud)) :
het arrest oordeelt dat niet alleen de uitbater zich schuldig maakt aan
de telastlegging C (overschrijding geluidsimmissienorm) maar ook de
eiser die de handelingsbevoegdheid heeft om de geluidshinder te voorkomen of te doen ophouden, terwijl artikel 3 van dat besluit alleen van
toepassing is wanneer de plaats waar muziek geproduceerd wordt, niet
in die zin werd ingericht, dat de overschrijding van het achtergrondsgeluidniveau binnen de perken blijft ; een beklaagde kan slechts als mededader worden vervolgd voor de wijze waarop de plaats wordt ingericht ;
occasionele gebruikers die geen uitstaans hebben met de inrichting van
het pand, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.
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15. Artikel 11, eerste lid, 2o, Geluidshinderwet (oud) stelt diegene strafbaar die de bepalingen van de ter uitvoering van die wet vastgestelde
koninklijke besluiten overtreedt.
Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van
hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn op de in die wet bepaalde overtredingen toepasselijk (artikel 11, laatste lid, Geluidshinderwet (oud)).
Artikel 3 Besluit Geluidshinder Muziek (oud), genomen ter uitvoering
van de Geluidshinderwet, bepaalt : “De openbare en private inrichtingen
waar muziek geproduceerd wordt, moeten zo ingericht zijn dat het
geluidsniveau gemeten in de buurt : 1o niet hoger is dan 5 dB(A) boven
het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan 30 dB(A) ; 2o niet
hoger is dan 35 dB (A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen
30 en 35 dB(A) 3o niet hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau indien
dit hoger is dan 35 dB (A)(…).”
16. De Geluidshinderwet (oud) bepaalt geen uitzonderingen wat de
personen betreft die als dader of mededader kunnen vervolgd worden
voor een inbreuk op de bepalingen van het Besluit Geluidshinder Muziek
(oud) en sluit de aansprakelijkheid van occasionele gebruikers van de
inrichting die geluidshinder in het milieu inbrengt niet uit.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt het
naar recht.
17. Voor het overige vereist het middel een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de
heer Vereecke (bij de balie te Brugge).

N° 681
2o

— 11 december 2012
(P.12.1051.N)

kamer

1o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Valsheid in geschriften en
gebruik. — Moreel bestanddeel van het misdrijf. — Voorwaarde.
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2o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Moreel bestanddeel
van het misdrijf. — Voorwaarde.
3o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Valsheid in geschriften en
gebruik. — Moreel bestanddeel. — Bedrieglijk opzet. — Begrippen.
4o VALSHEID EN BEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Moreel
deel. — Bedrieglijk opzet. — Begrippen.

bestand-

5o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Valsheid in geschriften en gebruik. — Bedrieglijk opzet.
— Beoordeling door de rechter.
6o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Algemeen. — Telastlegging.
— Concrete invulling misdrijfbestanddeel. — Meerdere mogelijkheden. —
Beoordeling door de rechter. — Gevolg.
7o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Telastlegging. —
Concrete invulling misdrijfbestanddeel. — Meerdere mogelijkheden. —
Beoordeling door de rechter. — Gevolg.
8o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. —
Telastlegging. — Concrete invulling misdrijfbestanddeel. — Meerdere
mogelijkheden. — Beoordeling door de rechter. — Gevolg.

1o en 2o Het louter plegen in een geschrift van een bij wet bepaalde waarheidsvermomming en het gebruik van dit geschrift leveren niet het misdrijf op
van valsheid in geschriften en gebruik ; afzonderlijk daarvan en bijkomend
moet het vereiste moreel bestanddeel zijn aangetoond  (1). (Artt. 196 en 197
Strafwetboek)
3o en 4o Het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften en gebruik van
valse stukken bestaat , hetzij in bedrieglijk opzet , hetzij in het oogmerk om
te schadenI  (2) ; bedrieglijk opzet is het opzet zichzelf of een ander onrechtmatig voordeel te verschaffenI  (3) ; er is bedrieglijk opzet zodra de dader
enig voordeel of enige winst beoogt , die hij niet zou hebben behaald indien
hij het waarheidsgetrouw karakter van het geschrift had geëerbiedigdI  (4).
(Artt. 196 en 197 Strafwetboek)
5o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een van de waarheidsvermomming te onderscheiden bedrieglijk opzet aanwezig is  (5). (Artt. 196 en 197
Strafwetboek)
6o, 7o en 8o Uit de omstandigheid dat een telastlegging met betrekking tot de
concrete invulling van een bepaald misdrijfbestanddeel meerdere mogelijkheden bevat , volgt dat de beklaagde is uitgenodigd om zich met betrekking
tot alle vermelde mogelijkheden te verdedigen ; de rechter die bij een onderzoek van de omschrijving van een telastlegging van oordeel is dat een van de
vermelde mogelijkheden moet worden weggelaten, heromschrijft die telast  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)

Cass. 10 okt. 2006, AR P.06.0412.N, AC 2006, nr. 471.
Cass. 29 sept.1992, AR nr. 5733, AC 1991-1992, nr. 634.
Cass. 15 nov. 2006, AR P.06.0308.F, AC 2006, nr. 561.
Cass. 22 april 2009, AR P.09.0205.F, AC 2009, nr. 271.
Zie Cass. 6 feb. 1979, AC 1978-1979, nr. 641.
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legging niet en is niet ertoe gehouden om de beklaagde van een dergelijke
weglating te verwittigen, ook niet indien de beklaagde heeft aangevoerd dat
de telastlegging duister is en hij de rechter heeft verzocht hem ingeval van
wijziging van de telastlegging of herkwalificatie te verwittigen , aangezien
de vermeldingen van de telastlegging de beklaagde immers toelaten duidelijk
het voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit
te oefenen  (1). (Algemeen rechtsbeginsel inzake recht van verdediging ;
Art. 6.3, a, EVRM)

(D. t. Belgische Staat,

min. van

Financiën e.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 7 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest verklaart de burgerlijke rechtsvordering van Gredis nv
niet ontvankelijk.
In zoverre tegen die beslissing gericht is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 196 en 197 Strafwetboek : het arrest verklaart de eiser ten onrechte schuldig aan de telastleggingen A.I, A.II, A.IV, A.V en A.VI ; valsheid in geschriften en gebruik van
valse stukken zijn slechts strafbaar als vaststaat dat ze werden gepleegd
met een van de waarheidsvermomming te onderscheiden bedrieglijk
opzet ; het telkens in deze telastleggingen vermelde bedrieglijk opzet is
identiek als de aangegeven waarheidsvermommingen, zodat geen bedrieglijk opzet is bepaald en dit misdrijfbestanddeel bijgevolg ontbreekt.
3. Het louter plegen in een geschrift van een bij wet bepaalde waarheidsvermomming en het gebruik van dit geschrift leveren niet het
misdrijf op van valsheid in geschriften en gebruik. Afzonderlijk daarvan
en bijkomend moet het vereiste moreel bestanddeel zijn aangetoond.
4. Het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften en gebruik
van valse geschriften bestaat, hetzij in bedrieglijk opzet, hetzij in
het oogmerk om te schaden. Bedrieglijk opzet is het opzet zichzelf of
  (1) Zie Cass. 20 feb. 2001, AR P.99.0590.N, AC 2001, nr. 104.
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een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen. Er is bedrieglijk
opzet zodra de dader enig voordeel of enige winst beoogt, die hij niet
zou hebben behaald indien hij het waarheidsgetrouw karakter van het
geschrift had geëerbiedigd.
5. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een van de waarheidsvermomming te onderscheiden bedrieglijk opzet aanwezig is.
In zoverre het middel opkomt tegen dat onaantastbaar oordeel in feite
van de rechter of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
6. Het arrest (p. 40-41, ro 4.2.2.5 ) oordeelt met betrekking tot de telastleggingen A.I, A.II, A.IV, A.V en A.VI dat :
— de waarheidsvermomming inhoudt dat de documenten getuigen van
levering van goederen terwijl in werkelijkheid geen goederen, minstens
niet de gefactureerde goederen, werden geleverd aan Gredis nv of aan
Modular bvba en in werkelijkheid geen leveringen hebben plaatsgevonden aan de Cypriotische firma ;
— het bedrieglijk opzet erin bestaat geloofwaardig te maken dat de in
de telastleggingen vermelde buitenlandse vennootschappen waardevolle
goederen hebben geleverd aan Gredis nv of Modular bvba en dat Gredis
nv goederen leverde aan een Cypriotische firma en tevens geloofwaardigheid te verlenen aan de facturaties van deze buitenlandse vennootschappen en aan de facturaties van Gredis nv aan de Cypriotische firma ;
— een bedrieglijk opzet niet noodzakelijk veronderstelt dat de dader
uit winstbejag voor zichzelf handelde.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat er in de telastleggingen wel degelijk een onderscheid wordt
gemaakt tussen de waarheidsvermomming en het bedrieglijk opzet en
bepalen zij bovendien dat bedrieglijk opzet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM en miskenning van het recht van verdediging : het arrest laat, zonder de eiser te
verwittigen, uit de omschrijving van de telastlegging B.I de woorden
“minstens om de feiten, onder de telastleggingen C.I.a) 2 te plegen
(inbreuken op de artikelen 53 § 1, 2o en 3o en 73 van het Wetboek van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde)” weg ; de eiser, die had aangevoerd dat deze telastlegging onbegrijpelijk was en gevraagd bij een
wijziging of heromschrijving te worden verwittigd, heeft zich over de
heromschreven telastlegging niet kunnen verweren, terwijl ze na heromschrijving tot een nieuw verweer noopte.
8. Uit de omstandigheid dat een telastlegging met betrekking tot de
concrete invulling van een bepaald misdrijfbestanddeel meerdere mogelijkheden bevat, volgt dat de beklaagde is uitgenodigd om zich met
betrekking tot alle vermelde mogelijkheden te verdedigen.
De rechter die bij een onderzoek van de omschrijving van een telastlegging van oordeel is dat een van de vermelde mogelijkheden moet
worden weggelaten, heromschrijft die telastlegging niet.
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De rechter is niet ertoe gehouden om de beklaagde van een dergelijke
weglating te verwittigen, ook niet indien de beklaagde heeft aangevoerd
dat de telastlegging duister is en hij de rechter heeft verzocht hem
ingeval van wijziging van de telastlegging of herkwalifcatie te verwittigen. De vermeldingen van de telastlegging laten de beklaagde immers
toe duidelijk het voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van
verdediging uit te oefenen.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. —
Advocaat : de heer Coopman (bij de balie te Brussel).

N° 682
2o

— 11 december 2012
(P.12.1933.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Verhoor
door onderzoeksrechter. — Bijstand raadsman. — Andere dan door eiser
gekozen raadsman. — Gevolg.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Art. 6.3. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding.
— Verhoor door onderzoeksrechter. — Bijstand raadsman. — Andere dan
door eiser gekozen raadsman. — Gevolg.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis.
— Bevel tot aanhouding. — Verhoor door onderzoeksrechter. — Bijstand
raadsman. — Andere dan door eiser gekozen raadsman. — Gevolg.
4o ONDERZOEKSRECHTER. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Verhoor door onderzoeksrechter. — Bijstand raadsman. — Andere
dan door eiser gekozen raadsman. — Gevolg.
5o ADVOCAAT. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Verhoor
door onderzoeksrechter. — Bijstand raadsman. — Andere dan door eiser
gekozen raadsman. — Gevolg.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o Uit de enkele omstandigheid dat de eiser bij zijn verhoor
door de politie werd bijgestaan door een bepaalde advocaat en hij tegenover
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de onderzoeksrechter ter gelegenheid van zijn verhoor ook heeft verklaard
dat deze advocaat zijn raadsman is, volgt niet dat een andere advocaat, die
volgens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zonder protest
van de eiser hem bijstand heeft verleend bij zijn verhoor door de onderzoeksrechter, niet een door de eiser gekozen raadsman is in de zin van artikel 16,
§ 2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet. (Algemeen rechtsbeginsel inzake
recht van verdediging ; art. 6.3, c) EVRM ; art.16, § 2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet)

(M.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel in zijn geheel
1. De onderdelen voeren schending aan van artikel 6.3.c EVRM en
artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet, evenals miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging : het arrest
oordeelt ten onrechte dat aangezien de eiser bijstand heeft gehad van
mr. Sven De Kerpel als advocaat in de zin van artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet, deze bepaling niet is geschonden ; uit de voormelde
bepalingen en uit het recht van verdediging volgt dat de verdachte recht
heeft op bijstand van een raadsman van zijn keuze ; uit het gegeven dat
de eiser bij het verhoor door de politie werd bijgestaan door mr. Joris
Van Cauter en de eiser aan de onderzoeksrechter heeft verklaard dat mr.
Joris Van Cauter zijn raadsman is, volgt dat mr. Joris Van Cauter de
door eiser gekozen raadsman is ; er was geen enkele reden om die keuze
van raadsman te negeren en het tegen de wil van de eiser toewijzen
van een andere advocaat vormt een ongeoorloofde inmenging in de wijze
waarop hij zijn verdediging vermag te organiseren (eerste onderdeel) ;
het arrest oordeelt ten onrechte dat mr. Sven De Kerpel de advocaat
was van de eiser ; daardoor werd niet mr. Joris Van Cauter als door
de eiser gekozen raadsman gehoord door de onderzoeksrechter in zijn
opmerkingen omtrent de mogelijkheid dat er een aanhoudingsbevel zou
worden verleend (tweede onderdeel).
2. Uit de enkele omstandigheid dat de eiser bij zijn verhoor door de
politie werd bijgestaan door mr. Joris Van Cauter en hij tegenover de
onderzoeksrechter ter gelegenheid van zijn verhoor ook heeft verklaard
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dat mr. Joris Van Cauter zijn raadsman is, volgt niet dat mr. Sven De
Kerpel, die volgens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
zonder protest van de eiser hem bijstand heeft verleend bij zijn verhoor
door de onderzoeksrechter, niet een door de eiser gekozen raadsman is in
de zin van artikel 16, § 2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet.
De onderdelen die uitgaan van het tegendeel, kunnen niet worden
aangenomen.
Tweede middel
3. Het middel voert miskenning aan van de algemene rechtsbeginselen
van de motiveringsverplichting van de rechter en de verplichting van het
onderzoeksgerecht om te antwoorden op een conclusie van een inverdenkinggestelde : het arrest beantwoordt niet eisers in zijn appelconclusie
aangevoerd verweer dat hem niet de mogelijkheid werd geboden afstand
te doen van de bijstand van de hem opgedrongen raadsman.
4. Het arrest oordeelt dat mr. Sven De Kerpel eisers raadsman was in
de zin van artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet. Het diende bijgevolg
niet te antwoorden op het doelloos geworden verweer over de afstand
van de bijstand van die raadsman.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Het middel voert miskenning aan van de algemene rechtsbeginselen van de motiveringsverplichting van de rechter en de verplichting
van het onderzoeksgerecht om te antwoorden op een conclusie van een
inverdenkinggestelde : het arrest beantwoordt niet eisers in zijn appelconclusie aangevoerd verweer omtrent de schending van artikel 16, § 2,
vierde lid, Voorlopige Hechteniswet bestaande in de niet-verwittiging
van de raadsman van de plaats en het uur van de ondervraging bij de
onderzoeksrechter.
6. Het arrest oordeelt dat mr. Sven De Kerpel eisers raadsman was in
de zin van artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet. Het diende bijgevolg niet te antwoorden op het doelloos geworden verweer over het niet
verwittigen van een andere raadsman over de plaats en het uur van het
verhoor.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
7. Het middel voert miskenning aan van de algemene rechtsbeginselen van de motiveringsverplichting van de rechter en de verplichting
van het onderzoeksgerecht om te antwoorden op een conclusie van een
inverdenkinggestelde : met het oordeel dat de eiser niet preciseert hoe,
waardoor en op welke rechtsgrond de beslissing van onderzoeksrechter
Burm onregelmatig zou zijn, beantwoordt het arrest niet eisers in zijn
appelconclusie aangevoerd verweer over het niet rechtsgeldig gevat zijn
van deze onderzoeksrechter en bijgevolg over diens onbevoegdheid om in
dit gerechtelijk onderzoek beslissingen te nemen.
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8. Het arrest oordeelt niet alleen zoals in het middel aangehaald, maar
ook dat :
— de eiser regelmatig van zijn vrijheid werd beroofd door de bevoegde
gerechtelijke politie in opdracht van onderzoeksrechter Burm, die het
mini-onderzoek heeft gevoerd en loco zijn collega Gruwez het aanhoudingsbevel heeft verleend ;
— de eiser niet aangeeft om welke reden de beweerde onregelmatigheid
de nietigheid van eisers vrijheidsberoving en van het bevel tot aanhouding tot gevolg zou kunnen hebben.
Het middel berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. —
Advocaat : de heer Van Cauter (bij de balie te Gent).

N° 683
2o

— 11 december 2012
(P.12.1816.N)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Vereiste vermeldingen. — Verjaringstermijn van de in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf. —
Beoordeling door het onderzoeksgerecht.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — Strafzaken. — Bevoegdheid. — Misdrijven
buiten het Belgisch grondgebied gepleegd. — Belgische strafgerechten.
3o MISDRIJF. — Gepleegd
sche strafgerechten.

in het buitenland.

— Bevoegdheid

van de

Belgi-

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — Strafzaken. — Bevoegdheid. — Territoriale bevoegdheid. — Uitlevering van persoon met officiële woonplaats in
België.
5o UITLEVERING. — Uitlevering van
België. — Territoriale bevoegdheid.

persoon met officiële woonplaats in

6o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel. — Draagwijdte.

ARREST-2012-12.indb 2822

03/09/13 19:54

N° 683 - 11.12.12

2823

ARRESTEN VAN CASSATIE

7o STRAFUITVOERING. — Straf uitgesproken in een andere
de Europese Unie. — Uitvoering in België. — Voorwaarde.

lidstaat van

8o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Verjaring van de straf
Belgisch recht. — Weigering van tenuitvoerlegging. — Voorwaarde.

naar

9o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Artikel 4, 4o Wet Europees
Aanhoudingsbevel. –Verjaring naar Belgisch recht van de in de
uitvaardigende Staat uitgesproken straf. — Artikel 8 Wet Europees
Aanhoudingsbevel. — Toepassing.
10o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Artikel 4, 5o Wet Europees
Aanhoudingsbevel. — Kennelijk gevaar voor de fundamentele rechten. —
Beoordeling door de onderzoeksgerechten.
11o STRAFUITVOERING. — In het buitenland
ring naar Belgisch recht. — Gevolgen.

uitgesproken straf.

— Verja-

1o Artikel 2, § 4, 3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel vereist niet dat het
Europees aanhoudingsbevel opgave doet van de verjaringstermijn van de
in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf ; deze bepaling verhindert
het onderzoeksgerecht niet de verjaringstermijn te beoordelen op grond van
bijkomende informatie die nadien door de autoriteiten van die Staat wordt
meegedeeld en aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen  (1).
2o en 3o Artikel 24 Wetboek van Strafvordering is enkel van toepassing in
de gevallen waarin de Belgische strafgerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van misdrijven die buiten het Belgische grondgebied zijn gepleegd.
4o en 5o Op grond van de artikelen 23, 47, 62bis en 69 Wetboek van Strafvordering zijn gelijkelijk bevoegd, het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter en de onderzoeksgerechten van de plaats van het misdrijf, die van de
verblijfplaats van de verdachte en die van de plaats waar de verdachte kan
worden gevonden ; deze gronden van territoriale bevoegdheid, waartussen
geen hiërarchie bestaat, zijn ook van toepassing in geval van de uitlevering
van een persoon met een officiële woonplaats in België.
6o Artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel heeft niet alleen betrekking
op een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met het oog op de
instelling van vervolgingen, maar ook op zulk bevel dat is uitgevaardigd met
het oog op de tenuitvoerlegging van een straf die bij verstek is uitgesproken
ten aanzien van een persoon die niet in kennis is gesteld van de datum en
plaats van de rechtszitting die aan de veroordeling is voorafgegaan en waartegen die persoon nog over een rechtsmiddel beschikt  (2).
7o Uit de artikelen 12, 18 en 39, § 2, van de Wet van 15 mei 2012 inzake de
toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie volgt dat de in een andere lidstaat van de Europese Unie uitgesproken straf in België slechts kan worden ondergaan in zoverre die straf
naar Belgisch recht niet is verjaard.
  (1) Zie Cass. 8 dec. 2004, AR P.04.1540.F, AC 2004, nr. 601, Cass. 21 sept. 2005, AR
P.05.1270.F, AC 2005, nr. 450 ; Cass. 1 maart 2006, AR P.06.0280.F, AC 2006, nr. 116 ; Cass.
13 dec. 2006, AR P.06.1557.F, AC 2006, nr. 648 ; Cass. 16 nov. 2010, AR P.10.1730.N, AC 2010,
nr. 678.
  (2) Zie GwH, 24 febr. 2011, nr. 28/2011, BS 6 mei 2011, 26680.
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8o Artikel 4, 4o Wet Europees Aanhoudingsbevel laat het onderzoeksgerecht
enkel toe de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wegens
de verjaring van de straf naar Belgisch recht te weigeren in zoverre de
Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van de feiten.
9o Artikel 4, 4o Wet Europees Aanhoudingsbevel en het beginsel van de wederzijdse erkenning van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen laten het
onderzoeksgerecht dat op het ogenblik van zijn beslissing vaststelt dat de
in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf naar Belgisch recht reeds
verjaard is, niet toe de overlevering van een Belg of een in België verblijvende persoon die in de uitvaardigende Staat bij verstek werd veroordeeld
tot een straf, afhankelijk te stellen van de voorwaarde vermeld in artikel 8
Wet Europees Aanhoudingsbevel.
10o De onderzoeksgerechten beoordelen in feite, mitsdien onaantastbaar, of er
een kennelijk gevaar voor de fundamentele rechten van de persoon waarvan
de uitlevering wordt gevraagd, bestaat en of de voorhanden zijnde gegevens
het vermoeden van eerbieding van die rechten, dat de uitvaardigende lidstaat
geniet, weerleggen  (1). (Art. 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)
11o Een straf die naar Belgisch recht verjaard is, kan in België niet worden uitgevoerd en kan evenmin worden aangepast naar een straf naar Belgisch recht.

(Y.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 oktober 2012, gewezen
op verwijzing involge het arrest van het Hof van 7 februari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, § 1, en 2, § 4, 3o,
Wet Europees Aanhoudingsbevel, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting : door op grond van navolgende stukken te oordelen dat
de verjaringstermijn van de in Bulgarije uitgesproken straf verstrijkt
op 20 december 2015 en niet op 20 december 2010, zoals aangegeven in het
Europees Aanhoudingsbevel, maakt de kamer van inbeschuldigingstelling een eigen beoordeling van die verjaringstermijn en stelt zij zich
in de plaats van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit ; het arrest
beantwoordt bovendien niet op het door de eiser in zijn beroepsconclusie
vermelde verweer.
  (1) Cass. 18 april 2012, AR P.12.0646.F, arrest niet gepubliceerd.
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2. Met de in het middel weergegeven redenen, beantwoordt het arrest
het bedoelde verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
3. Artikel 2, § 4, 3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel vereist niet dat
het Europees aanhoudingsbevel opgave doet van de verjaringstermijn
van de in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf. Deze bepaling
verhindert het onderzoeksgerecht niet de verjaringstermijn te beoordelen op grond van bijkomende informatie die nadien door de autoriteiten van die Staat wordt meegedeeld en aan de tegenspraak van de
partijen is onderworpen.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 24 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het territorialiteitsbeginsel : de kamer van
inbeschuldigingstelling verklaart zich ten onrechte territoriaal bevoegd ;
voor wat de uitlevering betreft, is enkel de raadkamer van de officiële
woonplaats van degene wiens uitlevering wordt gevraagd, bevoegd.
5. Artikel 24 Wetboek van Strafvordering is enkel van toepassing in de
gevallen waarin de Belgische strafgerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van misdrijven die buiten het Belgische grondgebied zijn gepleegd.
6. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Op grond van de artikelen 23, 47, 62bis en 69 Wetboek van Strafvordering
zijn gelijkelijk bevoegd, het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter
en de onderzoeksgerechten van de plaats van het misdrijf, die van de
verblijfplaats van de verdachte en die van de plaats waar de verdachte
kan worden gevonden. Deze gronden van territoriale bevoegdheid, waartussen geen hiërarchie bestaat, zijn ook van toepassing in geval van de
uitlevering van een persoon met een officiële woonplaats in België.
7. In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging.
9. Het middel voert in geen van zijn onderdelen aan hoe en waardoor
het arrest het recht van verdediging miskent.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
10. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte de toepassing
van artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat de in de uitvaardigende Staat uit te spreken straf in
België nog uitvoerbaar moet zijn ; artikel 8 bepaalt echter niet dat de
straf overeenkomstig de Belgische wetgeving wordt uitgevoerd, maar
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wel dat de uitgeleverde persoon naar België wordt teruggezonden om de
in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf te ondergaan.
11. Artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel heeft niet alleen betrekking op een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met het oog
op de instelling van vervolgingen, maar ook op zulk bevel dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf die bij verstek is
uitgesproken ten aanzien van een persoon die niet in kennis is gesteld van
de datum en plaats van de rechtszitting die aan de veroordeling is voorafgegaan en waartegen die persoon nog over een rechtsmiddel beschikt.
12. Artikel 39, § 2, van de wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van
het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen
of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie bepaalt
dat, indien België de overlevering onderwerpt aan de voorwaarde dat de
persoon, na in een andere lidstaat te zijn berecht, wordt teruggezonden
naar het Belgische grondgebied teneinde daar de sanctie te ondergaan die
te zijnen laste werd uitgesproken, de territoriaal bevoegde procureur des
Konings overgaat tot het onderzoek van de weigeringsgronden en indien
nodig tot de aanpassing van de straf, en dat de sanctie vervolgens wordt
ten uitvoer gelegd overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
Artikel 18 van die wet bepaalt de regels van de omzetting van de straf
naar Belgisch recht.
Krachtens artikel 12 van die wet wordt de tenuitvoerlegging geweigerd
wanneer de tenuitvoerlegging van de beslissing volgens het Belgische
recht is verjaard.
13. Uit die bepalingen volgt dat de in een andere lidstaat van de Europese Unie uitgesproken straf in België slechts kan worden ondergaan in
zoverre die straf naar Belgisch recht niet is verjaard.
14. Artikel 4, 4o Wet Europees Aanhoudingsbevel laat het onderzoeksgerecht enkel toe de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wegens de verjaring van de straf naar Belgisch recht te weigeren
in zoverre de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van
de feiten.
15. Deze bepaling en het beginsel van de wederzijdse erkenning van
buitenlandse strafrechtelijk beslissingen laten het onderzoeksgerecht
dat op het ogenblik van zijn beslissing vaststelt dat de in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf naar Belgisch recht reeds verjaard
is, niet toe de overlevering van een Belg of een in België verblijvende
persoon die in de uitvaardigende Staat bij verstek werd veroordeeld tot
een straf volgens de hierboven vermelde omstandigheden, afhankelijk te
stellen van de voorwaarde vermeld in artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel. Het onderzoeksgerecht mag immers de in de uitvaardigende
Staat eventueel nog uit te spreken straf niet doelloos maken.
Het onderdeel dat geheel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
naar recht.
Eerste onderdeel
16. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte artikel 8 Wet
Europees Aanhoudingsbevel niet toepast omdat het bevel niet is uitge-
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vaardigd met het oog op de instelling van de vervolging maar wel met
het oog op de uitvoering van de straf ; zodoende miskent de kamer van
inbeschuldigingstelling het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 28/2011
van 24 februari 2011.
17. Het arrest oordeelt (ro 56) : “Bovendien is het zo dat de bepalingen
van artikel 8 van de wet betreffende het EAB impliceren dat de straf in
België nog uitvoerbaar zal zijn : de betrokkene moet zijn straf immers
ondergaan. Het Hof verwijst alhier naar hetgeen hoger in dit arrest
(randnummer 46) reeds werd uiteengezet”. Deze zelfstandige redenen
schragen de beslissing om artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel
niet toe te passen.
18. Bijgevolg kan het onderdeel, zelfs al was het gegrond, niet tot
cassatie leiden en is het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Vierde middel in zijn geheel
19. Het middel voert schending aan van de artikelen 13, 24, 35 en 40
Taalwet Gerechtszaken en de artikelen 2, § 6, en 4.5o, Wet Europees
Aanhoudingsbevel : het arrest steunt met betrekking tot de ernstige
redenen dat de tenuitvoerlegging afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de eiser, ten onrechte op de in het Engels gestelde en
niet-vertaalde brief van het parket te Stara Zagora met bijgevoegde
stukken van 11 maart 2011, die het beschouwt als aanvullende stukken
uitgaande van de Bulgaarse autoriteiten, ter ondersteuning van wat in
het Europees aanhoudingsbevel reeds werd uiteengezet ; in zoverre die
stukken het Europees aanhoudingsbevel aanvullen, schendt het arrest
de artikelen 2, § 6, en 4.5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel omdat
die stukken niet in het Nederlands, het Frans of het Duits werden
vertaald (eerste onderdeel) ; in zoverre zij te aanzien zijn als stukken
uitgaande van het openbaar ministerie, schendt het arrest de artikelen 35 en 40 Taalwet Gerechtszaken (tweede onderdeel) ; door zich te
steunen op die stukken om de wettigheid van de uitlevering te onderzoeken, schendt het arrest de artikelen 13, 24 en 40 Taalwet Gerechtszaken (derde onderdeel).
20. Geen enkele wetsbepaling verbiedt de rechter kennis te nemen van
stukken die in een andere taal dan deze van de rechtspleging zijn opgesteld en geen stukken van de rechtspleging zijn.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
21. Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet dat de eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat de bedoelde stukken, die geen stukken van
de rechtspleging zijn, niet in het Nederlands zijn opgesteld. De eiser
vermag deze grief niet voor het eerst voor het Hof aan te voeren.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Vijfde middel
22. Het middel voert schending aan van de artikelen 5, § 1, 7 en 16, § 1,
Wet Europees Aanhoudingsbevel, alsmede miskenning van het vereiste
van dubbele incriminatie.
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Eerste onderdeel
23. Het onderdeel voert aan dat het arrest niet antwoordt op eisers
verweer dat Bulgarije geen actueel belang bij de uitlevering van de eiser
heeft omdat niet is aangetoond dat strafvervolging daar nog mogelijk
is ; het onderzoek naar de eventuele verjaring van de strafvordering
dient te geschieden om de garanties te geven, vermeld in artikel 7 Wet
Europees Aanhoudingsbevel.
24. In de rechtsoverwegingen 47 tot 53 oordeelt het arrest, op grond van
de vermeldingen in het Europees aanhoudingsbevel, dat de Bulgaarse
autoriteiten waarborgen verlenen dat de eiser over een rechtsmiddel
beschikt om de tegen hem bij verstek behandelde strafzaak over te doen.
Dit oordeel sluit in dat de eiser in Bulgarije steeds over een effectief
rechtsmiddel tegen de bij verstek uitgesproken veroordeling beschikt.
Aldus beantwoordt het arrest het verweer van de eiser.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
25. Het onderdeel voert aan dat het arrest de verjaring van de straf ten
onrechte niet aanziet als een weigeringsgrond op basis van artikel 5, § 1,
Wet Europees Aanhoudingsbevel, met name het vereiste van dubbele
strafbaarstelling.
26. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat naar het oordeel
van de kamer van inbeschuldigingstelling, de verjaringstermijn van de
in Bulgarije uitgesproken straf verstrijkt op 20 december 2015 en niet op
20 december 2010, zodat de straf niet verjaard is.
Het onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
Zesde middel
27. Het middel voert miskenning aan van de artikelen 3, 6 en 8 EVRM
en artikel 4.5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, alsmede miskenning
van het principe van de wapengelijkheid en het recht van verdediging.
Eerste onderdeel
28. Het onderdeel voert aan dat het arrest bij zijn beoordeling van de
weigeringsgrond van artikel 4.5o Wet Europees Aanhoudingsbevel, fundamenteel de gelijke behandeling van de partijen miskent door eenzijdig
gebruik te maken van de stukken van het openbaar ministerie, zonder
melding te maken van bepaalde stukken van de eiser of te motiveren
waarom deze stukken niet in overweging worden genomen ; het arrest
beoordeelt niet concreet het door de eiser met stukken en in argumentatie ontwikkelde verweer, wat nochtans vereist is voor de beoordeling
van artikel 4.5o Wet Europees Aanhoudingsbevel.
29. De onderzoeksgerechten beoordelen in feite, mitsdien onaantastbaar, of er een kennelijk gevaar voor de fundamentele rechten van de
persoon waarvan de uitlevering wordt gevraagd, bestaat en of de voorhanden zijnde gegevens het vermoeden van eerbieding van die rechten,
dat de uitvaardigende lidstaat geniet, weerleggen.
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Daarbij beoordelen de onderzoeksgerechten onaantastbaar de bewijswaarde van de hen regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. Het staat hen onder
meer vrij geen geloof te hechten aan bepaalde stukken en hun overtuiging te gronden op andere stukken die afdoende bewijs schijnen op
te leveren van het al dan niet bestaan van de in artikel 4.5o vermelde
ernstige redenen.
De eiser mag geen miskenning van de wapengelijkheid afleiden uit de
omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verweer
verwerpt en haar overtuiging grondt op stukken, meegedeeld door het
openbaar ministerie.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
30. Het arrest (ro 32 tot 42) beantwoordt het verweer van de eiser en
verantwoordt naar recht dat er geen ernstige redenen bestaan om te
denken dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
afbreuk zou doen aan eisers fundamentele rechten. Het hoeft bovendien
niet bijzonder te motiveren waarom de beweringen van de eiser en de
door hem neergelegde stukken niet volstaan om de rechters te overtuigen van het tegendeel.
In zoverre kan het onderdeel evenmin worden aangenomen.
Tweede onderdeel
31. Het onderdeel voert aan dat het arrest in het kader van artikel 4.5o
Wet Europees Aanhoudingsbevel en artikel 8 EVRM ten onrechte geen
proportionaliteitsafweging en subsidiariteitstoets doet, noch enige
concrete afweging maakt tussen de belangen van de Bulgaarse Staat
op bestraffing of strafuitvoering ten aanzien van de eiser en zijn fundamenteel recht op gezinsleven ; het arrest beantwoordt de concrete argumenten van de eiser niet.
32. De rechter is niet verplicht te antwoorden op alle argumenten die
een partij in conclusie ter ondersteuning van zijn verweer aanwendt,
maar geen zelfstandig verweer uitmaken.
33. In zijn beroepsconclusie heeft de eiser zich in essentie beroepen op
de zwaarte van de opgelegde straf, die hij disproportioneel achtte met de
ernst van het feit waarvoor hij werd veroordeeld, het tijdsbestek sinds
dat feit en de omstandigheid dat hij intussen in België een familiaal
leven heeft uitgebouwd.
34. Het arrest oordeelt (ro 37) : “Het ondergaan van een zelfs hoge
gevangenisstraf schendt artikel 8 van het EVRM niet. Het is niet omdat
de Bulgaarse straffen hoger zijn dan de Belgische straffen dat zij daarom
disproportioneel zouden zijn. Ook op dit punt dient herhaald dat het
onderzoeksgerecht zich trouwens geenszins in te laten heeft met de
gegrondheid en de zwaarte van de uitgesproken veroordeling”.
35. Met dat oordeel beantwoordt het arrest het vermelde verweer van
de eiser en verantwoordt het naar recht zijn beslissing dat de uitlevering
niet onevenredig is met eisers recht op gezinsleven.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Derde onderdeel
36. Het onderdeel voert aan dat het arrest niet antwoordt op eisers
verweer dat de algemene mensenrechtenexceptie, afgeleid uit artikel 6,
tweede lid, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tevens een
humanitaire clausule bevat en het niet humaan is hem uit te leveren,
rekening houdend met de concrete elementen van het tijdsverloop,
familiale situatie, gezondheidstoestand en tewerkstelling.
37. Het onderdeel dat in werkelijkheid de proportionaliteit tussen
eisers persoonlijke situatie en de uitlevering betwist, is in zijn geheel
afgeleid uit de in het tweede onderdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Zevende middel
38. Het middel voert schending aan van artikel 6.4o, Wet Europees
Aanhoudingsbevel, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging.
Eerste onderdeel
39. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte nagaat of,
in het kader van de weigeringsgrond van artikel 6.4o Wet Europees
Aanhoudingsbevel, de straf naar Belgisch recht nog kan ten uitvoer
gelegd worden en tot de slotsom komt dat dit niet het geval is, zodat het
beslist dat er geen aanleiding is om toepassing te maken van die weigeringsgrond ; de voorwaarde dat de straf naar Belgisch recht nog kan ten
uitvoer gelegd worden, is geen vereiste vermeld in artikel 6.4o.
40. Een straf die naar Belgisch recht verjaard is, kan in België niet
worden uitgevoerd en kan evenmin worden aangepast naar een straf
naar Belgisch recht.
41. Artikel 4.4o Wet Europees Aanhoudingsbevel laat het onderzoeksgerecht enkel toe de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel
wegens de verjaring van de straf naar Belgisch recht te weigeren in zoverre
de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van de feiten.
42. Deze bepaling en het beginsel van de wederzijdse erkenning van
buitenlandse strafrechtelijk beslissingen laten het onderzoeksgerecht
dat op het ogenblik van zijn beslissing vaststelt dat de in de uitvaardigende Staat uitgesproken straf naar Belgisch recht reeds verjaard
is, niet toe de overlevering van een Belg of een in België verblijvende
persoon te weigeren op grond van artikel 6.4o Wet Europees Aanhoudingsbevel. Het onderzoeksgerecht mag immers de in de uitvaardigende
Staat uitgesproken straf niet doelloos maken.
Het onderdeel dat geheel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
naar recht.
Tweede onderdeel
43. Het onderdeel voert aan dat het afhankelijk stellen van de weigering
tot uitlevering op grond van artikel 6.4o Wet Europees Aanhoudingsbevel
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van de voorwaarde dat de straf in België niet verjaard is, kan leiden tot
een discriminatie tussen zij wiens straf niet verjaard is en die kunnen
genieten van de weigering tot uitlevering op grond van die bepaling en
zij wiens straf verjaard is en die niet kunnen genieten van die bepaling ;
door anders te redeneren schendt het arrest artikel 6.4o Wet Europees
Aanhoudingsbevel.
44. Het onderdeel is afgeleid uit de in het eerste onderdeel vergeefs
aangevoerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen
45. 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.
11 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Jespers (bij
de balie te Antwerpen).

N° 684
2o

— 12 december 2012
(P.12.0312.F)

kamer

1o STEDENBOUW. — Bouwvergunning. — Overtreding. — Instandhouding
van een wederrechtelijk opgetrokken constructie. — Eerste definitieve
veroordeling. — Latere instandhouding van de strafbare feitelijke
toestand. — Nieuw voortdurend misdrijf. — Bij wet bepaalde termijn voor
de uitvoering van het herstel van de plaats in de vorige staat. — Rechtvaardigingsgrond.
2o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstel van plaats in de
vorige staat. — Instandhouding van een wederrechtelijk opgetrokken
constructie. — Eerste definitieve veroordeling. — Latere instandhouding
van de strafbare feitelijke toestand. — Nieuw voortdurend misdrijf. — Bij
wet bepaalde termijn voor de uitvoering van het herstel van de plaats in
de vorige staat.

— Rechtvaardigingsgrond.

3  MISDRIJF. — Soorten. — Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf.
— Voortdurend misdrijf - Instandhouding van een wederrechtelijk opgetrokken constructie. — Eerste definitieve veroordeling. — Latere instandhouding van de strafbare feitelijke toestand. — Nieuw voortdurend
misdrijf. — Bij wet bepaalde termijn voor de uitvoering van het herstel
van de plaats in de vorige staat. — Rechtvaardigingsgrond.
o
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4o MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — Rechtvaardiging. — Bij wet verleende machtiging. — Stedenbouw. — Instandhouding van
een wederrechtelijk opgetrokken constructie. — Bij wet bepaalde termijn
voor de uitvoering van het herstel van de plaats in de vorige staat.
5o MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDIGING. — Bij wet verleende machtiging. — Door de rechter verleende
machtiging.
6o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstel van plaats in de vorige
staat. — Bij wet bepaalde termijn voor de uitvoering van het herstel van
de plaats in de vorige staat. — Bestraffing van de overschrijding van de
redelijke termijn. — Rechter bevoegd om een bijkomende termijn te bevelen
voor het herstel van de plaats in de vorige staat. — Machtsoverschrijding.
7o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.1. — Onderzoek binnen een redelijke termijn. — Overschrijding van de redelijke termijn. — Bestraffing. — Stedenbouw. — Herstel
van plaats in de vorige staat. — Bij wet bepaalde termijn voor de uitvoering van het herstel van de plaats in de vorige staat. — Bestraffing van
de overschrijding van de redelijke termijn. — Rechter bevoegd om een
bijkomende termijn te bevelen voor het herstel van de plaats in de vorige
staat.

— Machtsoverschrijding.

1o, 2o, 3o en 4o Wanneer een strafbare feitelijke toestand, zoals de instandhouding van een wederrechtelijk opgetrokken constructie, na de veroordelende
beslissing blijft bestaan, ontstaat daaruit een nieuw voortdurend misdrijf,
volgend op het tijdstip waarop de eerste veroordeling definitief is geworden ;
de termijn die bij wet gepaard gaat met het herstel van de plaats in de vorige
staat verhindert evenwel tijdelijk dat er een nieuw misdrijf ontstaat, omdat
de bij wet verleende machtiging een rechtvaardigingsgrond is  (1).
5o De bij de wet verleende machtiging is een rechtvaardigingsgrond, de door
de rechter verleende machtiging daarentegen niet (2).
6o en 7o De artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 21ter van de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering, en 155, § 1 en 2, van het Waals Wetboek
van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, verlenen
de rechter geenszins de bevoegdheid om bij wijze van bestraffing van de overschrijding van de redelijke termijn, toe te staan dat een misdrijf van instandhouding van een wederrechtelijk opgetrokken constructie wordt voortgezet
buiten de termijn die de wet bepaalt om daaraan een einde te stellen (3).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 18 januari 2012.
  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 684.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 november 2012
een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 12 december 2012 heeft raadsheer Gustave
Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 EVRM, 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, en 155, § 1 en 2, van het
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium
en Energie.
Het arrest wordt verweten dat het de overschrijding van de redelijke
termijn bestraft door de termijn die de verweerders is toegekend om de
plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen op vijf jaar te brengen,
hoewel die termijn, naar luid van het voormelde artikel 155, paragraaf 2,
niet langer mag zijn dan een jaar.
Het misdrijf dat jegens de verweerders bewezen is verklaard, bestaat
erin dat zij een constructie in stand hebben gehouden die zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen was opgetrokken. Het arrest stelt vast dat
dit misdrijf een aanvang nam zeven jaar geleden, toen de beklaagden
door de bevoegde diensten van stedenbouw in kennis werden gesteld van
de onregelmatigheden in verband met hun vakantiewoning en van het
strafbare karakter van de instandhouding van de toestand.
Wanneer een strafbare feitelijke toestand, zoals de instandhouding
van een wederrechtelijk opgetrokken constructie, na de veroordelende beslissing blijft bestaan, ontstaat daaruit een nieuw voortdurend
misdrijf, volgend op het tijdstip waarop de eerste veroordeling definitief
is geworden.
De termijn die bij wet gepaard gaat met het herstel van de plaats in
de oorspronkelijke staat verhindert evenwel tijdelijk dat er een nieuw
misdrijf ontstaat, omdat de bij wet verleende machtiging een rechtvaardigingsgrond is.
De door de rechter verleende machtiging rechtvaardigt daarentegen
de overtreder niet.
Die machtiging zou betekenen dat een misdrijf waaraan de wet een
einde wil stellen, ongestraft blijft bestaan gedurende een periode die
aan de veranderlijke beoordeling van de hoven en rechtbanken wordt
overgelaten.
De voortzetting van een strafbare toestand door een rechterlijke
beslissing die daaraan tijdelijk straffeloosheid verleent, miskent het
legaliteitsbeginsel van de misdrijven dat met name in artikel 7 van
het Verdrag is vastgelegd. Krachtens dat artikel moet de wet en niet
de rechter, op het ogenblik waarop tot een bepaalde gedraging wordt
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 vergegaan, eenieder in staat stellen uit te maken of dat gedrag al dan
o
niet strafbaar is.
De door de eiser aangevoerde wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen verlenen de rechter geenszins de bevoegdheid toe te staan dat het
plegen van een voortdurend misdrijf wordt voortgezet buiten de termijn
die de wet bepaalt om daaraan een einde te stellen.
Het middel is gegrond.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Het arrest bestraft de overschrijding van de redelijke termijn bij de
uitvoering van de herstelmaatregel pas na te hebben vastgesteld dat die
maatregel bevolen moet worden. Daaruit volgt dus niet dat de appelrechters het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat afhankelijk hebben willen stellen van de voorwaarde om dat herstel uit te
voeren binnen een termijn die de wettelijk bepaalde limiet overschrijdt.
Aangezien de door het Hof vernietigde onwettigheid alleen maar invloed
heeft op de uitvoeringsmodaliteiten van de herstelmaatregel, raakt zij
niet aan het herstel zelf van de plaats in de oorspronkelijke staat.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
uitvoeringsmodaliteiten van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat.
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 de helft van de kosten van het cassatieberoep
en de verweerders tot een vierde daarvan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
12 décembre 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer De Bruyn.

N° 685
2o

— 12 december 2012
(P.12.1244.F)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 34. — Alcoholintoxicatie. — Ademanalyse. — Tweede analyse. —
Vijftien minuten wachttijd. — Voorwaarde.
2o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 59. — Alcoholintoxicatie. — Ademanalyse. — Tweede analyse. —
Vijftien minuten wachttijd. — Voorwaarde.
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1o en 2o Ingeval van een tweede ademanalyse bepaalt artikel 3.6 van bijlage 2
van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen
en de ademanalysetoestellen, alleen een tussentijd van minimum vijftien
minuten tussen beide analyses, ingeval het toestel mondalcohol waarneemt ;
artikel 2.17 van die bijlage definieert mondalcohol als alcohol aanwezig in
de afgegeven ademlucht, die niet afkomstig is van de longblaasjes. (Art. 59,
§ 3, Wegverkeerswet)

(Procureur

des

Konings

te

Doornik t. S.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Doornik van 23 maart 2012 en is beperkt
tot de beschikkingen die de verweerder vrijspreken van de telastlegging
alcoholintoxicatie.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het bestreden vonnis oordeelt dat de door het ademanalysetoestel
weergegeven resultaten het misdrijf niet wettig kunnen vaststellen
omdat er geen tussentijd van minimum vijftien minuten tussen de
eerste en tweede meetcyclus in acht is genomen.
De eiser voert aan dat die beslissing met name de artikelen 59, § 3,
Wegverkeerswet en 3.6 van bijlage 2 van het koninklijk besluit van
21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen schenden.
Krachtens het voormelde artikel 59, § 3, kan de bestuurder die een
ademanalyse ondergaat, verzoeken dat onmiddellijk een tweede analyse
wordt uitgevoerd.
Artikel 3.6 van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007
voorziet alleen in een tussentijd van minimum vijftien minuten tussen
beide analyses, ingeval het toestel mondalcohol waarneemt.
Artikel 2.17 van de bijlage definieert mondalcohol als alcohol aanwezig
in de afgegeven ademlucht, die niet afkomstig is van de longblaasjes.
De appelrechters, die geen mondalcohol bij de verweerder hebben vastgesteld, in de zin van het voormelde artikel 2.17, beslissen niet naar
recht dat, omdat er tussen beide metingen geen wachttijd van vijftien
minuten in acht was genomen, er grond was om daaraan de bijzondere
wettelijke bewijswaarde te ontnemen die het voormelde artikel 62,
eerste en tweede lid, daaraan toekent.
Het middel is in zoverre gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering die tegen de verweerder is ingesteld wegens overtreding
van artikel 34, § 2, 1o, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
12 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 686
2o

— 12 december 2012
(P.12.1301.F)

kamer

VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. —
Veroordeling. — Bij wet opgelegde vermeldingen. — Vermelding van de
straf.

Naar luid van artikel 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering
vermeldt ieder veroordelend vonnis de feiten waaraan de gedaagden schuldig
of waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, de straf, de burgerlijke
veroordelingen en de toegepaste wetsbepaling ; het vonnis dat nergens melding
maakt van de straf waartoe de eiser is veroordeeld, schendt die wetsbepaling.

(P.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Nijvel van 28 juni 2012.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ambtshalve middel : schending van artikel 195, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering
Krachtens artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt
ieder veroordelend vonnis de feiten waaraan de gedaagden schuldig of
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waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, de straf, de burgerlijke
veroordelingen en de toegepaste wetsbepaling.
Het vonnis dat nergens melding maakt van de straf waartoe de eiser is
veroordeeld, schendt de in het middel bedoelde wetsbepaling.
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 het hof van beroep te Brussel, zitting houdende
in hoger beroep.
12 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 687
1o

— 13 december 2012
(C.12.0204.F)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN.
—
ALGEMEEN.
GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELS. — Verbintenis aangegaan door het orgaan van de vennootschap.
— Verbintenis in naam en voor rekening van de vennootschap. — Voorwaarde.
2o VENNOOTSCHAPPEN.
—
ALGEMEEN.
GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELS. — Verbintenis aangegaan door het orgaan van de vennootschap.
— Verbintenis in naam en voor rekening van de vennootschap. — Voorwaarde. — Bevoegdheid van de rechter.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen.
— Vennootschappen. — Verbintenis aangegaan door het orgaan van de
vennootschap. — Verbintenis in naam en voor rekening van de vennootschap. — Voorwaarde. — Bevoegdheid van de rechter.

1o Het orgaan van een vennootschap dat in naam en voor rekening van die
vennootschap optreedt, zonder dat uitdrukkelijk of stilzwijgend mede te
delen, geeft in de regel te kennen dat het in eigen naam optreedt en heeft
zich bijgevolg persoonlijk verbonden  (1). (Art. 62 Vennootschappenwet)
2o en 3o De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, op grond van de
gegevens van de zaak, of een persoon die de hoedanigheid heeft van orgaan
van een vennootschap, in eigen naam dan wel in naam van die vennootschap is opgetreden en, in het laatste geval, de medecontractant daarvan op
de hoogte heeft gebracht. (Art. 62 Vennootschappenwet)

(J. t. Cheyns n.v.)
  (1) Zie Cass. 17 okt. 1958, AC 1959, 143.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 8 december 2011.
Raadheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 2, 3, 61, 62, 517 en 525 van het Wetboek van vennootschappen ;
— de artikelen 30 tot 32 van de wet van 10 augustus 1953 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de wisselbrieven en
orderbriefjes en betreffende haar inwerkingtreding, zoals die wet werd verbeterd
en uitgelegd bij de wet van 31 december 1955 tot verbetering en interpretatie van
verschillende bepalingen van de wet van 10 augustus 1953 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de wisselbrieven en
orderbriefjes en betreffende haar inwerkingtreding, en tot coördinatie van deze
wetgeving met de eenvormige wet, waarvan de bepalingen werden ingevoegd in
titel VIII van boek I van het Wetboek van Koophandel onder de hoofding “Gecoördineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes”.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis, om
aan de verweerster een totaalbedrag van 198.183,19 euro te betalen, vermeerderd
met de interest, in haar hoedanigheid van avalgever van verschillende wisselbrieven die de verweerster heeft getrokken op Nothag, een naamloze vennootschap die failliet is verklaard bij vonnis van de rechtbank van koophandel te
Charleroi van 2 maart 2010, waarbij die veroordeling met name ook betrekking
heeft op de betaling van een bedrag van 111.312,82 euro, te weten het bedrag van
een wisselbrief van 17 februari 2010 met als vervaldatum 5 maart 2010.
Het arrest verwerpt de betwisting van de eiseres met betrekking tot de betaling
van die wisselbrief om de volgende redenen :
“C. Wat betreft de hoedanigheid van avalgever (principaal beroep)
Stelling van [de eiseres]
[De eiseres] voert, nog meer subsidiair, aan dat zij twee wissels heeft ondertekend in haar hoedanigheid van vertegenwoordigend orgaan van de vennootschap
Nothag, aangezien haar handtekening wordt gevolgd door de woorden ‘gedelegeerd bestuurder’ en dat zij zich bijgevolg niet persoonlijk heeft willen verbinden.
Stelling van de [verweerster]
Volgens de [verweerster] heeft [de eiseres] na haar handtekening weliswaar de
vermelding ‘gedelegeerd bestuurder’ geplaatst, zonder te preciseren van welke
vennootschap zij gedelegeerd bestuurder was. Zij zou zich dus kennelijk persoonlijk hebben verbonden.
Standpunt van het hof [van beroep]
Hoewel [de eiseres] inderdaad twee wissels heeft ondertekend, onder de hoofding ‘aval voor rekening van de betrokkene’, en daarbij haar hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder heeft vermeld, moet, net als de eerste rechter, evenwel
gewezen worden op het feit dat die vermelding geen enkele juridische waarde
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heeft omdat zij niet gepreciseerd heeft welke vennootschap zij als avalgever heeft
willen vertegenwoordigen.
Indien, daarenboven, [de eiseres] zich niet persoonlijk als avalgever heeft willen
verbinden maar wel in naam en voor rekening van een rechtspersoon, had zij in
dat geval, zoals zij dat voor de betrokkene heeft gedaan, na haar handtekening
de naam en het adres van die rechtspersoon moeten vermelden, eventueel onder
vermelding van haar hoedanigheid van lasthebber of orgaan.
Het lijkt te dezen onwaarschijnlijk dat [de eiseres], onder de hoofding ‘aval
voor rekening van de betrokkene’, daadwerkelijk heeft willen ondertekenen in
haar hoedanigheid van vertegenwoordigend orgaan van de vennootschap Nothag,
ook al voert zij dat aan in haar conclusie van 14 september 2011. Inzake wisselbrieven wijst het aval immers op een persoonlijke verbintenis van een derde ten
voordele van een van de ondertekenaars van de wissel, tot beloop van een bedrag
dat gewoonlijk de gehele verschuldigde som vertegenwoordigt. Een dubbele
ondertekening door dezelfde rechtspersoon, te weten de vennootschap Nothag die
vertegenwoordigd wordt door [de eiseres], die zich tegelijkertijd als betrokkene
en als endossant verbindt, zou volkomen zinloos zijn geweest”.
Grieven
Eerste onderdeel
De omstandigheid dat de ondertekenaar van een wisselbrief zijn hoedanigheid
van gedelegeerd bestuurder vermeldt, heeft tot gevolg dat die ondertekenaar
zich niet persoonlijk maar in naam en voor rekening van een derde verbindt,
meer bepaald de naamloze vennootschap wiens dagelijks bestuur hij met toepassing van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen uitoefent. De persoon
die belast is met het dagelijks bestuur van een naamloze vennootschap, draagt
in de regel de titel van gedelegeerd bestuurder wanneer hij tegelijkertijd ook
bestuurder van die vennootschap is.
Dat geldt ook wanneer die ondertekenaar de naam van de vennootschap niet
vermeldt in wiens naam en voor wiens rekening hij in die hoedanigheid ondertekent.
De rechter, die van een vordering tot veroordeling kennisneemt, moet, met
inachtneming van de context van de wisselbrief en van de conclusies van de
partijen, nagaan wie die vennootschap is en of de ondertekenaar bevoegd was om
die vennootschap door zijn handtekening te verbinden.
Het arrest, dat de persoonlijke veroordeling uitspreekt van de eiseres, in haar
hoedanigheid van avalgever van de litigieuze wisselbrief, hoewel het vaststelt
dat de eiseres die wissel wel in die hoedanigheid heeft ondertekend maar na haar
handtekening de vermelding “gedelegeerd bestuurder” heeft geplaatst, verantwoordt door de vermelde redenen zijn beslissing bijgevolg niet naar recht. Het hof
van beroep had integendeel moeten nagaan of die vermelding, zoals de eiseres in
haar conclusie betoogde, niet erop wees dat de eiseres de wissel had ondertekend
in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap Nothag, daar het arrest
overigens vaststelt dat de eiseres bevoegd was om die vennootschap te verbinden,
aangezien zij de brief ook had ondertekend in naam en voor rekening van die
vennootschap, die de betrokkene is.
Het arrest miskent aldus het begrip rechtspersoonlijkheid, daar de persoonlijkheid van de naamloze vennootschap niet samenvalt met die van haar organen, en
laatstgenoemden zich niet persoonlijk verbinden wanneer zij zich in die hoedanigheid verbinden (schending van de artikelen 2, inzonderheid § 2, 3, 61 en 62 van
het Wetboek van vennootschappen).
Het miskent ook meer bepaald het begrip dagelijks bestuur van de naamloze
vennootschap, dat de vertegenwoordiging van die vennootschap met betrek-
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king tot dat bestuur inhoudt, daar het met dat bestuur belaste orgaan zich niet
persoonlijk verbindt wanneer het de vennootschap verbindt (schending van de
artikelen 61, 62, 517 en 525, inzonderheid eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het orgaan van een vennootschap dat in naam en voor rekening van
die vennootschap optreedt, zonder dat uitdrukkelijk of stilzwijgend te
vermelden, geeft in de regel te kennen dat het in eigen naam optreedt en
heeft zich bijgevolg persoonlijk verbonden.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, op grond van
de gegevens van de zaak, of een persoon die de hoedanigheid heeft van
orgaan van een vennootschap, in eigen naam dan wel in naam van die
vennootschap is opgetreden en, in het laatste geval, de medecontractant
daarvan op de hoogte heeft gebracht.
Het arrest oordeelt dat, “hoewel [de eiseres] inderdaad twee wissels
heeft ondertekend, onder de hoofding ‘aval voor rekening van de betrokkene’, en daarbij haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft
vermeld, net als de eerste rechter evenwel gewezen moet worden op het
feit dat die vermelding geen enkele juridische waarde heeft omdat zij
niet gepreciseerd heeft welke vennootschap zij als avalgever heeft willen
vertegenwoordigen” en dat, “indien, daarenboven, [de eiseres] zich niet
persoonlijk als avalgever heeft willen verbinden maar wel in naam en
voor rekening van een rechtspersoon, zij in dat geval, zoals zij dat voor
de betrokkene heeft gedaan, na haar handtekening de naam en het adres
van die rechtspersoon had moeten vermelden, eventueel onder vermelding van haar hoedanigheid van lasthebber of orgaan”.
Het arrest heeft uit die overwegingen wettig kunnen afleiden dat de
eiseres zich voor de litigieuze wissels persoonlijk verbonden heeft als
avalgever van de naamloze vennootschap Nothag.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en mevr. Oosterbosch.
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1o

— 13 december 2012
(C.12.0335.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Inleidende zitting. — Verschijning van een partij. — Gevolg.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Inleidende zitting. — Geen conclusie. — Geen pleidooi tijdens een kort
debat. — Gevolg.

1o Het verschijnen van een partij op de inleidende zitting betekent op zich
niet dat de rechtspleging jegens haar op tegenspraak is gevoerd. (Art. 802
Gerechtelijk Wetboek)
2o Wanneer een partij op de inleidende zitting is verschenen zonder een
conclusie neer te leggen of over de zaak te pleiten tijdens een kort debat, is
de rechtspleging jegens haar niet op tegenspraak gevoerd en kan, bijgevolg,
geen enkel op tegenspraak gewezen vonnis jegens haar worden uitgesproken.
(Artt. 735, § 3, eerste lid, 802 en 804, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(de

la

Vallée Poussin,

curator faillissement

Egngineering

génie civil et constructions métalliques n.v.
t.

Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 8 maart 2012.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 728, § 1, 735, 742 tot 748bis, 794, 795, 796, 802 tot 804 en 1047 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt de volgende feiten vast : “1. [De verweerder] heeft [de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] bij deurwaardersexploot van
7 september 2011 in faillissement gedagvaard voor de rechtbank van koophandel
te Brussel. Hij beroept zich op een niet-betaald bedrag van 40.423,18 euro aan belasting over de toegevoegde waarde, boetes en interest, en wijst op een uitstaande
schuld van 77.496,22 euro bij de administratie van de directe belastingen. Beide
partijen hebben op de gedinginleidende zitting van de rechtbank van koophandel
te Brussel van 19 september 2011 gevraagd om de zaak naar de rol te verwijzen. De
rechtbank van koophandel te Brussel heeft bij vonnis van 3 oktober 2011, waarin
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vermeld wordt dat er ten aanzien van [de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij] bij verstek uitspraak is gedaan, het faillissement van laatstgenoemde uitgesproken en [de eiser q.q.] aangesteld in de hoedanigheid van curator ;
2. [de verweerder], [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] en
de [eiser q.q.] zijn op 17 oktober 2011 vrijwillig verschenen voor de rechtbank
van koophandel te Brussel. In het proces-verbaal van vrijwillige verschijning
wordt erop gewezen ‘dat [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij] op de zitting van 19 september 2011 is verschenen ; dat [de verweerder en
die partij] evenwel gevraagd hebben om de zaak naar de rol te verwijzen, daar
het grootste gedeelte van [verweerders] hoofdschuldvordering, na kennisgeving
van de dagvaarding, was betaald en de voorwaarden voor het faillissement dus
niet meer waren vervuld’, ‘dat de rechtbank, ten gevolge van een verschrijving,
het faillissement van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]
niettemin heeft uitgesproken en [de eiser] heeft aangesteld in de hoedanigheid
van curator’, en ‘dat [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]
er een gewettigd belang bij heeft tegen dat vonnis verzet te doen en de intrekking
van die beslissing te [vorderen], aangezien er in het zittingsblad akte is genomen
van het feit dat die zaak naar de rol was verwezen’ en ‘dat er bijgevolg grond
bestaat om het faillissement te herroepen’. De rechtbank van koophandel werd
gevraagd ‘aan de partijen akte te verlenen van het feit dat zij een uitspraak over
de hiervoor geformuleerde vordering […] vorderen’. De rechtbank van koophandel
te Brussel heeft, bij het beroepen vonnis van 24 oktober 2011, het vonnis van faillietverklaring van 3 oktober 2011 ingetrokken en het faillissement herroepen ;
gezegd dat [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] de beslissing tot intrekking dient te doen bekendmaken op kosten [van de verweerder] en
dat [laatstgenoemde] de kosten van de instantie moet dragen, voor de [eiser q.q.]
bepaald op 750 euro en niet bepaald voor de andere partijen ; 3. [de verweerder]
stelt tegen die beslissing hoger beroep in. Hij vraagt het hof [van beroep] om
het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 24 oktober 2011 te
wijzigen en het faillissement van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] uit te spreken”.
Het arrest verklaart het hoger beroep gegrond, “wijzigt het vonnis van de
rechtbank van koophandel te Brussel van 24 oktober 2011 en verwerpt, in nieuwe
beschikkingen, de vordering van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] [en] verrekent de kosten van eerste aanleg en hoger beroep”.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
“Het proces-verbaal van vrijwillige verschijning
Aangezien [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] is
verschenen op de zitting van 19 september 1991, wat zij trouwens preciseert in
het proces-verbaal van vrijwillige verschijning, kon zij geen verzet doen tegen
het vonnis van 3 oktober 2011, ook al vermeldt dat vonnis verkeerdelijk dat
het bij verstek is gewezen. Indien het proces-verbaal van vrijwillige verschijning zo moest worden uitgelegd dat het verzet inhoudt, zou dat verzet niet
ontvankelijk zijn.
Het proces-verbaal van vrijwillige verschijning is een vordering tot wijziging
van het vonnis van 3 oktober 2011. De partijen verklaren daarin immers ‘dat de
rechtbank, ten gevolge van een verschrijving, toch het faillissement van [de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] heeft uitgesproken en [de
eiser] heeft aangesteld in de hoedanigheid van curator’. De rechtbank van koophandel oordeelt in zijn vonnis van 24 oktober 2011 ‘dat er ten gevolge van een
verschrijving een vonnis van faillietverklaring bij verstek is uitgesproken’. Een
verbetering kan echter alleen betrekking hebben op verschrijvingen, zonder dat
de in de beslissing vastgestelde rechten uitgebreid, beperkt of gewijzigd mogen
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worden. De magistraat kan alleen de vorm van het vonnis verbeteren, zonder
dat hij aan de grond mag raken. De wijziging heeft tot doel de verschrijvingen
te schrappen, die verbeterd kunnen worden met elementen uit de beslissing zelf.
[...] De eerste rechter, die recht doet op de vordering tot herroeping van het faillissement, heeft zodoende geraakt aan de grond van de vordering, wat hij niet
mocht doen”.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1047, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan tegen
ieder verstekvonnis verzet worden gedaan, onverminderd de bij de wet bepaalde
uitzonderingen. Artikel 802 van hetzelfde wetboek bepaalt dat, indien een van de
partijen niet op de inleidende zitting verschijnt, op die zitting tegen haar verstek
kan worden gevorderd. Volgens artikel 803 van hetzelfde wetboek wordt de nietverschenen partij tegen wie op de inleidende zitting geen verstek is gevorderd,
op schriftelijk verzoek van de tegenpartij door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen ter zitting waartoe de zaak is verdaagd of waarop zij achteraf is bepaald.
Artikel 804 bepaalt dat, indien een van de partijen niet verschijnt op de zitting
waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, tegen haar vonnis bij verstek
kan worden gevorderd (eerste lid), maar dat, indien een partij is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, de rechtspleging ten aanzien van die partij op tegenspraak is (tweede lid).
Luidens artikel 728, § 1, dienen de partijen op het ogenblik van de rechtsingang
en later in persoon of bij advocaat te verschijnen.
Uit die bepalingen volgt niet dat het feit dat de verweerster is verschenen op
de gedinginleidende zitting, op zich betekent dat de rechtspleging jegens haar op
tegenspraak is gevoerd.
Krachtens artikel 735, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, kan in de zaken
bedoeld in de eerste en de tweede paragraaf, te weten in de zaken waarvoor slechts
een kort debat nodig is, het vonnis worden gewezen zelfs indien er geen conclusies
zijn neergelegd. Krachtens de vierde paragraaf van hetzelfde artikel worden de
zaken die niet op de inleidende zitting zijn behandeld of verdaagd om er op een
nabije datum over te pleiten, evenwel naar de rol verzonden. Krachtens artikel 741
van hetzelfde wetboek moeten de partijen vervolgens conclusie nemen “op de
wijze in deze afdeling bepaald”, dat wil zeggen in de artikelen 742 tot 748bis van
het wetboek. De rechtspleging wordt in staat van wijzen gesteld, hetzij door de
partijen in onderlinge overeenstemming, overeenkomstig artikel 747, § 1, hetzij
door de rechter binnen de zes weken na de inleidende zitting, overeenkomstig
artikel 747, § 2, derde lid.
Wanneer, in een zaak die naar de rol werd verwezen op verzoek van de partijen
op de inleidende zitting en waarin nog niet werd beslist om de rechtspleging in
staat van wijzen te stellen, noch door de partijen in onderlinge overeenstemming,
noch door de rechter, een vonnis wordt gewezen dat recht doet op de vordering van
de eiser, wegens een dwaling van de griffie, zonder dat de verweerder – die op de
inleidende zitting is verschenen – enige schriftelijke conclusie heeft neergelegd,
wordt dat vonnis jegens hem bij verstek gewezen in de zin van artikel 1047, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en kan dat vonnis niet beschouwd worden als
een op tegenspraak gewezen vonnis in de zin van artikel 804, tweede lid, van dat
wetboek. Tegen dat vonnis kan de verweerder bijgevolg verzet doen.
Het arrest stelt vast dat zowel [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] als de verweerder op de inleidende zitting van 19 september 2011
gevraagd hebben om de zaak naar de rol te verwijzen. Uit die vaststelling volgt
dat de zaak, krachtens artikel 735, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, niet werd
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behandeld als een zaak waarvoor slechts korte debatten nodig waren en waarin
uitspraak kon zijn gedaan, zelfs indien er geen conclusies waren neergelegd. Het
arrest stelt overigens niet vast dat de zaak, vóór het vonnis van 3 oktober 2011,
door de partijen in onderlinge overeenstemming of door de rechter in staat van
wijzen is gesteld in de zin van artikel 747, § 1 en 2, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, of dat [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] een
schriftelijke conclusie heeft neergelegd.
Aangezien de zaak was verwezen naar de rol, overeenkomstig artikel 735, § 4,
van het Gerechtelijk Wetboek, en de partijen nog conclusie dienden te nemen
overeenkomstig de artikelen 741 tot 748bis van dat wetboek, kon niet ervan uitgegaan worden dat het vonnis van 3 oktober 2011 was gewezen na een rechtspleging
op tegenspraak of die als dusdanig moet worden opgevat, zonder aan de verschijning van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] een gevolg
te verbinden dat ze niet heeft krachtens de artikelen 728, § 1, en 804, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek. Dat vonnis moest worden aangemerkt als een
vonnis dat jegens die partij bij verstek is gewezen.
Toch beslist het arrest dat “indien het proces-verbaal van vrijwillige verschijning zo moest worden uitgelegd dat het verzet inhoudt, dat verzet niet ontvankelijk zou zijn”, op grond dat “[de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij] is verschenen op de gedinginleidende zitting van 19 september 2011” en dat
zij dus geen verzet kon doen tegen dat vonnis, dat verkeerdelijk vermeldde dat
het bij verstek was gewezen. Het arrest schendt aldus de artikelen 728, § 1, 735, § 1
tot 4, en 741 tot 748bis (inzonderheid de artikelen 741 en 747, § 1 en 2, derde lid), 802
tot 804 en 1047, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 802 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien een van de
partijen niet op de inleidende zitting verschijnt, op die zitting tegen
haar verstek kan worden gevorderd.
Uit die bepaling volgt niet dat het verschijnen van een partij op de
inleidende zitting op zich betekent dat de rechtspleging jegens haar op
tegenspraak is gevoerd.
Volgens artikel 804, tweede lid, van datzelfde wetboek, is de rechtspleging jegens een partij op tegenspraak gevoerd indien de partij is
verschenen overeenkomstig artikel 728 en ter griffie of ter zitting een
conclusie heeft neergelegd.
Krachtens artikel 735, § 3, eerste lid, van dat wetboek, kan in de zaken
waarvoor slechts korte debatten nodig zijn, het vonnis worden gewezen
zelfs indien er geen conclusies zijn neergelegd.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer een partij op de inleidende
zitting is verschenen zonder een conclusie neer te leggen of over de zaak
te pleiten tijdens een kort debat, de rechtspleging jegens haar niet op
tegenspraak is gevoerd en dat, bijgevolg, geen enkel op tegenspraak
gewezen vonnis jegens haar kan worden uitgesproken.
Het arrest, dat vaststelt dat de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij is verschenen op de inleidende zitting van de rechtbank van koophandel van 19 september 2011 en dat beide partijen op die
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zitting hebben gevraagd om de zaak naar de rol te verwijzen, en vervolgens beslist dat het vonnis dat die rechtbank op 3 oktober 2011 heeft
gewezen geen verstekvonnis is waartegen verzet kan worden gedaan,
alleen op grond dat die partij is verschenen op de inleidende zitting,
schendt de voormelde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Verklaart het onderhavige arrest bindend ten aanzien van de naamloze
vennootschap Engineering Génie civil et Constructions métalliques.
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.
13 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : de heer Fettweis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en
T’Kint.

N° 689
1o

— 14 december 2012
(C.11.0171.N)

kamer

1o VERDELING. — Gerechtelijke verdeling. — Hof van beroep. — Nieuwe
betwistingen. — Niet opgenomen in het proces-verbaal van zwarigheden. —
Verbod. — Draagwijdte. — Nieuwe stukken.
2o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Uitbreiding van eis en nieuwe eis. —
Gerechtelijke verdeling. — Hof van beroep. — Nieuwe betwistingen. — Niet
opgenomen in het proces-verbaal van zwarigheden. — Verbod. — Draagwijdte. — Nieuwe stukken.
3o VORDERING IN RECHTE. — Gerechtelijke verdeling. — Hof van beroep.
— Nieuwe betwistingen. — Niet opgenomen in het proces-verbaal van
zwarigheden. — Verbod. — Draagwijdte. — nieuwe stukken.

1o, 2o en 3o In principe kunnen in een procedure van vereffening-verdeling
voor het hof van beroep geen nieuwe betwistingen worden aangevoerd die
niet werden opgenomen in het proces-verbaal van zwarigheden  (1) ; dit sluit
niet uit dat de partijen voor het hof van beroep nieuwe stukken bijbrengen
  (1) Zie Cass. 9 mei 1997, AR C.94.0369.N, AC 1997, nr. 223.
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tot staving van de zwarigheden die zij voor de notaris hebben aangevoerd.
(Artt. 1209 tot 1223 Gerechtelijk Wetboek)

(M. t. W.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 1 december 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde onderdeel
6. In principe kunnen voor het hof van beroep geen nieuwe betwistingen worden aangevoerd die niet werden opgenomen in het procesverbaal van zwarigheden.
Dit sluit niet uit dat de partijen voor het hof van beroep nieuwe stukken
bijbrengen tot staving van de zwarigheden die zij voor de notaris hebben
aangevoerd.
7. De appelrechters konden dan ook niet zonder schending van de
aangewezen wetsbepalingen en zonder miskenning van het recht van
verdediging, weigeren rekening te houden met de aanslagbiljetten over
de inkomstenjaren 2000 en 2002 die de eiseres heeft voorgelegd.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vergoeding die aan het
vermogen van de verweerder toekomt herwaardeert, het de zwarigheid
van de eiseres over de terugbetaling van directe belastingen verwerpt en
het oordeelt over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot een derde van de kosten, houdt de overige
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
14 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. —
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Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 690
1o

— 14 december 2012
(C.12.0018.N)

kamer

1o AANVRAAG IN RECHTE. — Onderwerp. — Syntheseconclusie. — Gevolg.
— Punt niet herhaald in de syntheseconclusie. — Opdracht van de rechter.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — Op conclusie. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Vordering in rechte. — Onderwerp. — Syntheseconclusie. — Gevolg. — Punt niet
herhaald in de syntheseconclusie. — Opdracht van de rechter.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Vordering in rechte. — Onderwerp. — Syntheseconclusie. — Gevolg. — Punt niet
herhaald in de syntheseconclusie. — opdracht van de rechter.
4o RECHT VAN VERDEDIGING. — Burgerlijke zaken. — Gerechtelijk recht.
— Rechtspleging. — Opdracht van de rechter. — Ambtshalve aanvullen
van redenen. — Voorwaarden.
5o RECHTBANKEN. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Recht van verdediging. — Opdracht van de rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen.
— Voorwaarden.
6o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — Algemeen. — Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Recht van verdediging. — Opdracht van de rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen.
— Voorwaarden.
7o RECHT VAN VERDEDIGING. — Burgerlijke zaken. — Gerechtelijk recht.
— Rechtspleging. — Opdracht van de rechter. — Ambtshalve aanvullen
van redenen. — Draagwijdte.
8o RECHTBANKEN. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Opdracht
rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen. — Draagwijdte.

van de

9o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — Algemeen. — Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Opdracht van de
rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen. — Draagwijdte.

1o, 2o en 3o Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door
de syntheseconclusie  (1) ; de rechter is niet gehouden uitspraak te doen over
een punt van de vordering dat niet wordt herhaald in de syntheseconclusie.
(Artt. 748bis en 780, eerste lid, 3o, Gerechtelijk Wetboek)
4o, 5o en 6o De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de
daarop van toepassing zijnde rechtsregels ; hij moet de juridische aard van
de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag,
ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven,
  (1) Cass. 29 maart 2012, AR C.11.0472.N, AC 2012, nr. 208.
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de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat
hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig
zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij
daarbij het recht van verdediging van partijen niet miskent  (1). (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging ; art. 774 Gerechtelijk
Wetboek)
7o, 8o en 9o De rechter heeft de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te
werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen
in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen ; dit houdt
niet in dat de rechter gehouden is alle in het licht van de vaststaande feiten
van het geschil mogelijke, doch niet-aangevoerde rechtsgronden op hun
toepasselijkheid te onderzoeken, doch enkel dat hij, mits eerbiediging van
het recht van verdediging, de toepasselijkheid dient te onderzoeken van
de niet-aangevoerde rechtsgronden die zich door de feiten zoals zij in het
bijzonder worden aangevoerd, onmiskenbaar aan hem opdringen  (2).

(Jacky Aussems n.v. t. Martens Hout n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 12 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onverminderd de
toepassing van artikel 748, § 2, en behoudens in het geval van conclusies die er slechts toe strekken om een of meer van de in artikel 19,
tweede lid, bedoelde maatregelen te verzoeken, een tussengeschil op te
werpen dat aan het geding geen einde maakt of te antwoorden op het
  (1) Cass. 28 sept. 2012, AR C.12.0049.N, AC 2012, nr. 500, met concl. van het O.M. ; Cass.
29 sept. 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van het O.M. ; Cass. 31 jan. 2011,
AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88 ; Cass. 1 feb. 2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, nr. 77, met
concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; Cass. 28 sept. 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009,
nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 2009, nr. 529 ; Cass. 28 mei
2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met conc1. van advocaat-generaal A.  Enkes ; Cass.
28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356.
  (2) Zie de concl. van advocaat-generaal Th. Werquin voor Cass. 11 sept. 2008, AR
C.07.0441.F, Pas. 2008, nr. 465.
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advies van het openbaar ministerie, de laatste conclusie van een partij
de vorm aannemen van syntheseconclusies en dat voor de toepassing
van artikel 780, eerste lid, 3o, de syntheseconclusies alle vorige conclusies vervangen en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij
die de syntheseconclusie neerlegt.
2. Uit deze bepaling volgt dat het onderwerp van de vordering uitsluitend wordt bepaald door de syntheseconclusie en dat de rechter niet
gehouden is uitspraak te doen over een punt van de vordering dat niet
wordt herhaald in de syntheseconclusie.
3. Uit haar syntheseappelconclusie van 2 maart 2011 blijkt dat de
eiseres hierbij vorderingen in vrijwaring en in ontbinding van de koop
lastens de verweerster formuleert wegens niet-conforme levering,
wegens dwaling, minstens wegens verborgen gebreken.
De appelrechters oordelen dat voormelde door de eiseres op onderscheiden gronden ingestelde vorderingen allen ontoelaatbaar zijn.
4. Het onderdeel dat aanvoert dat de appelrechters artikel 1138, 3o,
Gerechtelijk Wetboek schenden omdat ze nalaten uitspraak te doen over
de voorgehouden hiervan te onderscheiden op 7 oktober 2005 door de eiseres
ingestelde vordering, die in de syntheseappelconclusie van de eiseres van
2 maart 2011 niet werd herhaald, kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Vijfde onderdeel
10. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de
daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard
van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken,
en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan
hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen
bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van
de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging
van partijen niet miskent.
Hij heeft de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen
waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in
het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen.
Dit houdt niet in dat de rechter gehouden is alle in het licht van de
vaststaande feiten van het geschil mogelijke, doch niet-aangevoerde
rechtsgronden op hun toepasselijkheid te onderzoeken, doch enkel dat
hij, mits eerbiediging van het recht van verdediging, de toepasselijkheid
dient te onderzoeken van de niet-aangevoerde rechtsgronden die zich
door de feiten zoals zij in het bijzonder worden aangevoerd, onmiskenbaar aan hem opdringen.
11. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters de plicht hadden
de vordering van de eiseres ambtshalve te toetsten aan de aansprakelijkheidsregels inzake niet-conforme levering, maar voert niet aan dat
de toepassing van die rechtsgrond geboden was door de feiten die door de
eiseres in het bijzonder werden aangevoerd.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en
de heer Maes.

N° 691
1o

— 14 december 2012
(C.12.0232.N)

kamer

1o VORDERING IN RECHTE. — Belang. — Begrip. — Onrechtmatig

belang.

2 OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — Oorzaak. — Ongeoorloofde
Oorzaak. — Gevolg. — Vordering in rechte. — Uitvoering van de overeenkomst. — Schadevergoeding wegens beëindiging. — Ontvankelijkheid.
o

3o VORDERING IN RECHTE. — OVEREENKOMST. — Ongeoorloofde
oorzaak. — Gevolg. — Uitvoering van de overeenkomst. — Schadevergoeding wegens beëindiging. — Ontvankelijkheid.

1o Het belang is onrechtmatig wanneer de rechtsvordering strekt tot de
instandhouding van een onrechtmatige toestand of tot het verkrijgen van
een onrechtmatig voordeel  (1). (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek)
2o en 3o Een overeenkomst die een ongeoorloofde oorzaak heeft omdat zij door
de wet is verboden of strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde,
kan geen gevolg hebben ; een rechtsvordering die strekt tot de uitvoering van
een dergelijke overeenkomst of tot de vergoeding van de schade wegens de
beëindiging ervan, is niet ontvankelijk  (2). (Art. 6, 1131 en 1132 BW en art.
17 Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 16 januari 2012.
  (1) Zie Cass. 2 maart 2006, AR C.05.0061.N, AC 2006, nr. 120 ; Cass. 2 april 1998, AR
C.94.0438.N, AC 1998, nr. 188, met concl. van procureur-generaal M. De Swaef, toen advocaat-generaal.
  (2) Zie Cass. 14 mei 2003, AR P.02.1204.F, AC 2003, nr. 294, met concl. van advocaatgeneraal J. Spreutels.
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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 6, 1108, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 14 Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van
erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen ;
— artikel 42 Wetten betreffende het handelsregister, bij koninklijk besluit van
20 juli 1964 gecoördineerd ;
— de artikelen 2 en 5 Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met
handels- of ambachtskarakter.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart de vordering van eisers niet-ontvankelijk op
grond van de volgende overwegingen :
“8.
In de voormelde vonnissen van 8 juli 2004 en 5 september 2007, waarvan [de
eisers] zelf bevestigen dat deze in kracht van gewijsde zijn getreden, werd bij
herhaling geoordeeld dat [de eisers] te beschouwen zijn als handelaars waar zij
instonden voor de uitvoering van de krachtens de ter discussie staande uitgavencontacten aangegane en op hen rustende verbintenissen.
Het staat dan ook buiten kijf dat [de eisers] zowel bij de totstandkoming van de
uitgavenovereenkomsten als bij de uitvoering ervan als handelaar zijn opgetreden.
Het is tevens duidelijk dat de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding
zoals door [de eisers] geformuleerd te vinden is in de voormelde uitgavenovereenkomsten die tussen [de eisers] en [de verweerder] werden afgesloten. [De eisers]
vorderen immers schadevergoeding voor de beweerdelijk ontijdige verbreking
van de voormelde overeenkomsten.
Mede gelet op de onbetwistbare kwalificatie van [de eisers] als handelaars
staat het dan ook vast dat zij niet alleen bij de totstandkoming, maar ook bij de
uitvoering van de uitgavenovereenkomsten een activiteit uitoefenden waarvoor
een inschrijving in het handelsregister, thans de kruispuntbank van ondernemingen, vereist was.
Op basis van de voormelde en in kracht van gewijsde getreden vonnissen en de
feitelijke gegevens staat het eveneens vast dat [de eisers], van bij het afsluiten
tot aan de beëindiging van de overeenkomsten door geïntimeerde, niet over de
voormelde vereiste inschrijving beschikten.
Door niet met de wetgeving inzake het handelsregister c.q. de kruispuntbank
van ondernemingen in regel te zijn, overtraden appellanten meteen ook — zoals
[de verweerder] terecht voorhoudt — de wetgeving op het sluikwerk van 6 juli 1976.
Artikel 2, § 1, wet definieert immers als :
‘het werk dat voorwerp kan zijn van een beroep behorend tot het ambachtswezen, de handel of de industrie en dat niet in ondergeschikt verband wordt
verricht door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die ofwel niet is inge-
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schreven in het ambachts- of handelsregister, ofwel de wettelijke voorschriften
inzake vergunning, verzekeringsplicht of inschrijving in verband met de uitoefening van dit beroep overtreedt, voor zover dat werk hetzij door zijn omvang en
zijn technische aard, hetzij door zijn frequentie, hetzij door het aanwenden van
materieel of van werktuigen, een specifiek professioneel karakter heeft’.
Het lijdt naar het oordeel van het hof geen twijfel dat de uitvoering van de door
appellanten in het kader van de met geïntimeerde afgesloten uitgavenovereenkomsten opgenomen verbintenissen - waartoe zij zich als handelaar persoonlijk
ten aanzien van [de verweerder] hadden verbonden - beantwoorden aan voormelde
definitie.
Art. 5 van voormelde wet bepaalt verder :
‘Met gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en met geldboeten van
26 [euro] tot 500 [euro] of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die
sluikwerk verricht of gebruik maakt van de diensten van iemand die sluikwerk
verricht’.
De miskenning/overtreding van de voormelde wet van 6 juli 1976 bestond zowel
op het ogenblik van de totstandkoming, de uitvoering als de beëindiging van de
ter discussie staande uitgavenovereenkomsten. De inschrijving die [de eisers] na
de vonnissen van 8 juli 2004 en 5 september 2007 alsnog in de kruispuntbank van
ondernemingen hebben genomen dateren immers van jaren na de beëindiging van
de uitgavenovereenkomsten door [de verweerder] bij brief van 27 september 2000.
De argumentatie van [de eisers] dat zij geen enkele vergoeding zouden hebben
ontvangen voor enige prestatie aangezien zij er steeds van uit gegaan waren dat
de uitgavencontracten tussen bvba OSTEO 2000 en [de verweerder] waren afgesloten, doet geen enkele afbreuk aan voormelde vaststelling die een miskenning
van de wetgeving op het sluikwerk van 6 juli 1976 inhoudt.
Ook de argumentatie dat enkel de bvba OSTEO economisch en juridisch
instond voor de vertaling, de uitgave en de distributie aangezien [de eisers]
meenden als zaakvoerder de uitgavencontracten met bvba OSTEO te hebben tot
stand gebracht, staat haaks op hetgeen in de in kracht van gewijsde gestreden
vonnissen van 8 juli 2004 en 7 september 2007 werd geoordeeld en kan om die reden
ook niet in aanmerking worden genomen :
‘— het vonnis van 8 juli 2004 oordeelde immers expliciet dat [de eisers] als
handelaars dienden te worden aanzien waar zij instonden voor de uitvoering van
de krachtens de uitgavencontracten op hen rustende verbintenissen,
‘— ook het vonnis van 5 september 2007 oordeelde dat [de eisers] zich persoonlijk ten opzichte van [de verweerder] verbonden hadden.
Waar [de eisers] tenslotte voorhouden dat de wet van 6 juli 1976 niet van toepassing zou zijn op intellectueel sluikwerk, tonen zij vooreerst geenszins aan dat zij
in het kader van de ter discussie staande uitgavencontracten uitsluitend intellectuele prestaties verrichten.
De voorliggende uitgavencontracten tonen dit in elk geval niet aan en maken
integendeel melding van niet-intellectuele prestaties, met name het uitgeven en
het verdelen/verkopen van boeken.
Overigens komt het onderscheid tussen intellectueel en manueel sluikwerk in
de wet van 6 juli 1976 niet voor en is, in tegenstelling tot wat [de eisers] voorhouden, niet voorzien dat het intellectueel sluikwerk uit het toepassingsgebied
van de wet wordt uitgesloten.
De door [de eisers] in hun syntheseconclusies onder randnummer 42 geciteerde
rechtsleer bevestigt tenslotte dat een onderscheid tussen manueel en intellectueel
sluikwerk in geen geval te verdedigen valt. Er is naar het oordeel van het hof
overigens geen enkele redelijke verantwoording voor een dergelijk onderscheid.
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9.
“Waar [de eisers] dan ook schadevergoeding vorderen op basis van de uitgavencontracten die zij van bij de totstandkoming tot bij de beëindiging ervan hebben
uitgevoerd in strijd met
‘— de wet op het handelsregister, thans kruispuntbank van ondernemingen,
‘— de voormelde wet van 6 juli 1976 op het sluikwerk,
is hun vordering gesteund op een ongeoorloofde oorzaak - met name het handel
drijven met miskenning van de voormelde strafrechtelijk gesanctioneerde wettelijke bepalingen van openbare orde - en beschikken zij niet over het vereiste
rechtmatig belang voor het instellen van hun hiervoor vermelde vordering tot
schadevergoeding wegens de beweerde eenzijdige en ontijdige opzegging van de
uitgavencontracten door [de verweerder].
Bij gebreke daaraan komt hun vordering dan ook onontvankelijk voor.
Conform de artikelen 6, 1131 en 133 Burgerlijk Wetboek kan de rechter geen
rechtsgevolgen toekennen aan verbintenissen uit een ongeoorloofde oorzaak.”
Grieven
Schending van de 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 6, 1108, 1131
en 1133 Burgerlijk Wetboek, van artikel 14 Wet van 16 januari 2003 tot oprichting
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen, van artikel 42 Wetten betreffende het handelsregister, bij koninklijk
besluit van 20 juli 1964 gecoördineerd en van de artikelen 2 en 5 Wet van 6 juli 1976
tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter.
Luidens de artikelen 17 en 18, eerste lid Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden toegelaten, indien de eiser geen dadelijk en rechtstreeks
belang heeft om ze in te dienen.
Dit procedureel belang moet ook rechtmatig zijn.
Een eiser heeft alleen dan geen rechtmatig belang indien het voorwerp van zijn
vordering, i.e. het materieel, moreel of psychologisch resultaat dat hij via de
procedure hoopt te verkrijgen, ertoe strekt een onrechtmatige toestand of een
onrechtmatig voordeel te behouden.
Volgens artikel 1108 Burgerlijk Wetboek is voor de geldigheid van een overeenkomst een geoorloofde oorzaak van de verbintenis vereist.
Overeenkomstig artikel 1131 Burgerlijk Wetboek kan een verbintenis aangegaan uit een ongeoorloofde oorzaak geen gevolg hebben.
De artikelen 6, 1108, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek verbieden overeenkomsten
die een ongeoorloofde toestand creëren of instandhouden.
Is ongeoorloofd de overeenkomst waarvan de oorzaak, i.e. de determinerende
beweegreden die de contractpartij tot contracteren heeft bewogen, ertoe strekte
een onwettige toestand te scheppen of te handhaven.
Artikel 14 Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van
erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen bepaalt het
volgende :
“Elk op verzoek van een handels- of ambachtsonderneming betekend deurwaardersexploot vermeldt steeds het ondernemingsnummer.
Bij gebreke aan vermelding van het ondernemingsemmer op het deurwaardersexploot, verleent de rechtbank uitstel aan de handels- of ambachtsonderneming
om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van
het inleiden van de vordering te bewijzen.
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Indien de handels- of ambachtsonderneming haar inschrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden
van haar vordering niet bewijst binnen de door de rechtbank gestelde termijn of
indien blijkt dat de onderneming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, verklaart de rechtbank de vordering van ambtswege onontvankelijk.
Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding
van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk
doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering
van die onderneming eveneens niet ontvankelijk. De niet-ontvankelijkheid is
evenwel gedekt, indien de niet-ontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie
of verweermiddel wordt ingeroepen.”
Artikel 42 van de Wetten betreffende het handelsregister, bij koninklijk besluit
van 20 juli 1964 gecoördineerd luidt als volgt :
“Onontvankelijk is elke hoofdeis, tegeneis of eis tot tussenkomst welke
zijn grond vindt in een handelswerkzaamheid waarvoor de verzoeker niet ingeschreven was bij het instellen van de vordering.”
Volgens artikel 2, § 1, Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk
met handels- of ambachtskarakter is sluikwerk het werk dat voorwerp kan zijn
van een beroep behorend tot het ambachtswezen, de handel of de industrie en dat
niet in ondergeschikt verband wordt verricht door een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon die niet is ingeschreven in het ambachts- of handelsregister.
Volgens artikel 5 van diezelfde wet wordt met gevangenisstraf van acht dagen
tot één maand en met geldboete van 26 frank tot 500 frank of met één van die
straffen alleen gestraft hij die sluikwerk verricht of gebruik maakt van de diensten van iemand die sluikwerk verricht.
Het hof van beroep stelt te dezen vast dat de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding door eisers geformuleerd te vinden is in de uitgavenovereenkomsten die tussen eisers en verweerder werden gesloten, aangezien zij schadevergoeding vorderen voor de beweerde ontijdige verbreking van die overeenkomsten.
Volgens het hof staat het buiten kijf dat eisers zowel bij de totstandkoming
als bij de uitvoering van die uitgavenovereenkomsten als handelaar zijn opgetreden, zonder dat zij voor die handelsactiviteit over de vereiste inschrijving
in het handelsregister of de kruispuntbank voor ondernemingen beschikten. De
eisers verrichtten volgens het hof met andere woorden sluikwerk, dat zij bij het
sluiten van die uitgavenovereenkomsten meenden te handelen voor rekening van
bvba Osteo 2000 en dat zij nadien alsnog een inschrijving in de kruispuntbank
voor ondernemingen verkregen doet daaraan volgens het hof niet af.
Omdat zij de uitgavenovereenkomsten van bij de totstandkoming tot bij de
beëindiging in strijd met de wet op het handelsregister, thans de kruispuntbank
van ondernemingen, en de wet van 6 juli 1976 op het sluikwerk hebben uitgevoerd, is hun vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding volgens het hof
gesteund op een ongeoorloofde oorzaak, met name het handel drijven in strijd
met wettelijke bepalingen van openbare orde, en beschikken zij niet over het
vereiste rechtmatig belang voor het instellen van hun vordering tot schadevergoeding wegens de beweerde ontijdige beëindiging van de uitgavenovereenkomsten door de verweerder.
Hun vordering is volgens het hof bijgevolg onontvankelijk, de rechter kan geen
rechtsgevolgen toekennen aan verbintenissen uit een ongeoorloofde oorzaak.
Met die overwegingen verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing dat de
vordering van eisers onontvankelijk is niet naar recht.
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Het belang vereist voor een toelaatbare rechtsvordering is alleen dan onrechtmatig indien het voorwerp van de vordering ertoe strekt een onrechtmatige
toestand of een onrechtmatig voordeel te behouden.
Verbintenissen hebben een ongeoorloofde oorzaak indien de determinerende
beweegreden erin bestaat een onwettige toestand te scheppen of in stand te houden.
Het hof van beroep stelt uitdrukkelijk vast dat de eisers met hun vordering
schadevergoeding beoogden voor de ontijdige beëindiging van de uitgavenovereenkomsten met verweerder en dat de oorzaak van hun vordering in die uitgavenovereenkomsten te vinden is.
Noch met de hiervoor weergegeven overwegingen noch met enige andere overweging stelt het hof van beroep vast dat de eisers met hun vordering tot schadevergoeding een onrechtmatige want met de openbare orde strijdige toestand
beoogden te scheppen of in stand te houden.
De afwijzing van eisers’ vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding als
onontvankelijk omdat zij in strijd met de bepalingen van de wet op het handelsregister, thans de kruispuntbank van ondernemingen, en de wet van 6 juli 1976 op
het sluikwerk handel hebben gedreven, schendt bijgevolg zowel het vereiste van
een ‘rechtmatig’ belang als de geoorloofde oorzaak van overeenkomsten (schending van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 6, 1108, 1131
en 1133 Burgerlijk Wetboek, van artikel 14 Wet van 16 januari 2003 tot oprichting
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen, van artikel 42 Wetten betreffende het handelsregister, bij koninklijk
besluit van 20 juli 1964 gecoördineerd en van de artikelen 2 en 5 Wet van 6 juli 1976
tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan een rechtsvordering niet
worden toegelaten indien de eiser geen rechtmatig belang heeft.
Het belang is onrechtmatig wanneer de rechtsvordering strekt tot de
instandhouding van een onrechtmatige toestand of tot het verkrijgen van een
onrechtmatig voordeel.
2. Uit de artikelen 6, 1131 en 1132 Burgerlijk Wetboek volgt dat een
overeenkomst die een ongeoorloofde oorzaak heeft omdat zij door de wet
is verboden of strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde,
geen gevolg kan hebben.
3. Uit deze bepalingen volgt dat een rechtsvordering die strekt tot de uitvoering van een dergelijke overeenkomst of tot de vergoeding van de schade
wegens de beëindiging ervan, niet ontvankelijk is.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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14 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Geinger.

N° 692
3o

— 17 december 2012
(C.10.0541.F)

kamer

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Patiënt.
— Bijstandtrekker. — Medische hulp. — Spoedeisend karakter. — Opneming ter observatie. — Geesteszieken. — Bescherming. — Psychiatrische
dienst. — Opneming. — Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
— Verplichting. — Tenlasteneming.
2o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Patiënt.
— Bijstandtrekker. — Medische hulp. — Spoedeisend karakter. — Opneming ter observatie. — Geesteszieken. — Bescherming. — Psychiatrische
dienst. — Opneming. — Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
— Verplichting. — Tenlasteneming. — Omvang. — Voorwaarden.

1o Krachtens artikel 57, § 1, derde lid, van de wet van 8 juli 1976 kan de maatschappelijke dienstverlening van materiële of geneeskundige aard zijn ; zij
kan bestaan uit het ten laste nemen van de kosten van vervoer, opneming,
verblijf en behandeling in een psychiatrische dienst van een ter observatie
opgenomen zieke overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, namelijk
de kosten die ten laste van de zieke komen krachtens artikel 34, tweede lid,
van dezelfde wet  (1). (Artt. 1 en 57, § 1, derde lid, OCMW-wet ; Art. 9, Wet
Bescherming Persoon Geesteszieke)
2o De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
om maatschappelijke dienstverlening aan de zieke te verstrekken krachtens
de artikelen 1 en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976, onder de door die wet
bepaalde voorwaarden, onder de vorm van het ten laste nemen van vervoer
en opneming in een psychiatrische dienst van een ter observatie opgenomen
zieke overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990, is, wegens het
spoedeisend karakter dat die ter observatie opneming veronderstelt, niet
ondergeschikt aan een vraag om tussenkomst van de zieke of zijn mandataris ; als dat spoedeisend karakter aanhoudt, geldt hetzelfde voor de kosten
van verblijf en behandeling (2). (Artt. 1 en 57, § 1, OCMW-wet ; Art. 9, Wet
Bescherming Persoon Geesteszieke)
t.

O.C.M.W.

(Clinique Fond’Roy v.z.w.
Ukkel e.a., in aanwezigheid

te

van

M.)

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 692.
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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 van 25 september 2007.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 27 november
2012 verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 22 november 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23 en 149 van de Grondwet ;
— artikel 1 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van
7 januari 2002 ;
— artikel 57 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals van kracht na de wijziging of vervanging ervan bij de
wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en na de gedeeltelijke vernietiging ervan bij
het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 43/98 van 22 april 1998, en vóór de wijziging ervan bij de wetten van 7 januari 2002 en 2 augustus 2002 ;
— artikel 61 van de wet van de organieke wet betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de
wet van 24 december 1999 ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 1138, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het
beroepen vonnis in zoverre het de vordering van de eiseres ten aanzien van de
twee verweerders niet gegrond heeft verklaard, en veroordeelt de eiseres in de
kosten van het hoger beroep, op grond al zijn redenen en in het bijzonder op grond
van de volgende :
“[De eiseres] heeft haar vordering respectievelijk gesteund op artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, op de zijdelingse vordering en op zaakwaarneming ;
Zij handhaaft dezelfde gronden in hoger beroep ;
De fout die zonder onderscheid wordt toegeschreven aan de twee [verweerders]
is dat zij hun wettelijke verplichtingen inzake dringende medische hulp hebben
verzaakt doordat ze geweigerd hebben de hospitalisatiekosten van de heer S. ten
laste te nemen terwijl zij die kosten van de Belgische Staat konden terugvorderen ;
Volgens de [verweerders] blijkt uit geen enkel stuk dat de heer S. illegaal in
België verbleef ;
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Het is juist dat het door de [eiseres] overgelegde uittreksel van het Rijksregister van de natuurlijke personen enkel aantoont dat die persoon niet kon
worden geïdentificeerd ;
De administratieve toestand van de heer S. heeft echter geen weerslag op zijn
recht op dringende medische hulp : als zijn verblijf illegaal was, dan is de door
de gemeenschap verschuldigde hulp beperkt tot precies dringende medische hulp
met toepassing van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ; in het tegengestelde geval had
hij sowieso recht op dringende medische hulp vermits die behoort tot één van de
vormen van hulpverlening van de gemeenschap waarvoor de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn moeten instaan ;
De opheffing van artikel 58 van de wet van 8 juli 1976, die het gevolg is van de
uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de
dringende geneeskundige hulpverlening, doet daar niets aan af ; voortaan beoogt
de wet van 8 juli 1964 in het algemeen de hulpverlening aan alle personen van wie
de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of
een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig
oproepstelsel waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd ; zij omvat bijgevolg ook de ziekten of
ongevallen die zich hebben voorgedaan op een privé-plaats als bedoeld destijds in
artikel 58 van de wet van 8 juli 1976 ;
Ter herinnering, de [eiseres] werd hier verplicht, op verzoek van het parket en
in het raam van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon
van de geesteszieke, de heer S. in haar psychiatrische inrichting op te vangen ; er
was dus geen oproep via het eenvormig oproepstelsel ; de toestand van de heer S.
wordt dus niet geregeld bij de wet van 8 juli 1964 ; het staat niet vast dat laatstgenoemde illegaal in België verbleef ; zijn toestand wordt dus ook niet geregeld bij
artikel 57, § 2, van de wet van 14 juli 1976 en haar uitvoeringsbesluit ;
Eigenlijk betwisten de [verweerders] niet dat de toestand van de heer S. ressorteerde onder dringende medische hulp als één van de vormen van maatschappelijke hulpverlening bepaald bij artikel 57, § 1, van de organieke wet betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
Volgens artikel 34 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van
de persoon van de geesteszieke, komen de kosten van vervoer, opneming, verblijf
en behandeling in een psychiatrische dienst, of in een gezin, en van eventuele
overbrenging naar een andere dienst of een ander gezin ten laste van de zieke, te
dezen de heer S. ;
De [eiseres] heeft de [verweerders] en de heer S., tegen wie zij een vonnis bij
verstek voor de eerste rechter heeft verkregen, tegelijkertijd gedagvaard ;
Het recht op maatschappelijke hulpverlening behoorde toe aan de heer S. en
alleen hij kon bijgevolg dat voordeel vragen, hetgeen hij niet heeft gedaan ; zelfs
als het in de gegeven omstandigheden weinig waarschijnlijk was dat de heer S.,
die hier misschien illegaal verbleef en alleszins een geestesstoornis had, in staat
was geweest hulpverlening te vragen, is het toch zo dat de [eiseres], in zoverre
zij haar middel tegen de [verweerders] steunt op de dringende medische hulp die
laatstgenoemden of één van hen aan de heer S. moest bieden, niet aantoont dat er
een regeling bestaat die haar de mogelijkheid biedt hulpverlening aan te vragen
in de plaats van laatstgenoemde, zelfs als die aanvraag, gelet op de hoogdringendheid, niet diende te gebeuren vóór de tussenkomst van de verzorgingsinstelling ;
Krachtens artikel 1372 van het Burgerlijk Wetboek vereist zaakwaarneming
dat de daden vrijwillig worden gesteld, dat wil zeggen met de bedoeling voor
rekening van iemand anders op te treden ; de [eiseres] heeft zorgen toegediend
in het raam van haar activiteit als ziekenhuis, daarenboven op verzoek van het
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parket met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van
de persoon van de geesteszieke, zodat niet ervan kan uitgegaan worden dat zij de
bedoeling zou hebben gehad te handelen voor rekening van de heer S. ;
De [eiseres] die in het raam van dringende medische hulp overigens niet kan
optreden in de plaats van de heer S., heeft trouwens geen enkele grond om van
de [verweerders] de terugbetaling van een factuur voor zorgverstrekking te
vorderen ;
Bij ontstentenis van een verplichting van de [verweerders] om in te gaan op
een verzoek tot dringende medische hulp uitgaande van een zorgverstrekker, te
dezen de [eiseres], in de plaats van de begunstigde, of van een regeling waardoor
die zorgverstrekker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de
betaling kan vorderen van de zorgen die hij verstrekt heeft, zelfs op vordering,
hebben de [verweerders] geen fout begaan door de vordering van de zorgverstrekker af te wijzen ;
Het is wel zo dat die oplossing ertoe leidt dat een privépersoon de dringende
medische hulp moet dragen die, krachtens de wet, een opdracht van de [verweerders] is ; die toestand is echter het gevolg van een wetgevende of regelgevende
lacune die het hof [van beroep] niet kan opvullen”.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 23 van de Grondwet, heeft ieder het recht een menswaardig
leven te leiden.
Krachtens artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
Artikel 61, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, zoals van toepassing vóór de
wijziging ervan bij de wet van 24 december 1999, bepaalde dat “het centrum een
beroep kan doen op de medewerking van personen, van inrichtingen of diensten,
die, opgericht hetzij door openbare besturen, hetzij op privé-initiatief, in staat
zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende oplossingen die zich opdringen, met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene.
Het centrum kan de eventuele kosten van deze samenwerking dragen wanneer
deze niet in uitvoering van een andere wet, een reglement, een overeenkomst of
een rechterlijke beslissing worden gedekt”.
Artikel 57, § 1 en § 2, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, zoals van kracht na
de wijziging of vervanging ervan bij de wet van 15 juli 1996 en gedeeltelijk vernietigd door het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 43/98 van 22 april 1998, en vóór
de wijziging ervan bij de wetten van 7 januari 2002 en 2 augustus 2002, bepaalde :
“§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening
te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.
Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp.
Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of psychologische aard zijn.
§ 2. In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot het verlenen van
dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in
het Rijk verblijft.”
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De eiseres verweet de verweerders een fout te hebben begaan door te kort te
zijn geschoten aan hun wettelijke verplichtingen inzake dringende medische
hulp, voortvloeiend uit voornoemde wettelijke bepalingen, door te weigeren de
kosten te dragen van de dringende medische hulp die zij verplicht aan de heer S.
had moeten verstrekken.
Het arrest stelt vast dat de eiseres zich tot de eerste en dan tot de tweede
verweerder had gewend voor het verkrijgen van hun tussenkomst in het kader
van de dringende medische hulp verstrekt aan de heer S. maar dat zij die tussenkomst geweigerd hadden.
Na te hebben erkend dat de heer S. recht had op dringende medische hulp
vanwege de verweerders, ongeacht of hij legaal dan wel illegaal in België verbleef,
oordeelt het arrest vervolgens dat de verweerders geen fout hebben begaan door
niet tussen te komen in het kader van de dringende medische hulp die aan de
heer S. moest worden geboden en door dus niet de kosten te dragen voor die door
de eiseres verstrekte hulp, op grond dat “het recht op maatschappelijke hulpverlening toebehoorde aan de heer S. en alleen hij bijgevolg dat voordeel mocht
aanvragen, hetgeen hij niet heeft gedaan”, zelfs als het in de gegeven omstandigheden “weinig waarschijnlijk was dat de heer S., die hier misschien illegaal
verbleef en alleszins een geestesstoornis had, in staat was geweest hulpverlening
aan te vragen”. Het arrest beslist dus dat aangezien de begunstigde van de dringende medische hulp de tussenkomst van de verweerders niet heeft gevraagd, ook
niet voor het ten laste nemen van de kosten van de hulp, de verweerders geen
fout hebben begaan door de door de eiseres aan de heer S. verstrekte dringende
medische hulp financieel niet ten laste te nemen.
De financiële tenlasteneming door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van de dringende medische hulp verstrekt door een ziekenhuisdienst is
echter niet ondergeschikt aan een vraag om tussenkomst vanwege de begunstigde van de hulp of zijn mandataris. Uit geen enkele wettelijke bepaling die
van toepassing was op het ogenblik van de litigieuze feiten volgt immers dat de
verweerders enkel verplicht waren de dringende medische hulp eventueel financieel ten laste te nemen op voorwaarde dat de begunstigde van de steun of zijn
mandataris een dergelijke aanvraag zou hebben ingediend.
Het arrest dat beslist dat de verweerders geen fout hebben begaan door de
kosten van de door de eiseres aan de heer S. verstrekte dringende medische hulp
niet ten laste te nemen en daartoe overweegt dat de patiënt zelf de tenlasteneming van die kosten moest vragen en dat laatstgenoemde of zijn mandataris geen
enkele aanvraag heeft ingediend bij de verweerders, verantwoordt bijgevolg zijn
beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen, de artikelen 1138, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van
de Grondwet uitgezonderd).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1 en 57, § 1, OCMW-wet, in de versie die van
toepassing is op de feiten, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onder de door de wet bepaalde voorwaarden tot taak
aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de
gemeenschap gehouden is.
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Die dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Krachtens artikel 57, § 1, derde lid, OCMW-wet kan de maatschappelijke dienstverlening van materiële of geneeskundige aard zijn. Zij kan
bestaan uit het ten laste nemen van de kosten van vervoer, opneming,
verblijf en behandeling in een psychiatrische dienst van een zieke die
ter observatie is opgenomen overeenkomstig artikel 9 van de wet van
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, namelijk de kosten die ten laste van de zieke komen krachtens
artikel 34, tweede lid, van dezelfde wet.
Voornoemd artikel 9 vermeldt in zijn eerste lid dat in spoedeisende
gevallen en, overeenkomstig artikel 2 van de wet, indien de toestand
van de zieke zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging
vormt voor andermans leven of integriteit, de procureur des Konings
kan beslissen dat de zieke ter observatie zal worden opgenomen in de
psychiatrische dienst die hij aanwijst. Overeenkomstig artikel 9, vierde
lid, van de wet en 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 juli
1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende
de bescherming van de persoon van de geesteszieke is de directeur van
de instelling in dat geval verplicht de zieke in bewaring te nemen, zijn
vervoer te laten uitvoeren en tot zijn opname over te gaan.
De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn om aan de zieke maatschappelijke dienstverlening te verstrekken
krachtens de artikelen 1 en 57, § 1, OCMW-wet, onder de door die wet
bepaalde voorwaarden, onder de vorm van het ten laste nemen van
vervoer en opneming in een psychiatrische dienst van een overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 ter observatie opgenomen zieke,
is, wegens het spoedeisend karakter dat die ter observatie opneming
veronderstelt, niet afhankelijk van een vraag om tussenkomst van de
zieke of zijn mandataris. Als dat spoedeisend karakter aanhoudt, geldt
hetzelfde voor de kosten van verblijf en behandeling.
Het arrest stelt vast dat de eiseres op vordering van de procureur des
Konings verplicht werd J. M. S. in haar psychiatrische dienst op te vangen
in uitvoering van artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 ; dat de zieke geen
inkomsten, ziekenfonds en gekende woonplaats had ; dat noch hij zelf,
noch zijn mandataris de tussenkomst van de verweerders hebben aangevraagd maar dat de eiseres die aanvraag heeft gedaan ; dat de toestand
van de zieke niet onder de toepassing viel van artikel 57, § 2, OCMW-wet
en, ten slotte, dat de verweerders niet betwistten dat die toestand ressorteerde onder dringende medische hulp als één van de vormen van maatschappelijke dienstverlening bepaald bij artikel 57, § 1, van die wet.
Het arrest oordeelt dat het recht op de maatschappelijke dienstverlening aan J.M.S. toebehoorde en dat alleen hij dat voordeel kon aanvragen,
hetgeen hij niet heeft gedaan, en dat de eiseres niet kon optreden in zijn
plaats. Het leidt hieruit af dat de verweerders niet verplicht waren, in
het raam van de bij artikel 57, § 1, OCMW-wet bepaalde maatschappelijke
dienstverlening, de kosten te dragen van vervoer, opneming, verblijf of
behandeling van de zieke in de psychiatrische dienst van de eiseres.
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Het arrest dat aldus oordeelt, schendt de voornoemde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het akte verleent
aan de eiseres van de afstand van het tegen J.M.S. ingestelde hoger
beroep.
Verklaart dit arrest bindend voor J.M.S..
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu, de heer
Foriers en mevr. Grégoire.

N° 693
3o

— 17 december 2012
(C.10.0546.F)

kamer

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Vreemdelingen. — Illegaal verblijf. — Dringende medische hulp. — Geesteszieken. — Bescherming. — Psychiatrische dienst. — Opneming. — Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. — Verplichting. — Omvang.
2o VREEMDELINGEN. — Illegaal verblijf. — Maatschappelijke dienstverlening. — Dringende medische hulp. — Geesteszieken. — Bescherming. —
Psychiatrische dienst. — Opneming. — Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. — Verplichting. — Omvang.
3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Medische hulp. — Spoedeisend karakter. — Psychiatrische dienst. — Opneming.
— Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. — Tenlasteneming. —
Verplichting. — Voorwaarden.

1o en 2o Zelfs als de maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van een
illegaal in het Rijk verblijvende vreemdeling beperkt wordt tot de dringende
medische hulp in de zin van artikel 57, § 2, eerste lid, 1o, van de wet van
8 juli 1976, kan zij bestaan uit het ten laste nemen van de kosten van vervoer,
opneming, verblijf en behandeling in een psychiatrische dienst van een ter
observatie opgenomen zieke overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, namelijk de kosten die ten laste van de zieke komen krachtens artikel 34, tweede
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lid, van dezelfde wet  (1). (Art. 57, § 2, eerste lid, 1o, OCMW-wet ; Art. 9,
Wet Bescherming Persoon Geesteszieke)
3o De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
om maatschappelijke dienstverlening aan de zieke te verstrekken krachtens
de artikelen 1 en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976, onder de door die wet
bepaalde voorwaarden, onder de vorm van het ten laste nemen van de kosten
van vervoer en opneming in een psychiatrische dienst van een ter observatie
opgenomen zieke overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990, is,
wegens het spoedeisend karakter dat die ter observatie opneming veronderstelt, niet ondergeschikt aan een vraag om tussenkomst van de zieke of zijn
mandataris ; als dat spoedeisend karakter aanhoudt, geldt hetzelfde voor
de kosten van verblijf en behandeling (2). (Artt. 1 en 57, § 1, OCMW-wet ;
Art. 9, Wet Bescherming Persoon Geesteszieke)
t.

O.C.M.W.

(Clinique Fond’Roy v.z.w.
Ukkel e.a., in aanwezigheid

te

van

B.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 25 juni 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 27 november
2012 verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 22 november 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23 en 149 van de Grondwet ;
— artikel 1 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij de wet van
7 januari 2002 ;
— artikel 57 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals van kracht na de wijziging of vervanging ervan bij de
wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en na de gedeeltelijke vernietiging ervan bij
het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 43/98 van 22 april 1998, en vóór de wijziging ervan bij de wetten van 7 januari 2002 en 2 augustus 2002 ;
— artikel 61 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet
van 24 december 1999 ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
  (1), (2) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 693.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het incidenteel beroep van de eiseres tegen de tweede
verweerder ongegrond, doet het beroepen vonnis teniet behalve in zoverre het
de vordering ontvankelijk verklaart en gegrond ten aanzien van mevrouw B.,
en de kosten vereffent, en verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiseres
ongegrond ten aanzien van de verweerders en veroordeelt de eiseres in de kosten
van het hoger beroep van de verweerders, op grond van al zijn redenen en in het
bijzonder op grond van de volgende :
“Er werd aangenomen dat de dringende medische hulp de kosten dekte die
verstrekt werden na de opneming in het ziekenhuis wanneer die tot doel hadden
de vitale functies veilig te stellen of de verslechtering van de toestand van de
persoon in gevaar te voorkomen. Het was immers zaak de hoofddoelstelling
van het beginsel van de menselijke waardigheid geregeld bij artikel 23 van de
Grondwet en artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 te verzekeren. De facturen van de
instelling en de geneesheren voor die dringende zorgen moeten echter niet door
de openbare centra voor maatschappelijke welzijn betaald worden. Behoudens
het feit dat de tenlasteneming enkel door de gehospitaliseerde betrokkene kan
worden gevraagd, waren ze aan laatstgenoemde slechts verschuldigd als de informatie waarover het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt
zijn staat van behoeftigheid had kunnen aantonen.
Daaruit volgt dat [de eiseres] uit [artikel 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976]
niet kan afleiden, aangezien er geen samenwerkingsovereenkomst bestond tussen
haarzelf en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (zie artikel 61
hierna), dat laatstgenoemde haar de litigieuze facturen moet betalen, waarbij
het die later eventueel kan verhalen op mevrouw B., of dat het de betaling ervan
sowieso moest garanderen, ongeacht de financiële toestand van die persoon.
Artikel 61 van de organieke wet staat het betrokken openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn toe een beroep te doen op de medewerking van ‘personen,
van inrichtingen of openbare of privé-diensten, die in staat zijn de middelen
aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende oplossingen die ‘zich
opdringen’, ‘met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene’. Dat voorschrift bepaalt echter niet dat, wanneer een patiënt in spoed in een ziekenhuisinrichting wordt opgenomen waarmee het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geen overeenkomst heeft gesloten, dat laatste kan weigeren
de kosten van de dringende medische hulp te dragen. De staat van behoeftigheid
van de patiënt is een essentieel criterium voor zijn verplichting, des te meer in
een spoedeisend geval.
Het zou evenmin verantwoord zijn te oordelen dat die staat van behoeftigheid
niet of niet meer bestaat wanneer het ziekenhuis de patiënt niet kan dwingen
de facturen te betalen omwille van zijn materiële toestand. De wetgever heeft
immers enkel de openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgedragen de
rechten op de menselijke waardigheid, maatschappelijke dienstverlening en dringende medische hulp verzekeren.
Voor de illegaal verblijvende vreemdelingen diende men zich op het ogenblik
van de litigieuze feiten te beroepen op artikel 57, § 2, van de organieke wet die de
rechten van die personen beperkt tot dringende medische hulp en het koninklijk
uitvoeringsbesluit van 12 december 1996 (…).
De [eiseres] steunt haar vordering op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek :
de [verweerders] zijn hun wettelijke verplichtingen inzake dringende medische
hulp niet nagekomen omdat zij weigeren de litigieuze hospitalisatiekosten te
dragen, hoewel zij op dat vlak een gebonden bevoegdheid hebben, des te meer
omdat zij die kosten van de Belgische Staat konden terugvorderen.
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De eerder onderzochte wettelijke bepalingen kennen het recht op dringende
medische hulp enkel toe aan de betrokken persoon, met uitsluiting van derden,
inrichtingen of privé-diensten die een behoeftige hebben geholpen, onder meer
onder de vorm van eventueel dringende zorgen. [De eiseres] kan de gedwongen
uitvoering daarvan in haar voordeel niet eisen (Cass., 29 september 208,
C.07.0101.F), hetgeen zij toegeeft. (…)
Het staat bijgevolg aan [de eiseres] de fout, de aangevoerde schade en het
oorzakelijk verband tussen beiden aan te tonen, waarbij vaststaat dat de schending van een wettelijke of reglementaire norm die een welbepaalde verplichting
oplegt een fout is in de zin van voornoemd artikel 1382, wanneer zij de wettige
belangen van een derde schaadt, ten minste indien het niet een onverschoonbare (lees : verschoonbare) dwaling betreft. In casu is het zaak na te gaan of de
[verweerders] gefaald hebben in de uitvoering van een dergelijke verplichting,
zoals de [eiseres] betoogt.
De enige aanvraag die werd gedaan toen mevrouw B. in de psychiatrische dienst
werd opgenomen en die zij klaarblijkelijk zelf niet in staat was in te dienen,
strekte tot de tussenkomst van het Speciaal Onderstandsfonds dat afhangt van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-hoofdstad. Er
werd geen enkele aanvraag tot tussenkomst ingediend in naam en voor rekening van mevrouw B. ten aanzien van [de verweerders] vóór haar repatriëring op
14 november 1998.
Artikel 60 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (lees : de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) bepaalt in de tweede paragraaf : “Het centrum verstrekt alle nuttige
raadgevingen en inlichtingen en doet de stappen om aan de betrokkenen alle
rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken.” Bovendien neemt het centrum volgens
artikel 60bis van de wet van 8 juli 1976 alle nodige initiatieven met het oog op de
bekendmaking van de verschillende door het centrum verstrekte vormen van
dienstverlening.
Als het centrum een vraag tot betalingsverbintenis had gekregen tijdens
de hospitalisatie, hadden [de verweerders] de [eiseres] moeten melden dat de
dienstverlening die [zij] krachtens artikel 57, § 1, van dezelfde wet konden
verstrekken enkel van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard is en niet van financiële aard, en dat zij bijgevolg
enkel een betalingsverbintenis konden geven voor de verzorging van mevrouw
B. in de diensten die ze hebben opgericht of waarmee ze een overeenkomst
hebben gesloten.
Maar aangezien zij die informatie slechts hadden kunnen geven in antwoord
op het faxbericht van 14 december 1998 of van 21 april 1999 [tweede verweerder],
te weten na het einde van de ter observatieopneming (de vorige briefwisseling
betrof enkel een aanvraag bij het Speciaal Onderstandsfonds), heeft de [eiseres]
haar recht om een betalingsverbintenis te vragen voor de plaatsing van mevrouw
B. in de diensten die door de [verweerders] zijn ingericht of waarmee zij een overeenkomst hebben gesloten, niet verloren door het verzuim van die informatieverplichting maar door haar eigen gebrek aan zorgzaamheid. Die aanvraag moest
immers gebeuren zolang er nog een spoedeisend karakter was.
De [verweerders] zijn dus niet burgerrechtelijk aansprakelijk jegens de [eiseres]
en de oorspronkelijke rechtsvordering is niet gegrond”.
Grieven

.........................................................
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Tweede onderdeel (in ondergeschikte orde)
Krachtens artikel 23 van de Grondwet, heeft ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Krachtens artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de maatschappelijke centra voor maatschappelijk welzijn heeft elke persoon recht op
maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid
en hebben de openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot opdracht deze
dienstverlening te verzekeren.
Artikel 61, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, zoals van toepassing vóór de
wijziging ervan bij de wet van 24 december 1999, bepaalde dat “het centrum een
beroep kan doen op de medewerking van personen, van inrichtingen of diensten,
die, opgericht hetzij door openbare besturen, hetzij op privé-initiatief, in staat
zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende oplossingen die zich opdringen, met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene.
Het centrum kan de eventuele kosten van deze samenwerking dragen wanneer
deze niet in uitvoering van een andere wet, een reglement, een overeenkomst of
een rechterlijke beslissing worden gedekt”.
Artikel 57, § 1 en § 2, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, zoals van toepassing
na de wijziging of vervanging bij de wet van 15 juli 1996 en gedeeltelijke opschorting door het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 43/98 van 22 april 1998, en vóór
de wijziging bij de wetten van 7 januari 2002 en 2 augustus 2002, bepaalde :
“§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening
te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.
Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp.
Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of psychologische aard zijn.
§ 2. In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot het verlenen van
dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in
het Rijk verblijft.”
De eiseres verweet de verweerders een fout te hebben begaan door hun wettelijke verplichtingen te verzuimen inzake dringende medische hulp, voortvloeiend
uit voornoemde wettelijke bepalingen, door te weigeren de kosten van dringende medische hulp te dragen die zij aan mevrouw B. verplicht had moeten
verstrekken.
Het arrest verklaart dat “De facturen van de instelling en de geneesheren voor
die dringende zorgen echter niet door de openbare centra voor maatschappelijke
welzijn moeten betaald worden. Behoudens het feit dat de tenlasteneming enkel
door de gehospitaliseerde betrokkene kan worden aangevraagd, waren ze aan
laatstgenoemde slechts verschuldigd als de informatie waarover het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt zijn staat van behoeftigheid had
kunnen aantonen” en dat “de enige aanvraag die werd gedaan toen mevrouw B.
in de psychiatrische dienst werd opgenomen en die zij klaarblijkelijk zelf niet in
staat in te dienen, strekte tot de tussenkomst van het Speciaal Onderstandsfonds
dat afhangt van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brusselhoofdstad. Er werd geen enkele aanvraag tot tussenkomst ingediend in naam en
voor rekening van mevrouw B. te aanzien van [de verweerders] vóór haar repatriëring op 14 november 1998”.
Zo het arrest, aldus moet worden uitgelegd dat het met die redenen zijn beslissing verantwoordt dat de verweerders geen fout hebben begaan door de hospi-
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talisatiekosten van mevrouw B. niet te dragen, dan is die verantwoording voor
kritiek vatbaar.
Het arrest gaat immers ervan uit dat de verweerders enkel in de medische
kosten van mevrouw B. moesten tussenkomen indien laatstgenoemde hen dat
aangevraagd had en indien haar staat van behoeftigheid was aangetoond. Het
arrest stelt niets vast over de staat van behoeftigheid van mevrouw B. maar stelt
vast dat geen enkele aanvraag tot tussenkomst werd ingediend in naam en voor
rekening van laatstgenoemde ten aanzien van de verweerders vóór de repatriëring van de patiënte naar Rusland. Het feit dat geen enkele aanvraag tot tussenkomst werd gedaan door mevrouw B., of in haar naam en voor haar rekening vóór
haar repatriëring verantwoordt volgens het arrest dat de verweerders geen fout
hebben begaan door haar hospitalisatiekosten niet ten laste te nemen.
De financiële telastneming door de verweerders van de dringende medische hulp
verstrekt door een ziekenhuisdienst is echter niet afhankelijk van een aanvraag
tot tussenkomst vanwege de begunstigde van de steun of zijn mandataris.
Het arrest dat oordeelt dat de verweerders geen fout hebben begaan door de
kosten niet te dragen van de dringende medische hulp die de eiseres aan mevrouw
B. heeft verstrekt, op grond dat de patiënt zelf de tenlasteneming van die kosten
had moeten vragen en dat geen enkele aanvraag tot tussenkomst in haar naam en
voor haar rekening aan de verweerders werd gericht vóór haar repatriëring, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1 en 57, § 1, OCMW-wet, in de versie die van
toepassing is op de feiten, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onder de door de wet bepaalde voorwaarden tot taak
aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de
gemeenschap gehouden is.
Die dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zoals artikel 57, § 1, derde lid, bepaalt kan de dienstverlening van
materiële of geneeskundige aard zijn.
In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, beperkt artikel 57,
§ 2, eerste lid 1o, in de regel de taak van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn tot het verlenen van dringende medische hulp,
wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft.
De maatschappelijke dienstverlening, ook al is zij beperkt tot de dringende medische hulp in de zin van dit artikel 57, § 2, eerste lid, 1o, kan
bestaan uit het ten laste nemen van de kosten van vervoer, opneming,
verblijf en behandeling in een psychiatrische dienst van een zieke die
ter observatie is opgenomen overeenkomstig artikel 9 van de wet van
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, namelijk de kosten die ten laste van de zieke komen krachtens
artikel 34, tweede lid, van dezelfde wet.
Voornoemd artikel 9 vermeldt in zijn eerste lid dat in spoedeisende
gevallen en, overeenkomstig artikel 2 van de wet, indien de toestand van
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de zieke zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid
ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt
voor andermans leven of integriteit, de procureur des Konings kan
beslissen dat de zieke ter observatie zal worden opgenomen in de psychiatrische dienst die hij aanwijst. Overeenkomstig de artikelen 9, vierde
lid, van de wet en 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 1991
ter uitvoering van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming
van de persoon van de geesteszieke, is de directeur van de instelling
verplicht de zieke in bewaring te nemen, zijn vervoer te laten uitvoeren
en tot zijn opname over te gaan.
De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om aan de zieke maatschappelijke dienstverlening te
verstrekken krachtens de artikelen 1 en 57, § 1 en 2, of 2, eerste lid, 1o,
OCMW-wet, onder de door die wet bepaalde voorwaarden, onder de vorm
van het ten laste nemen van vervoer en opneming in een psychiatrische dienst van een overeenkomstig artikel 9 van de wet van 26 juni 1990
ter observatie opgenomen zieke, is, wegens het spoedeisend karakter
dat die ter observatie opneming veronderstelt, niet afhankelijk van een
vraag om tussenkomst van de zieke of zijn mandataris. Als dat spoedeisend karakter aanhoudt, geldt hetzelfde voor de kosten van verblijf en
behandeling.
Het arrest stelt vast dat de eiseres op vordering van de procureur des
Konings in uitvoering van artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 verplicht
werd E.I.B., die van vreemde nationaliteit is en illegaal in het Rijk
verbleef, in haar psychiatrische dienst op te vangen.
Het arrest dat beslist dat de verweerders niet verplicht waren de kosten
van die hospitalisatie ten laste te nemen op grond dat “geen enkele
aanvraag tot tussenkomst bij hem werd […] ingediend in naam en voor
rekening van E.I.B.”, schendt bijgevolg de voornoemde bepalingen.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de
eiseres ten aanzien van de verweerders verwerpt en uitspraak doet over
de kosten.
Verklaart dit arrest bindend voor E.I.B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Foriers.
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N° 694
3o

— 17 december 2012
(C.10.0591.F)

kamer

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Onmiddellijke geneeskundige verzorging . — Spoedeisend karakter. — Opneming
in een zorginstelling. — Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
— Verplichte hulpverlening. — Tenlasteneming. — Omvang. — Voorwaarden.

Artikel 58 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals van toepassing op de feiten, verplicht het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, onder de voorwaarden die het
bepaalt, niet alleen hulp te verlenen aan de personen die het beoogt en te
zorgen voor hun vervoer en opneming in een zorginstelling, maar tevens de
kosten te dragen van de hulpverlening, vervoer en opneming wanneer die
personen die financiële last zelf niet kunnen dragen ; het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn is niet bevoegd om de doeltreffendheid en
de omvang van de tussenkomst te beoordelen die, gelet op het spoedeisend
karakter ervan, niet ondergeschikt is aan een aanvraag ; het kan de terugbetaling verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn  (1)  (2). (Art. 58, OCMW-wet)

(Cliniques Universitaires Saint Luc v.z.w.
t. O.C.M.W. te Schaarbeek)
Arrest (vertaling)
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 22 juni 2005.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 27 november
2012 verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 22 november 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet ;
— artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ;
  (1) Artikel 58 van de wet van 8 juli 1976 in de versie vóór de wijziging ervan bij de wet
van 22 feb. 1988.
  (2) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 694.
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— de artikelen 1, 57, inzonderheid § 1, 58, 60 en 61 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in de versie vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 februari 1988 ;
— artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening ;
— artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling
van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige
hulpverlening ;
— artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, doet het
beroepen vonnis teniet in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de oorspronkelijke vordering van de eiseres tegen de verweerder, verklaart die vordering ongegrond, wijst de eiseres af en veroordeelt haar in de kosten van beide aanleggen,
op grond dat :
“In casu voert (de eiseres) niet aan dat de (verweerder) een fout heeft begaan
door destijds, namelijk op 10 januari 1988, geen hulp te hebben geboden aan de
echtgenote en dochter van M. terwijl zij het slachtoffer waren van een brand in
hun woning.
De fout die zij aanvoert bestaat in werkelijkheid uit een latere weigering van
de (verweerder) om in de plaats van M. en diens echtgenote de facturen te betalen
van de hospitalisatiekosten van beide patiënten tussen 10 en 25 januari 1988,
zijnde de dag waarop zij naar een inrichting werden overgebracht die afhing van
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
In dit specifiek geval levert (de eiseres) niet het bewijs dat (de verweerder)
een fout zou hebben begaan ten aanzien van zijn wettelijke verplichting hulp te
bieden aan een persoon die onmiddellijke zorgen nodig heeft.
Die wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 58 van de wet van 8 juli
1976 heeft tot doel de fysieke integriteit te waarborgen van elke persoon wanneer
die integriteit bedreigd wordt. Het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn moet in dit geval de onmiddellijke zorgen verstrekken aan iedere persoon
die zich bevindt op het grondgebied van de gemeente dat het bedient, ongeacht
zijn woonplaats en zonder vooraf zijn inkomsten te hebben nagetrokken (…).
In casu werden de onmiddellijke zorgen verstrekt aan de twee slachtoffers van
de brand door de vroegere spoeddienst ‘900’ die hen vervoerd heeft [naar de verplegingsinrichting van de verweerster].
De dringende medische hulp waarvoor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient in te staan in toepassing van artikel 58 van de wet van 8 juli
1976, heeft niet tot doel het centrum te verplichten in de plaats te treden van de
personen aan wie de dringende medische zorgen werden toegediend voor de vereffening van hun ziekenhuisfacturen.
(De verweerder) heeft dus geen fout begaan door te weigeren de ziekenhuisfacturen van de echtgenote en dochter van de heer M. te betalen.”
Grieven
Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de maatschappelijke
centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat “elke persoon recht heeft op
maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder
de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening
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te verzekeren ; “krachtens artikel 57, § 1, van die wet hebben de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn tot taak aan de personen onder meer geneeskundige, curatieve hulp te bieden. In de versie die hier van toepassing is, bepaalde
artikel 58 van die wet dat “het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
hulp verleent aan ieder persoon die zich op het grondgebied bevindt van de door
hem bediende gemeente of gemeenten, buiten de openbare weg of een openbare
plaats, en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijke geneeskundige verzorging nodig heeft ; indien nodig, zorgt het ervoor dat die persoon, naar de geschikte
verplegingsinrichting wordt overgebracht en erin wordt opgenomen”.
Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat iedere persoon, ongeacht zijn
inkomsten, nationaliteit, leeftijd, wiens toestand onmiddellijke gezondheidszorgen vereist, recht heeft op dringende medische hulp, die niet alleen de kosten
dekt van vervoer in een ziekenwagen en opname in een verplegingsinrichting,
maar ook van verblijf en behandeling die zijn gezondheidstoestand vereist. Het
gaat om een welbepaalde resultaatsverbintenis die de wet aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn oplegt dat desbetreffend geen enkele
beoordelingsbevoegdheid heeft.
Zodra een persoon, ongeacht zijn financiële toestand, dringende zorgen nodig
heeft, hetgeen te dezen niet wordt betwist, moet het bevoegde openbaar centrum,
namelijk datgene van het grondgebied waarop die persoon is gedomicilieerd, hem
de dringende medische hulp verlenen die zijn gezondheidstoestand vereist, en die
hem onder geen beding mag worden geweigerd.
De artikelen 60, § 6, eerste lid, en 61 van de wet van 8 juli 1976 bepalen weliswaar
de uitvoeringsmodaliteiten van de aan het centrum opgelegde verplichting van
maatschappelijke dienstverlening inzake medische hulp zodra die een spoedeisend karakter heeft zoals in dit geval, maar de verplichte tussenkomst van het
centrum beperkt zich niet tot het vervoer van de patiënt in een ziekenwagen en
zijn opname in een ziekenhuisinstelling, maar omvat ook de tenlasteneming van
de zorgen welke die toestand vereist en van de kosten die zij met zich meebrengt,
waarbij het centrum niet kan ontkomen aan zijn verplichting onder het voorwendsel dat het de getroffene niet onmiddellijk en persoonlijk ten laste heeft
genomen en zijn verplichting heeft overgedragen aan een private verplegingsinrichting.
Artikel 23, eerste en derde lid, 2o, van de Grondwet bepaalt overigens : “Ieder
heeft het recht een menswaardig leven te leiden (…). (Dat recht omvat) inzonderheid (…) het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand”. Dienaangaande blijkt uit de artikelen 1 van
de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en 3
van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor
de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, dat de
kosten moet dragen van de opneming en de behandeling van iedere persoon wiens
gezondheid dringende medische hulp vereist wanneer die zich op de openbare weg of
in een openbare plaats bevindt, dat die verplichting het noodzakelijk corrolarium
is van die medische hulp, aangezien er geen enkel objectief criterium is om tussen
de personen die dringende medische hulp nodig hebben een onderscheid te maken
al naargelang zij zich op een openbare plaats zouden bevinden of daarbuiten, en in
functie daarvan andere stelsels toe te passen.
Maar de materiële schending van een wettelijke of reglementaire bepaling
is op zich een fout die de burgerlijke aansprakelijkheid van de dader in het
gedrang brengt op voorwaarde dat die schending vrij en bewust begaan werd. Een
dergelijke schending heeft de aansprakelijkheid van de dader tot gevolg zodat
de loutere miskenning van een vooraf vastgestelde norm die een welbepaalde
verplichting oplegt op zich een fout is.
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Die fout noopt de dader tot het herstellen van de schade die een derde heeft
geleden ten gevolge van de miskenning van de aan die dader opgelegde verplichting, voor zover hij rechtmatig kan beweren schade te hebben geleden die verband
houdt met die bewuste fout, behalve als het slachtoffer hoe dan ook verplicht was
de aangevoerde schade te dragen, op grond van een eigen juridische oorzaak die
op zich rechtvaardigt dat hij de schade draagt.
Dat geldt niet voor de privé-ziekenhuisdienst waaraan de opname van de persoon
die dringende medische hulp vereist wordt opgedrongen, aangezien die instelling
daarbij geen enkele contractuele of wettelijke verplichting op zich neemt, terwijl
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van zijn kant onvoorwaardelijk die hulp moet bieden volgens een hoofdverbintenis die een resultaatsverbintenis is en die hoe dan ook moet worden uitgevoerd, zij het bij equivalent, zelfs
als de kosten voor bijstand door een privé-verplegingsinrichting zijn gemaakt.
Daaruit volgt dat het arrest dat beslist dat waar het gaat om een geval van dringende medische hulp, de verplichtingen van de verweerder op wiens grondgebied
de slachtoffers van de brand op 10 januari 1988 werden aangetroffen, beperkt zijn
tot de tenlasteneming, het onmiddellijk vervoer en de opname in een ziekenhuisdienst die door de eiseres werd beheerd, zijnde een privé- verplegingsinrichting die
desbetreffend geen enkele wettelijke of contractuele verplichting heeft, en zich
niet uitstrekken tot het toedienen van zorgen wegens hun gezondheidstoestand
die dringende medische hulp vereist noch, tot de tenlasteneming van die zorgen
en van het verblijf in een ziekenhuisdienst, terwijl die zorgen verstrekt werden
door een dergelijke privé-instelling waarmee geen overeenkomst gesloten was
en waar de getroffenen ambtshalve naartoe waren gebracht, zodat de verweerder
die weigert om de financiële last van die dringende hulp te dragen en die aan de
eiseres overlaat, geen enkele fout heeft begaan, de artikelen 1, 57, § 1, en 58 van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in de hier van toepassing zijnde versie, schendt door aan artikel 58
een onwettelijke restrictieve uitleg te geven, inzonderheid wegens de artikelen 23
van de Grondwet, 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, 3 van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening Tevens miskent het daardoor de wettelijke begrippen fout
en oorzakelijk verband in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Luidens artikel 58 OCMW-wet, zoals het van toepassing is op de feiten,
verleent het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hulp aan
ieder persoon die zich op het grondgebied bevindt van de door hem
bediende gemeente of gemeenten, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft. Het zorgt ervoor dat die persoon, indien
nodig, naar de geschikte verplegingsinrichting wordt overgebracht en
erin wordt opgenomen.
Die bepaling verplicht het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, onder de door haar bepaalde voorwaarden, niet alleen om hulp te
verlenen aan de personen die ze beoogt en om te zorgen voor hun vervoer
en hun opname in een verplegingsinrichting, maar ook om de kosten
van hulp, vervoer en opname te dragen wanneer die personen niet in
staat zijn die financiële last zelf te dragen. Het openbaar centrum voor
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maatschappelijk welzijn is niet bevoegd om de doeltreffendheid en de
omvang van die tussenkomst te beoordelen die, gelet op het spoedeisend
karakter ervan, niet ondergeschikt is aan een aanvraag. Het centrum
kan de terugbetaling ervan verkrijgen overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het arrest stelt vast dat twee personen die in hun woning verwond
waren, geholpen zijn door tussenkomst van de dringende medische hulpverlening van het eenvormig oproepstelsel en vervoerd werden naar
de verzorgingsinrichting van de eiseres, waar zij zijn opgenomen en
verzorgd, dat de eiseres het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, de verweerder, ervan op de hoogte heeft gebracht dat die twee
personen niet in staat waren de medische kosten te dragen en, ten slotte,
dat zij om zijn tussenkomst heeft gevraagd krachtens de OCMW-wet.
Het arrest dat oordeelt dat “de wettelijke verplichting die [voor het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn] voortvloeit uit artikel 58
OCMW-wet” enkel tot doel heeft “de fysieke integriteit te waarborgen van
elke persoon die bedreigd is”, dat “het niet tot doel heeft [het centrum te
verplichten] zich in de plaats te stellen van de personen aan wie de dringende
medische zorgen werden toegediend voor de vereffening van hun ziekenhuisfacturen” en dat, aangezien “de onmiddellijke zorgen [waren] toegediend”
aan de gewonde personen, die bepaling geen enkele verplichting meer
aan de (verweerder) oplegde, schendt bijgevolg voornoemd artikel 58.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de
eiseres tegen de verweerder verwerpt en uitspraak doet over de kosten.
17 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en mevr. Grégoire.

N° 695
3o

— 17 december 2012
(S.11.0099.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum. — Schade. — Onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de bodemrechter. — Wettelijkheid. —
Toezicht van het Hof.
2o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Algemeen. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Schade. — Onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de bodemrechter. — Wettelijkheid. — Toezicht van het Hof.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Algemeen. — Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. —
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Maatschappelijke dienstverlening. — Onontbeerlijke
Verplichting. — Gevolg. — Aansprakelijkheid.

17.12.12 - N° 695
materiële hulp.

—

4o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Belang. — Overtollig middel. — Begrip.
5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Herstel. — Termijn. — Onmogelijk geworden herstel in natura.
— Gevolg.

1o en 2o De bodemrechter beoordeelt het bestaan van een schade in feite maar
het Hof gaat na of de feiten die hij heeft vastgesteld de gevolgen rechtvaardigen die hij er in rechte heeft uit afgeleid  (1). (Artt. 1382 en 1383, BW)
3o Het arrest dat vaststelt dat de materiële hulp van het Federaal Agentschap
voor de Opvang van Asielzoekers waarop de kinderen recht hadden onontbeerlijk was voor hun ontwikkeling en noodzakelijk was om hen toe te laten
een menswaardig bestaan te leiden, heeft niet kunnen beslissen, zonder de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, dat niet
bewezen was dat de fout van dat agentschap, met name die hulp niet te
hebben geboden, hen schade heeft toegebracht (2). (Art. 57, § 2, eerste en
tweede lid, OCMW-wet ; Artt. 1382 en 1383, BW)
4o Aangezien het eerste onderdeel aangenomen is, heeft de door het tweede
onderdeel aangevochten motivering geen overtollig karakter meer (3).
5o Uit het feit dat een schade wegens het tijdsverloop niet meer in natura kan
worden hersteld, kan niet worden afgeleid dat die schade niet door een schadevergoeding moest worden hersteld (4). (Artt. 1382 en 1383, BW)

(M. e.a. t. Federaal Agentschap

voor de opvang van asielzoekers)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 18 mei 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 30 oktober 2012 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1, eerste lid, en 57, § 2, eerste en tweede lid, van de organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;

  (1) tot (4) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 695.
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— artikel 60, eerste en tweede lid van de wet van 12 januari 2007 betreffende de
opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft vastgesteld dat de eisers, die afkomstig zijn uit Algerije, een
asielaanvraag hebben ingediend in België die op 5 februari 2010 werd afgewezen ;
dat zij vanaf die dag illegaal in België verblijven ; dat de eisers op 1 april 2010
financiële hulp hebben gevraagd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Seraing die overeenstemt met het leefloon en kinderbijslag ; dat
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Seraing die hulp geweigerd heeft in twee beslissingen van 20 april 2010 op grond dat de eisers illegaal
in België verbleven ; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
evenwel op 15 april 2010 aan de verweerder een aanvraag heeft ingediend voor
de huisvesting van de eisers en hun vier minderjarige kinderen en een vijfde
kind dat verwacht werd in juni 2010 ; dat de verweerder op 20 april en 31 mei 2010
heeft laten weten dat hij de aanvraag voor huisvesting niet kon inwilligen omdat
zijn opvangcentra verzadigd waren ; dat de eisers voor de arbeidsrechtbank te
Luik de beslissingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
hebben betwist en de verweerder in het geding hebben betrokken ; dat de litigieuze periode gaat van 20 april 2010 tot 11 augustus 2010, namelijk de dag waarop
de eisers een toelating hebben gekregen om onbeperkt in België te verblijven
en maatschappelijke dienstverlening genieten van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.,
en heeft beslist dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te
Seraing niet kan worden veroordeeld tot het verlenen van maatschappelijke
dienstverlening gedurende de litigieuze periode, aangezien krachtens artikel 57,
§ 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn de taak van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ten aanzien van vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven beperkt
is tot het verlenen van dringende medische hulp en het vaststellen van de staat
van behoeftigheid van een vreemdelingen jonger dan 18 jaar die met hun ouders
illegaal in het Rijk verblijven ; dat maatschappelijke hulp aan de minderjarige
kinderen van de eisers kan worden toegekend onder de vorm van huisvesting
voor het hele gezin in een opvangcentrum Fedasil waar zij, krachtens artikel 57,
§ 2, “de materiële hulp moeten krijgen die onontbeerlijk is voor hun ontwikkeling wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat hun staat van behoeftigheid ingevolge het feit dat de ouders niet
in staat zijn hun onderhoudsplicht na te komen ; [dat] zulks hier het geval is
omdat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toegegeven heeft dat
de voorwaarden voor het verlenen van hulp aan de minderjarige kinderen [van
de eisers] vervuld zijn aangezien het op 15 april 2010 een aanvraag voor huisvesting bij [de verweerder] heeft menen te moeten indienen ten voordele van de
kinderen van de [eisers] ; dat [de verweerder] de staat van behoeftigheid niet in
twijfel mag trekken, die enkel door het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn mag worden beoordeeld ; dat artikel 60 van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen aan de verweerder de taak oplegt materiële hulp te verzekeren
aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal in het land verblijven en van
wie de staat van behoeftigheid werd vastgesteld door het openbaar centrum voor
maatschappelijke zekerheid wanneer de ouders niet in staat zijn hun onderhoudsplicht te vervullen ; dat bijgevolg enkel [de verweerder] verplicht is om gedurende
de litigieuze periode de materiële hulp aan de minderjarige kinderen [van de
eisers] die bij hun ouders leven en illegaal verblijven ; dat [de verweerder] ten
onrechte de vermeende verzadiging van zijn opvangcentra aanvoert om zich aan
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zijn v
 erplichting te onttrekken van de taak die hem door de wetgever is opgelegd ; dat geen enkele overmacht belet dat de verweerder die taak uitvoert ; dat
[de verweerder] bijgevolg diende te worden veroordeeld om aan de minderjarige
kinderen die hun illegaal verblijvende ouders vergezellen de maatschappelijke
dienstverlening te verstrekken waarop zij overeenkomstig artikel 57, § 2, van de
wet van 8 juli 1976 recht hebben, namelijk huisvesting van de ouders en de minderjarigen in een federaal opvangcentrum ; dat de uitvoering in natura, wanneer [de
verweerder] zijn verplichtingen niet nakomt zoals de wettekst bepaalt, diende te
worden vervangen door een uitvoering bij equivalent, onder de vorm van het ten
laste nemen van hetgeen minderjarige kinderen nodig hebben om een leven te
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid met eerbiediging van de
eenheid van het gezin”,
en “vervolgens beslist dat het beroep tegen [ de verweerder] gegrond is maar
vaststelt dat het zonder voorwerp is ; de vordering tot de veroordeling [van de
verweerder] tot het betalen van een schadevergoeding niet gegrond is”.
Het arrest stoelt die beslissing op de volgende gronden :
“Die hulp bij equivalent had de beginselen moeten overnemen van het arrest
van het Grondwettelijk Hof van 22 juli 2003, aangezien het een hulp in natura is,
beperkt tot de eigen noden van het kind, of een tenlasteneming van de kosten
ten voordele van derden die een dergelijke hulp verstrekken om elk mogelijk
misbruik ten voordele van de ouders uit te sluiten. Thans is het niet meer mogelijk die hulp aan de [eisers] te verstrekken ten laste van [de verweerder], ongeacht of het gaat om hulp onder de vorm van huisvesting voor het hele gezin in
een opvangcentrum of om materiële hulp bij equivalent onder de vorm van het
ten laste nemen door [de verweerder] van wat noodzakelijk was om de minderjarige kinderen van de [eisers] gedurende de litigieuze periode een leven te laten
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, aangezien het niet mogelijk is terug te gaan in de tijd. Het beroep dat tegen [de verweerder] is ingesteld
is hierdoor zonder voorwerp. Zo [de verweerder] al een fout heeft begaan door
zijn verplichtingen ten voordele van de kinderen van [de eisers] tijdens de litigieuze periode niet na te komen, is niet aangetoond dat die kinderen door die fout
schade hebben geleden en is in het bijzonder niet aangetoond dat een dergelijke
schade te herstellen is door het verstrekken van financiële hulp zoals de [eisers]
gevraagd hebben”.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt : “Elke persoon heeft recht op
maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”
Artikel 57, § 2, eerste en tweede lid van die wet bepaalt : “In afwijking van de
andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot 1o het verlenen van dringende medische hulp,
wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft ; 2o het
vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat
om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk
verblijft. In het geval bedoeld in 2o, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot
de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en
wordt uitsluitend verstrekt in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de
voorwaarden en nadere regels bepaald door de Koning. De aanwezigheid in het
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opvangcentrum van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag over het
kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaarborgd.”
Artikel 60, eerste en tweede lid, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de
opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
arbeidsovereenkomsten bepaalt : “Het Agentschap is belast met de toekenning
van de materiële hulp aan minderjarigen die illegaal met hun ouders op het
grondgebied verblijven en van wie de staat van behoeftigheid door een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn is vastgesteld, wanneer de ouders niet in
staat zijn om hun onderhoudsplicht na te komen. Deze materiële hulp wordt
toegekend binnen de opvangstructuren die door het Agentschap worden beheerd.”
Te dezen blijkt uit de vaststellingen en motieven van het arrest dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Seraing vastgesteld heeft dat de
minderjarige kinderen van de eisers die illegaal in het Rijk verbleven zich in staat
van behoeftigheid bevonden wegens het feit dat de eisers niet in staat waren hun
onderhoudsplicht ten opzicht van hen na te komen en dat die kinderen bijgevolg
recht hadden om van de verweerder maatschappelijke hulp te krijgen onder de
vorm van materiële hulp die onontbeerlijk is voor hun ontwikkeling en die noodzakelijk was om tijdens de litigieuze periode een leven te leiden dat beantwoordt
aan de menselijke waardigheid. Het arrest oordeelt echter dat niet is aangetoond
dat de minderjarige kinderen van de eisers schade hebben geleden doordat ze die
materiële hulp niet hebben ontvangen en verklaart bijgevolg de vordering tot
schadevergoeding die de eisers in naam van hun minderjarige kinderen hebben
ingesteld, niet gegrond.
Het arrest dat oordeelt dat die materiële hulp onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de minderjarige kinderen van de eisers en noodzakelijk is om een leven
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, kan niet naar recht
beslissen dat die kinderen geen schade leden door die hulp niet te ontvangen.
Het arrest miskent aldus het wettelijk begrip ‘schade’ (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en schendt ook de artikelen 1,
eerste lid, 57, § 2, eerste en tweede lid van de wet van 8 juli 1976 en 60, eerste en
tweede lid, van de wet van 12 januari 2007.
Het arrest berust op zijn minst op tegenstrijdige motieven in zoverre het
oordeelt dat de door de verweerder aan de minderjarige kinderen van de eiser
verschuldigde materiële hulp enerzijds wel en anderzijds niet onontbeerlijk was
voor hun ontwikkeling, zodat
Tweede onderdeel
Wanneer een verplichting in natura binnen een bepaalde termijn moest worden
uitgevoerd en dat niet gebeurd is, moet de schade voortvloeiend uit die wanuitvoering hersteld worden door de betaling van een schadevergoeding. De schade
verdwijnt niet door het feit dat de uitvoering in natura niet meer mogelijk is
wegens tijdsverloop.
Te dezen, hadden de eisers aangevoerd dat, als het arbeidshof een fout verzuim
van de verweerder zou vaststellen omdat hij zijn verplichting niet is nagekomen
om de minderjarige kinderen van de eisers, vergezeld door laatstgenoemden, te
huisvesten, zij “recht hadden op een schadevergoeding die bij equivalent overeenstemt met de materiële hulp die hen niet werd toegekend en die moet worden
geraamd op het bedrag van de maatschappelijke hulp [die hen was] toegekend
door de rechtbank (ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn)”, “namelijk een maatschappelijke steun die overeenstemt met het leefloon dat wordt toegekend aan de personen met een gezin ten laste, vermeerderd
met een steun die overeenstemt met de kinderbijslag voor vijf kinderen, en ook
een geboortepremie”.
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Het arrest erkent dat de verweerder heeft nagelaten zijn taak te vervullen die
erin bestaat, de kinderen van de eisers, samen met hun ouders, in een opvangcentrum te huisvesten waar ze de onontbeerlijke materiële hulp moesten krijgen
voor hun ontwikkeling, dat de verweerder geen overmacht kon aanvoeren en het
bijgevolg zaak was “de uitvoering in natura te vervangen door een uitvoering
bij equivalent”. Het arrest weigert evenwel de schadevergoeding die de eisers in
naam van hun minderjarige kinderen vragen op grond dat de uitvoering bij equivalent had moeten gebeuren van hetzij hulp in natura, hetzij een tenlasteneming
van de kosten ten voordele van derden die een dergelijke hulp zouden hebben
verstrekt, en dat het niet meer mogelijk is die hulp te verstrekken ten laste van
de verweerder, “omdat niet in de tijd kan worden teruggegaan”, zodat het beroep
dat tegen de verweerder is ingesteld “zonder voorwerp geworden is”.
Als het arrest oordeelde dat de schade van de minderjarige kinderen van de
eisers die de materiële hulp die noodzakelijk was om een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid gedurende de litigieuze periode
niet hebben ontvangen, niet kan worden hersteld “door het toekennen van
een financiële hulp zoals de [eisers] hebben gevraagd”, dan had het het bedrag
van de schadevergoeding moeten vaststellen waarop de kinderen van de eisers
recht hadden voor het herstel van de schade die ze geleden hadden door het
ontberen van die materiële hulp, eventueel na de heropening van het debat over
het bedrag van de vergoeding. Het arrest, dat het beroep van de eisers tegen
de verweerder zonder voorwerp verklaart en hun vordering tot schadevergoeding niet gegrond, schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en ontslaat de verweerder op onrechtmatige wijze van de verplichtingen die hem zijn opgelegd bij de artikelen 57, § 2, tweede lid, van de wet van
8 juli 1976 en 60, eerste en tweede lid, van de wet van 12 januari 2007 (schending
van die twee wetsbepalingen).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
Over het door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel bekritiseert een feitelijke
beoordeling van het arbeidshof
De feitenrechter beoordeelt het bestaan van een schade in feite maar
het Hof gaat na of de feiten die hij heeft vastgesteld de gevolgen rechtvaardigen die hij er in rechte heeft uit afgeleid.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid
Het arrest dat, door de redenen die het weergeeft, vaststelt dat de
materiële hulp waarop de kinderen van de eisers recht hadden onontbeerlijk was voor hun ontwikkeling en noodzakelijk was om hen toe
te laten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, schendt de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek door te
beslissen dat niet bewezen was dat de fout van de verweerder, met name
die hulp niet te hebben geboden, hen schade heeft toegebracht.
In zoverre is het onderdeel gegrond.

ARREST-2012-12.indb 2878

03/09/13 19:55

N° 695 - 17.12.12

ARRESTEN VAN CASSATIE

2879

Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
Over het door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is zonder belang
Aangezien het eerste onderdeel aangenomen is, verliest de door het
tweede onderdeel aangevochten motivering haar overtollig karakter.
Over het door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : het onderzoek ervan overschrijdt de bevoegdheid van het Hof doordat het Hof daardoor uitspraak moet doen over het
bedrag van de schade :
Het onderzoek van het onderdeel verplicht het Hof niet uitspraak te
doen over de schadevergoeding die aan de eisers zou zijn verschuldigd.
De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid
Uit het feit dat een schade wegens het tijdsverloop niet meer in natura
kan worden hersteld, kan niet worden afgeleid dat die schade niet door
een schadevergoeding moest worden hersteld.
Het arrest dat oordeelt “dat het thans niet meer mogelijk is die hulp aan
de [eisers] te verstrekken ten laste van [de verweerder], ongeacht of het gaat
om hulp onder de vorm van huisvesting voor het hele gezin in een opvangcentrum of om materiële hulp bij equivalent onder de vorm van het ten laste
nemen door [de verweerder] van wat noodzakelijk was om de minderjarige
kinderen van de [eisers] gedurende de litigieuze periode een leven te laten
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, aangezien het niet
mogelijk is terug te gaan in de tijd”, terwijl het vaststelt dat de eisers schadevergoeding eisen van de verweerder, schendt de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek door hun beroep zonder voorwerp en hun vordering
tot schadevergoeding niet gegrond te verklaren.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het
beroep van de eisers tegen de verweerder.
Beveelt dat melding van dit arrest wordt gemaakt op kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten gelet op artikel 1017, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
17 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer Wouters.
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N° 696
3o

— 17 december 2012
(S.12.0072.F)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM.
— Begrip en bestaansvereisten. — Opleiding. — Loon. — Instemming.

Het bestaan van een overeenkomst vereist de instemming van de partijen over
de essentiële elementen ervan ; de vaststelling van het door de werkgever te
betalen loon is een dergelijk element. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 14 februari 2012.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
— de artikelen 1 en 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ;
— artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft 1. aangenomen dat het leercontract gesloten tussen de eiseres
en de eerste verweerder beëindigd werd op 8 juni 2001, 2. erop gewezen dat, als
zou zijn aangetoond dat laatstgenoemde na die datum en tot op de dag van het
ongeval arbeidsprestaties tegen loon zou zijn blijven leveren in dienst van de
eiseres, die prestaties zijn geleverd in het kader van een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van artikel 1 van de wet van
27 juni 1969 en van de artikelen 1 en 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 en 3. geoordeeld dat in casu de voortzetting van de werkrelatie bewezen is, en
beslist vervolgens dat die arbeidsprestaties geleverd werden tegen loon zodat de
constitutieve elementen van de arbeidsovereenkomst bewezen zijn tot op de dag
van het ongeval, dat moet worden omschreven als een arbeidsongeval, op grond
van alle motieven, die hier beschouwd worden integraal te zijn weergegeven, en
in het bijzonder op grond dat :
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“[De eerste verweerder] heeft aan de inspectiedienst tabellen overhandigd met
de sommen die als loon werden geïnd en de sommen [die werden] uitgegeven
tijdens de maanden juli tot december 2003 en tijdens de maand februari 2004 ; het
unilateraal karakter van die documenten, die overigens heel nauwkeurig zijn,
belet niet zij als aanwijzing in aanmerking worden genomen ;
[…] [De eiseres]heeft ruimschoots profijt getrokken van de situatie (karig loon
vrij van alle sociale lasten)”.
Grieven
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vereist het bestaan van een arbeidsovereenkomst, die de onderwerping aan de sociale zekerheidswetgeving voor werknemers ten gevolge heeft
in de zin van artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 en met toepassing van de wet
van 10 april 1971, de instemming van de partijen over een loon.
Eerste onderdeel
De rechter mag niet besluiten dat er een arbeidsovereenkomst is zonder het
bestaan van een akkoord over een loon vast te stellen. Met geen enkel motief
stelt het arrest vast dat de partijen een loon zijn overeengekomen. Bijgevolg
schendt het de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 en de artikelen 1 van de
wet van 27 juni 1969, 1 en 7 van de wet van 10 april 1971.

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

van het hof

Beoordeling
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst
waarbij een werknemer, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een
werkgever hoofdarbeid te verrichten.
Het bestaan van een overeenkomst vereist de instemming van de
partijen over de essentiële elementen ervan ; de vaststelling van het
door de werkgever te betalen loon is een dergelijk element.
Uit het arrest volgt dat de eiser het bestaan betwist van een arbeidsovereenkomst tussen de eiseres, waarvan hij de zaakvoerder is, en de
eerste verweerder.
In verband met het loon, stelt het arrest vast dat de eerste verweerder
“aan de inspectiedienst tabellen heeft overhandigd met de sommen die
als loon werden geïnd en de sommen [die werden] uitgegeven tijdens de
maanden juli tot december 2003 en tijdens de maand februari 2004” en
oordeelt dat “het unilateraal karakter van die documenten, die overigens heel nauwkeurig zijn, niet belet dat zij als aanwijzing in aanmerking kunnen worden genomen” en dat de eiseres “ruimschoots profijt
heeft getrokken van de situatie (karig loon vrij van alle sociale lasten)”.
Aangezien uit die elementen niet blijkt dat er een overeenkomst tussen
de partijen bestond over het bedrag van het loon of over de elementen die
dat loon kunnen bepalen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar
recht dat de eerste verweerder, op het ogenblik dat hij het slachtoffer
werd van het litigieuze ongeval, met de eiseres verbonden was door een
arbeidsovereenkomst en dat dat ongeval bijgevolg een arbeidsongeval is.
Het onderdeel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
17 december 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 697
2o

- 18 december 2012
(P.12.0163.N)

kamer

1o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — Vóór het vonnis
van faillietverklaring in beslag genomen goederen. — Gedwongen verkoop.
— Verderzetting voor rekening van de boedel. — Voorwaarden.
2o FAILLISSEMENT. — FAILLISSEMENTAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — ALLERLEI. — Beslag. — Gedwongen tenuitvoerlegging.
— Vóór het vonnis van faillietverklaring in beslag genomen goederen.
— Gedwongen verkoop. — Verderzetting voor rekening van de boedel. —
Voorwaarden.

1o en 2o Uit de samenlezing van de artikelen 16, eerste lid, 24 en 25 Faillissementswet in hun onderlinge samenhang volgt dat, tenzij de rechter-commissaris op verzoek van de curators uitstel of afstel van de verkoop toestaat,
de gedwongen verkoop van vóór het vonnis van faillietverklaring in beslag
genomen goederen verder kan worden gezet voor rekening van de boedel, met
inbegrip van het opladen voor verkoop van de in beslag genomen goederen,
indien de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen goederen
reeds vóór dat vonnis was bepaald en door aanplakking bekendgemaakt.

(A. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 13 december 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel van de eiseres 1 en tweede middel van de eiser 2
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 16, 24 en 25 Faillissementswet : het arrest oordeelt ten onrechte
dat het de gerechtsdeurwaarder toegelaten was de gedwongen verkoop
te laten doorgaan en dat diens vaststellingen op 8 mei 2008 in het kader
van de oplading rechtsgeldig zijn gebeurd ; nochtans had de bvba Smac
die op die datum failliet verklaard was, het beheer over haar goederen
verloren, konden er tegen haar geen uitvoeringsdaden meer worden
verricht en kon elk beslag op verzoek van de gewone schuldeisers geen
uitwerking meer hebben ; zoals blijkt uit het proces-verbaal van oplading van 8 mei 2008 heeft de gerechtsdeurwaarder op die datum verder
uitgevoerd tegen de bvba Smac.
7. Het onderdeel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de motiveringsplicht miskent.
In zoverre het onderdeel schending van artikel 149 Grondwet aanvoert,
is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
8. Artikel 16, eerste lid, Faillissementswet bepaalt : “Te rekenen van
de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van
rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die
hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt.
Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en
alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis,
kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen.”
Artikel 24 Faillissementswet bepaalt : “Na hetzelfde vonnis, kan een
roerende of onroerende rechtsvordering of een middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen niet voortgezet, ingesteld of
aangewend worden dan tegen de curators.
De rechtbank kan de gefailleerde niettemin als tussenkomende partij
toelaten. De beslissingen die worden gewezen omtrent de rechtsvorderingen voortgezet of ingesteld tegen de gefailleerde persoonlijk, kunnen
niet aan de boedel worden tegengeworpen.”
Artikel 25 Faillissementswet bepaalt : “Het vonnis van faillietverklaring doet elk beslag gelegd ten verzoeke van de gewone en algemeen
bevoorrechte schuldeisers ophouden.
Indien de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen
roerende of onroerende goederen reeds voor dat vonnis was bepaald en
door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt die verkoop voor rekening
van de boedel.
Wanneer evenwel het belang van de boedel het vereist, kan de rechtercommissaris op verzoek van de curators uitstel of afstel van de verkoop
toestaan.”
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9. Uit deze bepalingen in hun onderlinge samenhang volgt dat, tenzij
de rechter-commissaris op verzoek van de curators uitstel of afstel van
de verkoop toestaat, de gedwongen verkoop van vóór het vonnis van
faillietverklaring in beslag genomen goederen verder kan worden gezet
voor rekening van de boedel, met inbegrip van het opladen voor verkoop
van de in beslag genomen goederen, indien de dag van de gedwongen
verkoop van de in beslag genomen goederen vóór dat vonnis was bepaald
en door aanplakking bekendgemaakt.
10. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in
zoverre naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
18 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Dierickx
(bij de balie te Dendermonde).

N° 698
2o

— 18 december 2012
(P.12.0620.N)

kamer

GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter.
— Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie. —
Beroepen vonnis dat deels beslist tot niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, deels veroordeelt en deels vrijspreekt. — Beslissing in hoger
beroep tot gehele ontvankelijkheid van de strafvordering. — Veroordeling voor één tenlastelegging. — Vrijspraak voor het overige. — Kosten
van het hoger beroep. — Veroordeling van de beklaagde.

Wanneer de beklaagde en het openbaar ministerie hoger beroep instellen tegen
een vonnis dat deels beslist tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, de beklaagde voor sommige telastleggingen vrijspreekt en hem voor
andere telastleggingen veroordeelt, kunnen de appelrechters die beslissen
tot de gehele ontvankelijkheid van de strafvordering en de beklaagde
veroordelen voor één telastlegging en hem voor het overige vrijspreken, de
beklaagde veroordelen tot de kosten van het hoger beroep. (Artt. 162 en 211
Wetboek van Strafvordering)

(Z.)
Arrest.
I. Rechtspleging

van het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 1 maart 2012.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 50 Strafwetboek en de
artikelen 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering : het arrest bevestigt niet wettig het beroepen vonnis wat betreft de gerechtskosten
omdat de eiser aldus hoofdelijk wordt veroordeeld tot de gerechtskosten
begroot op 5.246,81 euro samen met M.Z. en S.E., terwijl deze laatste
werd veroordeeld wegens afzonderlijke misdrijven.
3. Artikel 50, eerste en tweede lid, Strafwetboek bepaalt : “Alle wegens
een zelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot
teruggave en schadevergoeding. Zij zijn hoofdelijk gehouden tot de
kosten, wanneer zij door een zelfde vonnis of arrest zijn veroordeeld.”
4. Krachtens deze bepalingen zijn alleen hoofdelijk gehouden tot de
kosten, zij die wegens een zelfde misdrijf door een zelfde vonnis of arrest
werden veroordeeld.
5. Vermits de eiser en medebeklaagde S.E. voor onderscheiden
misdrijven werden veroordeeld, schendt het arrest voormelde wetsbepaling door de eiser hoofdelijk met S.E. te veroordelen tot de kosten van
eerste aanleg begroot op 5.246,81 euro.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 50 Strafwetboek en de
artikelen 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering : het hoger beroep
van het openbaar ministerie heeft enkel tot een bevestiging van de
veroordeling sub telastlegging A geleid, zodat de eiser ten onrechte werd
veroordeeld tot de kosten van dit hoger beroep.
7. Krachtens artikel 162 Wetboek van Strafvordering, toepasselijk voor
arresten en vonnissen in hoger beroep krachtens artikel 211 Wetboek van
Strafvordering, verwijst ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen
de beklaagde en tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk
aansprakelijk zijn, hen in de kosten, zelfs jegens de openbare partij.
8. Wanneer de beklaagde en het openbaar ministerie hoger beroep
instellen tegen een vonnis dat deels beslist tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, de beklaagde voor sommige telastleggingen
vrijspreekt en hem voor andere telastleggingen veroordeelt, kunnen de
appelrechters die beslissen tot de gehele ontvankelijkheid van de strafvordering en de beklaagde veroordelen voor één telastlegging en hem
voor het overige vrijspreken, de beklaagde veroordelen tot de kosten
van het hoger beroep.
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Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest waar het, het beroepen vonnis bevestigend, de eiser solidair met M. Z. en S. E. veroordeelt tot de kosten van
eerste aanleg begroot op 5246,81 euro, doch enkel wat de eiser betreft.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot negen tiende van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
18 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandermeersch (bij de balie te Kortrijk).

N° 699
2o

— 18 december 2012
(P.12.1501.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Opsporingsonderzoek. — Procureur
des Konings. — Vordering tot het stellen van een onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is. — Beslissing van de
onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. — Evocatierecht. — Grens.
2o ONDERZOEKSRECHTER. — Opsporingsonderzoek. — Procureur des
Konings. — Vordering tot het stellen van een onderzoekshandeling waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is. — Beslissing van de onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. — Evocatierecht. —
Grens.

1o en 2o Wanneer het openbaar ministerie bepaalde tot de bevoegdheden van
de onderzoeksrechter behorende onderzoeksverrichtingen vordert, zonder
ook een gerechtelijk onderzoek te vorderen, beslist de onderzoeksrechter
onaantastbaar of hij het gehele onderzoek zelf zal voortzetten en dus over
de te verrichten onderzoekshandelingen met inbegrip van de gevorderde
onderzoekshandeling ; de uitoefening van dit evocatierecht door de onder-
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zoeksrechter vereist niet dat de gevorderde onderzoekshandeling reeds werd
uitgevoerd  (1). (Art. 28septies, Wetboek van Strafvordering)

(C.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 juli 2012.
De eiser voert 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

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 28septies Wetboek van
Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de onderzoeksrechter mocht beslissen het gehele onderzoek zelf voort te zetten vooraleer de door de procureur des Konings overeenkomstig die bepaling
gevorderde onderzoekshandeling uit te voeren en verklaart dan ook ten
onrechte de strafvordering ontvankelijk ; de tekst van artikel 28septies
(nieuw) Wetboek van Strafvordering is duidelijk : de onderzoeksrechter
kan slechts na de uitvoering van de gevorderde onderzoekshandeling
beslissen tot de voortzetting van het gehele onderzoek ; tot op dat ogenblik behoudt de procureur des Konings de leidende positie in het onderzoek ; de saisine van de onderzoeksrechter die vóór de uitvoering van de
gevorderde onderzoekshandeling beslist het gehele onderzoek zelf voort
te zetten, is niet regelmatig.
2. Artikel 28septies Wetboek van Strafvordering, vóór de wijziging door
artikel 3 van de Wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen
van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek
met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in strijd tegen
het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, bepaalde :
“De procureur des Konings kan de onderzoeksrechter vorderen een
onderzoekshandeling te verrichten waarvoor alleen de onderzoeksrechter
bevoegd is, met uitzondering van het bevel tot aanhouding bedoeld in
artikel 16 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de volledig anonieme getuigenis zoals bedoeld in artikel 86bis, de
bewakingsmaatregel bedoeld in artikel 90ter en de huiszoeking, zonder
dat een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Na de uitvoering van
de door de onderzoeksrechter verrichte onderzoekshandeling zendt deze
het dossier terug aan de procureur des Konings die instaat voor de voortzetting van het opsporingsonderzoek.
  (1) Zie : Cass. 30 juni 2009, AR P.09.0986.N, AC 2009, nr. 432.
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De met de zaak belaste onderzoeksrechter beslist of hij uitsluitend
de gevorderde onderzoekshandeling verricht en het dossier terugzendt
zoals in het vorige lid is bepaald, dan wel of hij gehele onderzoek zelf
voortzet, in welk geval er verder wordt gehandeld overeenkomstig de
bepalingen van het hoofdstuk VI van dit boek. Tegen deze beslissing
staat geen rechtsmiddel open.”
Na de wijziging door artikel 3 van de Wet van 27 december 2005
bepaalt artikel 28septies Wetboek van Strafvordering : “De procureur
des Konings kan de onderzoeksrechter vorderen een onderzoekshandeling te verrichten waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is, met
uitzondering van het bevel tot aanhouding bedoeld in artikel 16 van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de volledig
anonieme getuigenis zoals bedoeld in artikel 86bis, de bewakingsmaatregel bedoeld in artikel 90ter, de onderzoekshandelingen als bedoeld in
de artikelen 56bis, tweede lid, en 89ter en de huiszoeking, zonder dat een
gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Na de uitvoering van de door
de onderzoeksrechter verrichtte onderzoekshandeling beslist deze of hij
het dossier terugzendt aan de procureur des Konings die instaat voor
de voortzetting van het opsporingsonderzoek, dan wel of hij het gehele
onderzoek zelf voortzet, in welk geval er verder wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het hoofdstuk VI van dit boek. Tegen
deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.”
3. Met de door artikel 28septies Wetboek van Strafvordering ingevoerde figuur van de mini-instructie heeft de wetgever aan het openbaar ministerie de mogelijkheid gegeven bepaalde tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behorende onderzoeksverrichtingen te
vorderen, zonder ook een gerechtelijk onderzoek te moeten vorderen.
De autonomie en het zeggenschap van de onderzoeksrechter werden
evenwel beklemtoond door hem in geval van een mini-instructie
een facultatief evocatierecht toe te kennen : hij beslist onaantastbaar of hij het gehele onderzoek zelf zal voortzetten en dus over de
te verrichten onderzoekshandelingen met inbegrip van de gevorderde
onderzoekshandeling.
De uitoefening van dit evocatierecht door de onderzoeksrechter vereist
niet dat de gevorderde onderzoekshandeling reeds werd uitgevoerd.
4. Met de wijziging van artikel 28septies Wetboek van Strafvordering
door artikel 3 van de Wet van 27 december 2005 heeft de wetgever de regeling van de mini-instructie aangepast aan de gedeeltelijke nietigverklaring van deze bepaling door het Arbitragehof met het arrest nr. 202/2004
van 21 december 2004, zonder dat het evenwel de bedoeling was afbreuk
te doen aan het evocatierecht van de onderzoeksrechter en de modaliteiten van dit recht.
5. De uitoefening van het evocatierecht door de onderzoeksrechter
vereist ook volgens artikel 28septies (nieuw) Wetboek van Strafvordering niet dat de gevorderde onderzoekshandeling reeds werd uitgevoerd.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
18 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Vandenmeulebroeck (bij de balie te Antwerpen).

N° 700
2o

— 18 december 2012
(P.12.1501.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Opsporingsonderzoek. — Procureur
des Konings. — Vordering tot het stellen van een onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is. — Beslissing van de
onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. — Evocatierecht. — Grens.
2o ONDERZOEKSRECHTER. — Opsporingsonderzoek. — Procureur des
Konings. — Vordering tot het stellen van een onderzoekshandeling waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is. — Beslissing van de onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. — Evocatierecht. —
Grens.

1o en 2o Wanneer het openbaar ministerie bepaalde tot de bevoegdheden van
de onderzoeksrechter behorende onderzoeksverrichtingen vordert, zonder ook
een gerechtelijk onderzoek te vorderen, beslist de onderzoeksrechter onaantastbaar of hij het gehele onderzoek zelf zal voortzetten en dus over de te
verrichten onderzoekshandelingen met inbegrip van de gevorderde onderzoekshandeling ; de uitoefening van dit evocatierecht door de onderzoeksrechter vereist niet dat de gevorderde onderzoekshandeling reeds werd uitgevoerd  (1). (Art. 28septies, Wetboek van Strafvordering)

(C.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 oktober 2011.
  (1) Zie : Cass. 30 juni 2009, AR P.09.0986.N, AC 2009, nr. 432.
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De eiseres voert 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. Voorafgaande

rechtspleging

Op 23 juni 2009 vordert de procureur des Konings voor de raadkamer de
verwijzing van de eiseres naar de correctionele rechtbank, samen met
veertien anderen.
Voor de raadkamer legt de eiseres, die is vertegenwoordigd door haar
raadsman, geen conclusie neer.
De raadkamer verwerpt de in een conclusie geformuleerde vordering
van een mede-inverdenkinggestelde tot nietigverklaring en verwijdering van bepaalde dossierstukken wegens schending van het beroepsgeheim en verwijst bij beschikking van 19 januari 2011 alle inverdenkinggestelden naar de correctionele rechtbank.
Op het hoger beroep van deze mede-inverdenkinggestelde en na oproeping van de burgerlijke partij en deze mede-inverdenkinggestelde
oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 31 oktober
2011 dat het hoger beroep van de mede-inverdenkinggestelde ontvankelijk is in de mate dat het de bewijsuitsluiting van stukken beoogde,
maar ongegrond en voor het overige niet ontvankelijk.
Het is tegen dat arrest dat het cassatieberoep van de eiseres is gericht.
III. Rechtspleging

voor het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiseres voert aan dat het met toepassing van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering gewezen arrest uitspraak heeft gedaan in
een aangelegenheid die rechtstreeks belang had voor de beoordeling van
de tegen haar gerichte strafvordering, terwijl zij bij die procedure niet
werd betrokken, alhoewel dit nochtans vereist was.
2. Het onderzoek van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
vereist een antwoord op het door de eiseres aangevoerde middel, dat
nauw verband houdt met die ontvankelijkheid.
Middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14
IVBPR en artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging : het arrest beoordeelt overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering de vordering van een mede-inverdenkinggestelde, zonder
dat de eiseres werd opgeroepen en behoorlijk gehoord ; aan de eiseres had
de mogelijkheid moeten worden geboden om tegenspraak te voeren over
deze vordering, te meer volgens artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering de eiseres voor de feitenrechter daarover geen verweer meer
kan voeren.
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4. Wanneer de inverdenkinggestelde bij een door hem niet bestreden
beslissing van het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht is verwezen,
maakt de tegen hem ingestelde strafvordering het voorwerp niet meer uit
van het gerechtelijk onderzoek en heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, behalve in hier niet toepasselijke gevallen, geen rechtsmacht
meer om overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, ten
aanzien van hem de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken.
5. De door de kamer van inbeschuldigingstelling ten aanzien van een
mede-inverdenkinggestelde met toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering genomen beslissing is niet bindend voor de inverdenkinggestelde die geen partij is in die procedure en kan hem bijgevolg
niet grieven.
6. Uit artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering volgt niet dat
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling op het hoger beroep
van een inverdenkinggestelde en bij toepassing van artikel 235bis heeft
beslist dat er van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid geen
sprake is, een andere niet in de procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling betrokken mede-inverdenkinggestelde deze onregelmatigheid, verzuim of nietigheid niet meer zou mogen opwerpen voor de
feitenrechter.
7. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
8. De aangevoerde schending van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR
en de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging zijn afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
9. Uit het antwoord op het middel volgt dat het cassatieberoep van de
eiseres niet ontvankelijk is.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
18 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Deels andersluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Decaigny (bij de balie te Antwerpen).

N° 701
2o

— 19 december 2012
(P.12.1310.F)

kamer

1o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Strafvordering. — Opdracht.
2o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Strafvordering. — Opsporingsonderzoek. — Verplichtingen.
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3o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Strafvordering. — Tussenkomst van het openbaar ministerie. — Loyaliteit. — Vermoeden van
onschuld tot bewijs van het tegendeel. — Gevolg.
4o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Strafvordering. — Partij
het strafproces. — Draagwijdte.

in

5o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Strafvordering. — Opsporingsonderzoek. — Aanstelling van een technisch raadsman. — Voorwerp.
6o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Opsporingsonderzoek.
— Technisch raadsman van het parket. — Ontdekking van een misdrijf. —
Onderzoeksrechter. — Aanstelling van de technisch raadsman als deskundige. — Eerlijke behandeling van de zaak.
7o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Opsporingsonderzoek in strafzaken. — Technisch raadsman van het parket. — Ontdekking van een misdrijf. — Onderzoeksrechter. — Aanstelling van de technisch raadsman in de hoedanigheid
van deskundige. — Eerlijke behandeling van de zaak.
8o ONDERZOEKSRECHTER. — Opsporingsonderzoek in strafzaken. — Technisch raadsman van het parket. — Ontdekking van een misdrijf. — Onderzoeksrechter. — Aanstelling van de technisch raadsman in de hoedanigheid
van deskundige. — Eerlijke behandeling van de zaak.
9o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Gerechtsdeskundige. —
Advies. — Bewijswaarde. — Beoordeling door de feitenrechter.
10o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Gerechtsdeskundige. — Advies. — Bewijswaarde.
11o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Beoordelingsvrijheid. — Gerechtsdeskundige. — Advies. — Bewijswaarde.
12o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Gerechtsdeskundige. —
Rol in de rechtspleging. — Gevolg.
13o DESKUNDIGENONDERZOEK.

—

Strafzaken.

—

tussengekomen in de fase van het opsporingsonderzoek.

Deskundige reeds
— Bevoegdheid van

de onderzoeksrechter.

14o ONDERZOEKSRECHTER. — Deskundigenonderzoek. — Deskundige reeds
tussengekomen in de fase van het opsporingsonderzoek. — Bevoegdheid van
de onderzoeksrechter.
15o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Opsporingsonderzoek. —
Technisch raadsman van het parket. — Advies. — Tweede aanstelling door
de onderzoeksrechter. — Onpartijdigheid.

1o De opdracht van het openbaar ministerie beperkt zich niet tot die van
aanklager ; het komt in het geding ook tussen om de rechter een juridische
oplossing voor te stellen. (Artt. 22, 28bis en 28ter, Wetboek van Strafvordering)
2o Het opsporingsonderzoek wordt niet uitsluitend à charge gevoerd ; het
openbaar ministerie moet hierbij waken over de wettigheid van de bewijsmid-
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delen en de loyaliteit waarmee ze zijn verzameld. (Artt. 22, 28bis en 28ter,
Wetboek van Strafvordering)
3o Om het vermoeden van loyaliteit van het openbaar ministerie te weerleggen
zijn nauwkeurige en objectieve gegevens vereist  (1) ; dat beginsel houdt in
dat alle door het parket verzamelde gegevens bij het strafdossier worden
gevoegd, inzonderheid de gegevens à décharge  (2).
4o Hoewel de procureur des Konings partij is in het strafproces, is hij dat niet
op dezelfde wijze als de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij, die de
gegevens die in strijd zijn met de belangen die zij verdedigen, niet bij het
debat moeten voegen  (3).
5o Net als de overige handelingen van het opsporingsonderzoek, dient de
aanstelling van een technisch raadsman om advies te geven over feiten die
het bestaan van een misdrijf kunnen onthullen, niet alleen om te bewijzen
dat een misdaad of misdrijf is gepleegd ; zij heeft eveneens tot doel en tot
gevolg om zo nodig te bewijzen dat het vermoede misdrijf niet bestaat, zodat
tot buitenvervolgingstelling kan worden beslist.
6o, 7o en 8o Uit het feit dat een misdrijf is ontdekt of een misdrijf wordt vermoed
door de technisch raadgever van het parket, volgt niet dat hij niet meer als
deskundige door de onderzoeksrechter kan worden aangesteld omdat daardoor een eerlijke behandeling van de zaak onmogelijk zou worden. (Art. 6.1
EVRM)
9o, 10 en 11o Het advies van de gerechtsdeskundige, ongeacht of hij in de fase
van het vooronderzoek is tussengekomen, heeft geen bijzondere bewijswaarde ;
de rechters beoordelen vrij de inhoud ervan ; niets verplicht hen om aan het
verslag van de deskundige meer geloof te hechten dan aan dat van de technisch raadsman van de inverdenkinggestelde of van de burgerlijke partij.
12o De gerechtsdeskundige speelt geen beslissende rol in de rechtspleging ;
indien de aanklacht volledig op zijn verrichtingen is gesteund, kan zij
worden bestreden met een verweer dat volledig op de conclusie van de technisch raadsman van de partijen is gesteund.
13o en 14o Het feit dat de deskundige reeds in de fase van het opsporingsonderzoek is tussengekomen, maakt de onderzoeksmagistraat niet onbevoegd
om de verrichtingen van de deskundige aan tegenspraak te onderwerpen.
15o Het advies van een technisch raadsman in de fase van het vooronderzoek, dat door het openbaar ministerie is ingewonnen in het kader van een
opdracht van openbare dienst, wat de verdediging van elk persoonlijk belang
uitsluit, en dat aan het loyaliteitsbeginsel is onderworpen, kan ten aanzien
van de adviesgever geen feitelijk vermoeden van partijdigheid wekken waardoor zijn latere aanstelling door de onderzoeksrechter, in het kader van
dezelfde feiten, onmogelijk wordt.

(D. ; D.)
  (1) Zie Cass. 30 okt. 2001, AR P.01.1239.N, AC 2001, nr. 583 ; Cass. 3 okt. 2012, AR
P.12.0758.F, AC 2012, nr. 509 met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas. nr. 509.
  (2) H. D. Bosly, D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
6de uitg., Die Keure, 2010, p. 334 ; M. Franchimont, A. Jacobs en A. Masset, Manuel de
procédure pénale, Brussel, Larcier, 2012, p. 1268 en 1272.
  (3) Zie Cass. 27 april 2010, AR P.10.0119.N, AC 2010, nr. 288.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2012.
De eisers voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De beide cassatieberoepen, die op hetzelfde middel zijn gegrond, vragen
om een gezamenlijk antwoord.
1. De eisers verwijten de appelrechters dat zij artikel 6.1 EVRM en
de artikelen 43 en 56 Wetboek van Strafvordering schenden, alsook het
algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
miskennen, doordat zij weigeren de aanstelling van de deskundige door
de onderzoeksrechter nietig te verklaren.
Voor de vonnisrechters en thans voor het Hof wordt aangevoerd dat de
onderzoeksmagistraat niet iemand als deskundige kan aanstellen die,
in het kader van het voorbereidend onderzoek, door het parket als technisch raadsman werd aangewezen. Aangezien die deskundige voor een
partij in de zaak is tussengekomen, biedt hij volgens het middel niet
de waarborgen van feitelijke onpartijdigheid die in het kader van een
gerechtelijk onderzoek zijn vereist, dat, in tegenstelling tot het opsporingsonderzoek, zowel à charge als à décharge wordt gevoerd.
2. De opdracht van het openbaar ministerie beperkt zich niet tot die
van aanklager. Het komt in het geding ook tussen om de rechter een
rechterlijke oplossing voor te stellen.
Daaruit volgt onder meer dat het opsporingsonderzoek, in strijd
met wat de eisers hebben aangevoerd, niet uitsluitend à charge wordt
gevoerd. Volgens artikel 28bis, § 3, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, moet het opsporingsonderzoek waken over de wettigheid van de
bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld.
De loyaliteit van het openbaar ministerie wordt vermoed. Om dat
vermoeden te weerleggen zijn nauwkeurige en objectieve gegevens
vereist.
Het loyaliteitsbeginsel houdt in dat alle door het parket verzamelde
gegevens bij het strafdossier worden gevoegd, inzonderheid de gegevens
à décharge. Hoewel de procureur des Konings partij is in het strafproces,
is hij dat niet op dezelfde wijze als de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij, die de gegevens die in strijd zijn met de belangen die zij
verdedigen, niet bij het debat moeten voegen.
3. Net als de overige handelingen van het opsporingsonderzoek, dient
de aanstelling van een technisch raadsman om advies te geven over
feiten die het bestaan van een misdrijf kunnen onthullen, niet alleen om
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te bewijzen dat een misdaad of misdrijf is gepleegd. Zij heeft eveneens
tot doel en tot gevolg om zo nodig te bewijzen dat het vermoede misdrijf
niet bestaat, zodat tot buitenvervolgingstelling kan worden beslist.
Uit het feit dat een misdrijf is ontdekt of een misdrijf wordt vermoed
door een technisch raadgever van het parket, volgt niet dat deze niet
meer als deskundige door de onderzoeksrechter kan worden aangesteld omdat daardoor een eerlijke behandeling van de zaak onmogelijk
zou worden. Het advies van de gerechtsdeskundige, ongeacht of hij in
de fase van het vooronderzoek is tussengekomen, heeft immers geen
bijzondere bewijswaarde. De rechters beoordelen vrij de inhoud ervan.
Niets verplicht hen om aan het verslag van de deskundige meer geloof
te hechten dan aan dat van de technisch raadsman van de inverdenkinggestelde of van de burgerlijke partij.
De gerechtsdeskundige speelt geen beslissende rol in de rechtspleging.
Indien de aanklacht volledig op zijn verrichtingen is gesteund, kan zij
worden bestreden met een verweer dat volledig op de andersluidende
conclusie van de technisch raadsman van de partijen is gesteund.
Het feit dat de deskundige reeds in de fase van het opsporingsonderzoek is tussengekomen, ontzegt de onderzoeksmagistraat de bevoegheid
niet om de verrichtingen van de deskundige aan tegenspraak te onderwerpen.
4. Het advies van een technisch raadsman in de fase van het vooronderzoek, dat door het openbaar ministerie is ingewonnen in het kader van
een opdracht van openbare dienst, wat de verdediging van elk persoonlijk belang uitsluit, en dat aan het loyaliteitsbeginsel is onderworpen,
kan ten aanzien van de adviesgever geen feitelijk vermoeden van partijdigheid doen wekken waardoor zijn latere aanstelling door de onderzoeksrechter, in het kader van dezelfde feiten, onmogelijk wordt.
De appelrechters, die onder meer oordelen dat het bezwaar tegen de
aanstelling van de deskundige voortkomt uit een foutieve opvatting van
de opdracht van de procureur des Konings vóór de vordering tot gerechtelijk onderzoek, antwoorden op de conclusie van de eisers en verantwoorden hun beslissing naar recht.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
19 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bodson (bij de balie te
Luik) en de heer Masset (bij de balie te Verviers).
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N° 702
2o

— 19 december 2012
(P.12.1931.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Afstand. — Algemeen. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Vaststelling van de nog uit te zitten straf. — Cassatieberoep.
— Afstand. — Voorwaarde. — Gevolg.
2o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van
de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Vaststelling van de nog uit te
zitten straf. — Cassatieberoep. — Afstand. — Voorwaarde. — Gevolg.
3o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van
de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Verplichting het gedeelte te
bepalen van de nog uit te zitten vrijheidsstraf. — Draagwijdte.
4o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Verplichting het gedeelte te bepalen van de nog uit te zitten vrijheidsstraf. — Draagwijdte.
5o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. —
Verplichting het gedeelte te bepalen van de nog uit te zitten vrijheidsstraf. — Draagwijdte.
6o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van
de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Vaststelling van de nog uit te
zitten straf. — Aftrek van een gedeelte van de proeftijd. — Mate waarin
wordt afgetrokken.
7o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Vaststelling van de nog uit te zitten straf. — Aftrek van een
gedeelte van de proeftijd. — Mate waarin wordt afgetrokken.
8o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. —
Vaststelling van de nog uit te zitten straf. — Aftrek van een gedeelte
van de proeftijd. — Mate waarin wordt afgetrokken.
9o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van
de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Veroordeling wegens tijdens de
proeftijd gepleegde feiten. — Aanvang van de herroeping. — Dag die in
aanmerking moet worden genomen.
10o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. —
Veroordeling wegens tijdens de proeftijd gepleegde feiten. — Aanvang
van de herroeping. — Dag die in aanmerking moet worden genomen.

1o en 2o Het Hof van Cassatie slaat geen acht op een afstand van cassatieberoep die de eiser doet afhangen van het geval waarin uit de beoordeling
van zijn middelen zou blijken dat de strafuitvoeringsrechtbank zich in zijn
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voordeel heeft vergist bij de berekening van de duur van het alsnog uitvoerbaar gedeelte van de straffen na herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling  (1).
3o, 4o en 5o Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een voorwaardelijke invrijheidsstelling herroept, moet zij het gedeelte bepalen van de vrijheidsstraf die
de veroordeelde nog moet uitzitten ; daartoe moet zij rekening houden met
de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met de inspanning die
de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem
waren opgelegd ; zij dient evenwel niet uitdrukkelijk melding te maken van
het aantal dagen van de vrijheidsstraf die de veroordeelde op het ogenblik
van toekenning van de maatregel nog moet ondergaan en evenmin van het
aantal dagen dat daarvan moet worden afgetrokken op grond van de bij wet
bepaalde criteria  (2). (Art. 68, § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)
6o, 7o en 8o Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een voorwaardelijke invrijheidstelling herroept bepaalt zij het gedeelte van de vrijheidsstraf die de
veroordeelde nog moet uitzitten, rekening houdend met de periode van de
proeftijd die goed is verlopen en met de inspanning die de veroordeelde heeft
geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem waren opgelegd ; de wet
bepaalt niet dat de periode waarbinnen de veroordeelde in voorwaardelijke
vrijheid was, tot op de dag juist wordt afgetrokken, maar laat de mate van
de bij wet opgelegde aftrek aan de beoordeling van de rechtbank over  (3).
(Art. 68, § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)
9o en 10o In geval van veroordeling wegens tijdens de proeftijd gepleegde feiten,
wordt de herroeping geacht te zijn ingegaan op de dag waarop die misdaad of
dat wanbedrijf is gepleegd ; dat houdt in dat de dag die in aanmerking moet
worden genomen, de dag is waarop die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd,
zodat de herroeping ook wordt uitgesproken indien de veroordeling voor feiten
die tijdens de proeftijd zijn gepleegd, pas na het verstrijken van die proeftijd
wordt uitgesproken. (Art. 65, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

(J.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Luik van 15 november 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
  (1) Zie Cass. 21 maart 2001, AR P.00.1705.F, AC 2001, nr. 151 ; R. Declercq, Cassation en
matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 504.
  (2) Zie Cass. 30 maart 2010, AR P.10.0431.N, AC 2010, nr. 232.
  (3) D. Vandermeersch, Le nouveau statut externe des personnes condamnées à une peine
privativer de liberté et les tribunaux de l’application des peines, Akten van het colloquium
georganiseerd op 9 februari 2007 door “l’Institut des droits de l’homme du barreau de
Bruxelles” met als titel “Le nouveau droit des peines”, collectie Droit et Justice, nr. 73,
Bruylant, 2007, p. 297.
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van het hof

Beoordeling
Afstand
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep ingeval uit de beoordeling van zijn middelen zou blijken dat de strafuitvoeringsrechtbank
zich in zijn voordeel heeft vergist bij de berekening van de duur van het
alsnog uitvoerbaar gedeelte van de straffen.
Het Hof slaat geen acht op een afstand die de eiser doet afhangen van
de voordelen die hij van zijn cassatieberoep verwacht.
Eerste middel
Het vonnis wordt verweten dat het niet antwoordt op de conclusie van
de eiser, wiens voorwaardelijke invrijheidstelling het herroept, en dat
het artikel 68, § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering schendt.
De voormelde wettelijke bepaling schrijft de strafuitvoeringsrechtbank
voor om, wanneer het een voorwaardelijke invrijheidstelling herroept,
het gedeelte te bepalen van de vrijheidsstraf die de veroordeelde nog
moet uitzitten. Daartoe moet de rechtbank rekening houden met met de
periode van de proeftijd die goed is verlopen en met de inspanning die de
veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem
waren opgelegd.
Het voormelde artikel 68, § 5, tweede lid, vereist niet dat de rechtbank
uitdrukkelijk melding maakt van het aantal dagen van de vrijheidsstraf die de veroordeelde op het ogenblik van toekenning van de maatregel nog moet ondergaan en evenmin van het aantal dagen dat daarvan
moet worden afgetrokken op grond van de in dat artikel bepaalde
criteria.
De wet bepaalt niet dat het tijdvak waarbinnen de veroordeelde in
voorwaardelijke vrijheid was, tot op de dag juist wordt afgetrokken,
maar laat de mate van de bij wet opgelegde aftrek aan de beoordeling
van de rechtbank over.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Onder het voorwendsel van een motiveringsgebrek oefent de eiser
kritiek uit op de feitelijke beoordeling, door de strafuitvoeringsrechtbank, van het aantal dagen van het alsnog uitvoerbaar gedeelte van de
straf.
Het middel is wat dat betreft, niet ontvankelijk.
Tweede middel
Het vonnis wijst erop dat de eiser bij arrest van het hof van beroep
te Luik van 2 mei 2012 is veroordeeld tot een gevangenisstraf, wegens
de tijdens de proeftijd, namelijk tussen 1 januari 2009 en 28 oktober
2010, gepleegde feiten van invoer, vervoer, bezit, te koop aanbieden en
aankoop van cannabis, met de omstandigheid dat het misdrijf neerkomt
op daden van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van
een vereniging.
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De eiser voert aan dat de appelrechters hem slechts tot één enkele straf
hebben veroordeeld wegens de hem ten laste gelegde misdrijven, aangezien die feiten een collectief misdrijf door eenheid van opzet uitmaken.
Hij leidt daaruit af dat het enige misdrijf alleen maar geacht wordt te
bestaan op de laatste dag van het tijdvak waarbinnen het misdrijf is
gepleegd, zodat ervan moet worden uitgegaan dat zijn proeftijd tot op
die laatste dag goed is verlopen en dat het aantal dagen dat van de nog
uit te zitten straffen moet worden afgetrokken evenredig moet worden
verhoogd.
Het arrest van 2 mei 2012, waarnaar het vonnis en de memorie verwijzen,
legt de eiser immers slechts één enkele straf op wegens drughandel en
lidmaatschap van een vereniging van boosdoeners. Dat arrest vermeldt
evenwel ook, in de omschrijving die de appelrechters aan de feiten
hebben gegeven, dat de feiten herhaaldelijk werden gepleegd en dat de
op te leggen straf rekening houdt met de duur van het tijdvak waarbinnen het misdrijf is gepleegd.
Artikel 65, tweede lid, Wet Strafuitvoering bepaalt dat in geval van
veroordeling wegens tijdens de proeftijd gepleegde feiten, de herroeping
wordt geacht in te zijn gegaan op de dag waarop die misdaad of dat
wanbedrijf is gepleegd. Die bepaling houdt in dat de dag die in aanmerking moet worden genomen, de dag is waarop die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd, zodat de herroeping ook wordt uitgesproken indien de
veroordeling voor feiten die tijdens de proeftijd zijn gepleegd, pas na het
verstrijken van die proeftijd wordt uitgesproken.
De strafuitvoeringsrechtbank beslist bijgevolg naar recht dat de proeftijd die aan de voorwaardelijk vrijgelaten persoon was opgelegd, opgehouden is goed te verlopen vanaf het begin van de criminele activiteit
waarvoor hij is veroordeeld.
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.
19 december 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Masset (bij de balie te
Verviers).
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N° 703
1o

— 20 december 2012
(C.10.0667.F)

kamer

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — Ontwerp van reglementair
koninklijk besluit. — Raad van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. — Aard.
2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — Onderwijs. — Weddeschaal. —
Ontwerp van reglementair koninklijk besluit. — Raad van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. — Verzuim. — Gevolg.
3o ONDERWIJS. — Weddeschaal. — Ontwerp van reglementair koninklijk
besluit. — Raad van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. —
Verzuim. — Gevolg.
4o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 108.
— Onderwijs. — Weddeschaal. — Ontwerp van reglementair koninklijk
besluit. — Raad van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. —
Verzuim. — Gevolg.
5o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 158.
— Onderwijs. — Weddeschaal. — Ontwerp van reglementair koninklijk
besluit. — Raad van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. —
Verzuim. — Gevolg.

1o De verplichting om de afdeling wetgeving van de Raad van State te raadplegen over de tekst van een ontwerp van koninklijk besluit met een reglementaire draagwijdte is een substantieel vormvereiste van openbare orde  (1).
(Art 3, § 1, Wet Raad van State)
2o, 3o, 4o en 5o Het arrest dat toepassing maakt van een reglementair koninklijk besluit betreffende een weddeschaal in het onderwijs, dat goedgekeurd
is zonder voorafgaande raadpleging van de afdeling wetgeving van de
Raad van State, schendt artikel 3, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, alsook de artikelen 108 en 159 van
de Grondwet  (2). (Artt. 108 en 159 Grondwet ; Art. 3, § 1, Wet Raad van
State)

(t. e.a. t. Franse

gemeenschap, minister van

Onderwijs e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 maart 2003.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 november 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 703.
  (2) Zie noot 1.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Betreffende de door de verweerster tegen het onderdeel aangevoerde
grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is nieuw
De verplichting om de afdeling wetgeving van de Raad van State te
raadplegen over de tekst van ontwerpen van koninklijk besluit met een
reglementaire draagwijdte is een substantieel vormvereiste van openbare orde.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
Het arrest verwerpt de vordering van de eisers die ertoe strekt een
wedde te verkrijgen die in de weddeschaal tegen 100 pct. betaald wordt,
en dat voor elk van de uren van het lesrooster van twaalf uren, en daartoe
steunt het op de koninklijke besluiten van 25 juni 1973 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur van de
lessen in de Koninklijke Muziekconservatoria en van 9 november 1978 tot
vaststelling op 1 april 1972 van de weddeschalen van bepaalde categorieën
van het onderwijzend personeel, waaruit het afleidt dat het volledige
uurrooster van de eisers in het conservatorium zes uur per week bedroeg
en dat enkel die zes uur tegen 100 pct. betaald moesten worden.
Met betrekking tot het koninklijk besluit van 9 november 1978 overweegt het arrest dat genoemd besluit het begrip volledig uurrooster in
het hoger muziekonderwijs omschrijft, waarbij dat volledig uurrooster
vastgesteld is op zes uren per week die tegen 100 pct. worden betaald.
Dat koninklijk besluit dat van reglementaire aard is in zoverre dit het
aantal uren vaststelt waarop een weddeschaal kan worden toegepast,
werd niet voor advies voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad
van State.
Met betrekking tot het koninklijk besluit van 25 juni 1973, blijkt niet
uit de aanhef ervan dat het voor advies werd voorgelegd aan de afdeling
wetgeving van de Raad van State. Het voert evenmin de dringende noodzakelijkheid aan op grond waarvan de vrijstelling van raadpleging kan
worden verantwoord.
Het arrest dat die koninklijke besluiten toepast, schendt artikel 3, § 1,
van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State,
alsook de artikelen 108 en 159 van de Grondwet.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
20 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers, mevr. Geinger en de
heer De Bruyn.

N° 704
1o

kamer

— 20 december 2012
(C.11.0526.f)

DESKUNDIGENONDERZOEK. — Burgerlijke zaken. — Voorlopig beheer. —
Vrederechter. — Rechtspleging op tegenspraak. — Deskundigenonderzoek
op eenzijdig verzoekschrift. — Ontvankelijkheid. — Geneeskundige verklaring. — Ontstentenis. — Beginsel van de rechtspraak op tegenspraak. —
Afwijking.

De vordering tot aanwijzing van een deskundige, die de vrederechter moet
inlichten over de gezondheidstoestand en de bekwaamheid van een persoon
om zijn wil uit te drukken en om zijn goederen te beheren, ter vervanging
van de door artikel 488bis-B, § 6, vereiste geneeskundige verklaring, moet,
in de regel, op tegenspraak worden ingesteld ; de rechter kan bijgevolg de
ontvankelijkheid van een dergelijk via eenzijdig verzoekschrift ingediend
verzoek doen afhangen van het bewijs van een reden die de afwijking van
het beginsel van de rechtspraak op tegenspraak rechtvaardigt  (1). (Art 594,
1o, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 488bis, B, § 6, BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 22 maart 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 november 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireile Delange heeft verslag uitgebracht.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 704.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— algemeen rechtsbeginsel beschikkingsbeginsel genaamd, en algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging ;
— de artikelen 594, 1o, 1025 tot 1034 en 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep en het incidenteel hoger beroep
ontvankelijk, zegt dat ze ten dele gegrond zijn, doet het beroepen vonnis teniet
en, opnieuw wijzende, verklaart eisers oorspronkelijke rechtsvordering nietontvankelijk, en dit om de onderstaande redenen :
“Het instellen van ‘een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift is enkel mogelijk in de gevallen die de wet uitdrukkelijk bepaalt of wanneer, ingeval er geen
tegenstrever in de rechtspleging is, de rechtspleging op tegenspraak onwerkzaam
is’.
In deze zaak schrijft artikel 488bis-B, § 5, van het Burgerlijk Wetboek, in die
aangelegenheid, een rechtspleging op tegenspraak voor. Enkel indien de procedure op tegenspraak eventueel onwerkzaam zou zijn, kon de rechtspleging op
eenzijdig verzoekschrift worden gehanteerd, wat hier niet het geval is, aangezien
(de verweerder) over een bekende woonplaats beschikt waar de gedinginleidende
akte hem zonder enige moeilijkheid kon worden bezorgd.
De rechtbank [in hoger beroep] wijst overigens erop dat artikel 488bis-B, § 6,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ‘op straffe van niet-ontvankelijkheid
(…) behoudens in spoedeisende gevallen, bij het verzoekschrift een omstandige
geneeskundige verklaring (wordt) gevoegd, die ten hoogste vijftien dagen oud is
en de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft’. Wanneer de
zieke weigert zich door een geneesheer te laten onderzoeken, moet de verzoeker
niettemin een geneeskundige verklaring overleggen die die weigering vaststelt.
Enkel in dringende gevallen kan daarvan worden afgeweken en hier wordt dat
dringend karakter niet aangevoerd, noch, a fortiori, bewezen.
Bovendien merkt de rechtbank [in hoger beroep] op dat het dossier, zoals (de
eiser) erover kon beschikken bij het indienen van zijn verzoek, verscheidene
geneeskundige verklaringen bevatte, waarvan het laatste op 30 maart 2009 opgemaakt was door dokter I., onafhankelijk geneesheer.
Indien (de eiser) zou aantonen dat hij de vereiste verklaring onmogelijk bij zijn
verzoekschrift kon voegen, wat hij te dezen niet doet, dan nog had hij op grond
van die omstandigheid de rechtspleging niet via eenzijdig verzoekschrift kunnen
instellen. Indien de verzoeker onmogelijk de vereiste geneeskundige verklaring
binnen de wettelijke termijn kan bezorgen, kan hij immers overmacht aanvoeren,
in welk geval de vrederechter bij de behandeling van de zaak een geneesheerdeskundige zal aanstellen overeenkomstig artikel 488bis-B,§ 7, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg wordt geen bewijs geleverd van enig gegeven op grond waarvan eventueel afgeweken kan worden van het algemeen beginsel van de rechtspleging op
tegenspraak zoals het is bevestigd in artikel 488bis-B, § 5.
Het eenzijdig verzoekschrift dat de rechtspleging instelt, is bijgevolg nietig en
van generlei waarde.”
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Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
Een vordering in rechte kan slechts bij eenzijdig verzoekschrift worden ingesteld in de specifieke gevallen die de wet bepaalt of wanneer de omstandigheden
het rechtvaardigen.
Artikel 594, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek is een door de wet bepaald geval
waarin de rechtspleging bij eenzijdig verzoekschrift kan worden ingesteld.
Wanneer de wet toestaat dat, in een specifiek geval, het eenzijdig verzoekschrift
wordt aangewend om een vordering in rechte in te stellen, moet geen enkel ander
vereiste worden vervuld om op die manier te werk te gaan. De verzoeker dient
niet het bewijs te leveren van een grond om af te wijken van de rechtspleging op
tegenspraak.
Het bestreden vonnis dat overweegt dat enkel wegens het eventueel onwerkbare karakter van de rechtspleging op tegenspraak of het dringend karakter
kon worden afgeweken van het fundamenteel beginsel van de rechtspleging op
tegenspraak en een vordering op eenzijdig verzoekschrift, tot aanstelling van
een geneesheer-deskundige, kon worden ingesteld, voegt voorwaarden voor de
ontvankelijkheid van een dergelijke vordering toe die niet in de wet zijn bepaald
(schending van de artikelen 594, 1o, en 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde onderdeel
Volgens artikel 594, 1o, Gerechtelijk Wetboek doet de vrederechter op
verzoekschrift uitspraak op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen, wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn
volstrekte bevoegdheid behoort.
Krachtens artikel 594, 16o, van dat wetboek is de vrederechter bevoegd
om uitspraak te doen over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van artikel 488bis-B Burgerlijk Wetboek.
Luidens artikel 488bis-A Burgerlijk Wetboek kan de meerderjarige die,
geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand,
niet in staat is zijn goederen te beheren, met het oog op de bescherming
ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog
geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd.
Overeenkomstig artikel 488bis-B, § 1, van dat wetboek kan elke
belanghebbende bij verzoekschrift aan de vrederechter vragen dat een
te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder wordt toegevoegd.
Krachtens het laatste lid van paragraaf 5, geschiedt dat verzoek op
tegenspraak.
Paragraaf 6, eerste en vijfde lid, bepaalt dat een omstandige geneeskundige verklaring, die de gezondheidstoestand van de te beschermen
persoon beschrijft, bij het verzoekschrift wordt gevoegd of bezorgd
wordt na ontvangst van het verzoekschrift.
Daaruit volgt dat, wanneer het deskundigenonderzoek de vrederechter
moet inlichten over de gezondheidstoestand en de bekwaamheid van
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een persoon om zijn wil uit te drukken en om zijn goederen te beheren,
ter vervanging van de door artikel 488bis-B, § 6, vereiste geneeskundige
verklaring, het verzoek in de regel op tegenspraak moet worden ingesteld. De rechter kan bijgevolg de ontvankelijkheid van een dergelijk
via eenzijdig verzoekschrift ingediend verzoek doen afhangen van het
bewijs van een reden die de afwijking van het beginsel van de rechtspleging op tegenspraak rechtvaardigt.
Het onderdeel dat aanvoert dat een dergelijk expertiseverzoek in alle
gevallen via eenzijdig verzoekschrift kan worden ingesteld, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Foriers.

N° 705
1o

kamer

— 20 december 2012
(F.12.0074.f)

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORZIENING IN CASSATIE. —
Verzoekschrift niet door een advocaat ondertekend. — Ontvankelijkheid.
— Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Prejudiciële
vraag.
2o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Vormen. — Vorm van
het cassatieberoep en vermeldingen. — Inkomstenbelastingen. — Verzoekschrift niet door een advocaat ondertekend. — Ontvankelijkheid. — Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Prejudiciële vraag.
3o GRONDWETTELIJK HOF. — Inkomstenbelastingen. — Cassatieberoep. —
Verzoekschrift niet door een advocaat ondertekend. — Ontvankelijkheid.
— Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Prejudiciële
vraag.
4o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Inkomstenbelastingen. — Cassatieberoep.
— Verzoekschrift niet door een advocaat ondertekend. — Ontvankelijkheid. — Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Prejudiciële vraag.

1o, 2o, 3o en 4o Het Hof houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof de
prejudiciële vraag zal hebben beantwoord of artikel 378 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, dat oplegt dat het cassatieverzoekschrift van
een belastingplichtige tegen een inzake directe belastingen gewezen arrest
ingesteld moet worden via een door een advocaat ondertekend verzoekschrift
maar het recht van de bevoegde ambtenaar van de administratie der directe
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belastingen onverkort laat om zelf een dergelijk verzoekschrift te ondertekenen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt  (1). (Art. 378 WIB92 ;
Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
t.

(les Studios Américains n.v.
Belgische Staat, minister van financiën)
Arrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen arrest van het hof van beroep te
Brussel AR nr. 2008/AR/2595 van 1 februari 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 november 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Over het door de verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerde middel
van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is niet ondertekend door een
advocaat
Luidens artikel 378 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992,
zoals het werd gewijzigd bij de artikelen 34 van de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van fiscale geschillen en 379 van de programmawet van 27 december 2004, mogen het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening door een advocaat
worden ondertekend en neergelegd.
Die bepaling, die afwijkt van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek
in zoverre laatstgenoemd artikel bepaalt dat het verzoekschrift zowel
op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van
Cassatie is ondertekend, en die trouwens het recht onverkort laat van
de bevoegde ambtenaar van de administratie der directe belastingen om
zelf een cassatieverzoekschrift te ondertekenen, legt op dat het verzoekschrift waarbij een belastingplichtige een inzake directe belastingen
gewezen arrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt, door een advocaat moet zijn ondertekend.
Het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, is niet
door een advocaat ondertekend.
De eiseres voert aan dat de wet, door de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van de belastingplichtige te onderwerpen aan een voorwaarde die niet voor de administratie geldt, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt.
Overeenkomstig artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Grondwettelijk Hof doet dat hof, bij wijze van prejudiciële
beslissing, uitspraak bij wege van arrest op vragen omtrent de schending door een wet van die grondwettelijke bepalingen.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 705.
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Krachtens artikel 26, § 2, van die bijzondere wet dient het Hof de in het
dictum van dit arrest vermelde vraag te stellen aan het Grondwettelijk
Hof.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof de onderstaande
prejudiciële vraag zal hebben beantwoord :
Schendt artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, dat oplegt dat het cassatieverzoekschrift van een belastingplichtige tegen een inzake directe belastingen gewezen arrest ingesteld moet
worden via een door een advocaat ondertekend verzoekschrift, maar het
recht van de bevoegde ambtenaar van de administratie der directe belastingen onverkort laat om zelf een dergelijk verzoekschrift te ondertekenen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ?
20 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaatgeneraal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 706
1o

— 21 december 2012
(D.12.0011.N)

kamer

1o CASSATIEBROEP. — TUCHTZAKEN. — Vormen. — Beslissing van de raad
van beroep van de Orde der geneesheren. — Cassatieberoep. — Verplichte
kennisgevingen. — Verzuim. — Mogelijkheden tot regularisatie.
2o GENEESKUNDE. — BEROEPSORDEN. — Raad van beroep. — Geneesheer. — Schorsing voor langer dan één jaar. — Vereiste meerderheid van
minstens twee derde der stemmen. — Wettigheidstoezicht door het Hof.

1o Het verzuim de door artikel 26, 2o, van het KB nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren voorgeschreven kennisgevingen van het
cassatieberoep te verrichten, kan worden geregulariseerd voor het Hof, ook
nadat het openbaar ministerie terzake een middel van onontvankelijkheid
van het cassatieberoep heeft opgeworpen overeenkomstig artikel 1097 van
het Gerechtelijk Wetboek.  (1) (Art. 26, 2o, Artsenwet)
2o De beslissing van de raad van beroep van de Orde der geneesheren, waarbij
aan een geneesheer een schorsing wordt opgelegd voor langer dan één jaar,
die vermeldt dat ze werd gewezen met de “vereiste meerderheid van stemmen”,
laat niet toe uit te maken of de beslissing werd genomen bij gewone meerderheid van stemmen dan wel bij de door artikel 32, tweede lid, van het KB van
6 februari 1970, vereiste meerderheid van minstens twee derde der stemmen,
zodat het Hof zijn wettigheidstoezicht niet kan uitoefenen (Artt. 26, tweede
lid, en 32, eerste en tweede lid, KB 6 feb. 1970)

(V. t. Orde

der geneesheren)

  (1) Zie Cass. 21 sept. 1970, AC 1971, 62 ; Cass. 21 feb. 1975, AC 1975, 636.
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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 maart 2012.
Raadsheer Alain Smetryns 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
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van nietontvankelijkheid op van het cassatieberoep, waarvan overeenkomstig
artikel 1097, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kennis werd gegeven : het
cassatieberoep werd niet ter kennis gebracht van de Minister tot wiens
bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de voorzitter van de nationale raad en van een ondervoorzitter.
2. Krachtens artikel 26, 2o, van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren wordt het cassatieberoep per aangetekend stuk en binnen een termijn van vijftien dagen
ter kennis gebracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de voorzitter van de nationale raad en van een
ondervoorzitter. Het verzuim dit voorschrift na te leven, kan worden
geregulariseerd.
3. De eiser heeft de stukken neergelegd waaruit blijkt dat hij thans de
voorgeschreven kennisgevingen heeft verricht.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet
worden verworpen.
Middel
4. Krachtens artikel 26, tweede lid, van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden
van de Orde der geneesheren wordt de beslissing van de provinciale
raad gewezen bij meerderheid van stemmen. De beslissingen houdende
schrapping op de lijst van de Orde of de schorsing voor langer dan één
jaar, van het recht om de geneeskundige praktijk uit te oefenen worden
evenwel gewezen bij meerderheid van minstens twee derde der stemmen.
Krachtens artikel 32, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit
beraadslaagt en beslist de raad van beroep volgens de regels bepaald bij
artikel 12 van dit besluit.
Krachtens artikel 32, tweede lid, van dit besluit is nochtans een meerderheid van twee derde vereist om de schrapping uit de lijst van de Orde
of om de schorsing voor meer dan één jaar uit te spreken.
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5. De bestreden beslissing van de raad van beroep, waarbij aan de eiser
een schorsing wordt opgelegd van 20 maanden, vermeldt dat ze werd
gewezen met de “vereiste meerderheid van stemmen”.
6. Deze vermelding laat niet toe uit te maken of de beslissing werd
genomen bij gewone meerderheid van stemmen dan wel bij meerderheid
van minstens twee derde der stemmen zodat het Hof zijn wettigheidstoezicht niet kan uitoefenen.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet,
is het 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.
21 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Ommeslaghe.

N° 707
1o

— 21 december 2012
(F.11.0067.N)

kamer

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Recht
Bestemmingsbeginsel. — Draagwijdte.

op aftrek.

—

2o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Recht op aftrek. —
Toevallige belastingplichtige. — Nieuw opgericht gebouw. — Verkoop van
het vruchtgebruik. — Gevolg.

1o De aftrek van btw op grond van het bestemmingsbeginsel is enkel mogelijk
voor zover de belastingplichtige de door hem ontvangen goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen en dat, indien
hij een gebouw opricht en bij een latere verkoop de naakte eigendom voor
zichzelf voorbehoudt, hij slechts recht op aftrek heeft voor het gedeelte van
de btw, dat evenredig is aan het bedrag van de handelingen waarvoor recht
op aftrek bestaat.  (1). (Artt. 17.1 en 2, a), b) en c), en 17.5, eerste lid, Zesde
Richtlijn Raad 77/388/EEG 17 mei 1977)
2o De toevallige belastingplichtige die een zakelijk recht op een nieuw opgericht gebouw vestigt, kan in de regel de btw die hij voor de oprichting of
de aankoop van het gebouw betaald heeft, in aftrek brengen ; indien de
verkoopprijs niet overeenstemt met de oprichtings- of aankoopprijs van het
goed omwille van het feit dat slechts het vruchtgebruik van het onroerend
goed wordt verkocht, dan is de aftrek van de betaalde btw beperkt volgens de
  (1) Zie concl. O.M.
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verhouding van de prijs van het vruchtgebruik tot de aankoop- of de oprichtingsprijs van het gebouw in volle eigendom. (Art. 45, § 1, Btw-wetboek ;
Art. 4 KB nr. 14 van 3 juni 1970)

(V. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. In deze zaak stelt zich de rechtsvraag of eiser, in zijn hoedanigheid van “toevallige belastingplichtige” in de zin van artikel 8, § 2, btwwetboek, die onder bezwarende titel, ten voordele van de BVBA Hewa,
een vruchtgebruik heeft gevestigd op een gebouw dat hij heeft opgericht
of laten oprichten, van deze met btw belaste handeling, overeenkomstig
artikel 45, § 1, btw-wetboek, de btw, geheven van de aan hem geleverde
goederen en diensten die strekten of hebben bijgedragen tot de oprichting van dat gebouw, volledig in aftrek kon brengen.
Aangezien de vestiging van een vruchtgebruik op een onroerend goed
slechts een gedeeltelijke overdracht van rechten met zich meebrengt,
in de mate dat de eigenaar de naakte eigendom voor zich behoudt,
oordeelde de administratie dat het door eiser opgerichte gebouw niet
volledig wordt gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen
zodat het recht op aftrek van btw werd beperkt door vergelijking van
de oprichtingsprijs van het gebouw in volle eigendom en de verkoopprijs
van het vruchtgebruik.
Waar de verkoopprijs van het vruchtgebruik 65 % bedroeg van de totale
oprichtingsprijs van het gebouw, werd de aftrek derhalve in die mate
beperkt.
2. In het bestreden arrest bevestigen de appelrechters de zienswijze
van de administratie dat het recht op aftrek van btw bij het vestigen
van een vruchtgebruik dient te worden beperkt overeenkomstig voormelde verhouding.
3. In het enig middel voert eiser aan dat deze beperking van het recht op
aftrek strijdig is met het bestemmingsbeginsel en het neutraliteitsbeginsel van de Zesde btw-richtlijn (artikel 17), en dus ook met artikel 45,
§ 1, btw-wetboek.
4. Artikel 45, § 1, btw-wetboek bepaalt dat de belastingplichtige het
recht heeft, van de btw, verschuldigd over de door hem verrichte leveringen en diensten af te trekken, de btw die hij betaalde met betrekking
tot de aan hem geleverde goederen en diensten, de door hem ingevoerde
goederen en de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen,
“in de mate” dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten
van “belaste” handelingen.
De aftrekregeling, bepaald in artikel 45 btw-wetboek en 17 van de
Zesde btw-richtlijn, heeft tot doel de ondernemer geheel te ontlasten
van de in het kader van al zijn economische activiteiten verschuldigde
of betaalde btw. Het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
waarborgt aldus een volstrekt neutrale fiscale behandeling van alle
economische activiteiten, ongeacht het oogmerk of het resultaat van
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die activiteiten, mits die activiteiten op zich aan de heffing van btw zijn
onderworpen  (1).
Uit de laatste zinsnede van artikel 45, § 1, btw-wetboek volgt dat voor
de uitoefening van het recht op aftrek vereist is dat de belastingplichtige de aan hem geleverde goederen en diensten, waarvan hij de btw wil
aftrekken, voor welbepaalde handelingen gebruikt, meer bepaald voor
handelingen die effectief belast zijn, dan wel van belasting zijn vrijgesteld wegens uitvoer of omdat zij in het buitenland plaatsvinden.
Indien deze goederen en diensten niet worden verhandeld onder voorwaarden die de btw opeisbaar maken, kan in verband met deze goederen
en diensten geen recht op aftrek worden verleend en is de btw opeisbaar.
Van handelingen die niet worden belast, kan men dus geen voorbelasting aftrekken  (2).
Ik kan terzake verwijzen naar mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof
van 8 april 2011 in de zaak F.10.0013.N  (3).
5. Ook uit het huidige artikel 17, tweede lid, van de Zesde btw-richtlijn, volgt dat de aftrek van de btw enkel mogelijk is mits aan twee
cumulatieve voorwaarden is voldaan : ten eerste geldt de aftrek enkel
voor de btw op goederen en diensten die door een belastingplichtige zijn
ontvangen, ten tweede is de aftrek van deze btw enkel mogelijk “voor
zover” de belastingplichtige de door hem ontvangen goederen of diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen  (4).
Het recht op aftrek van de btw op de ontvangen goederen en diensten
wordt dus gedetermineerd door hun bestemming (bestemmingsbeginsel),
d.w.z. door de btw-onderworpenheid van de handelingen die de belastingplichtige met de door hem ontvangen goederen of diensten wil stellen  (5).
6. Het bestemmingsbeginsel geldt eveneens voor de aftrek van btw bij
de vestiging van een zakelijk recht op een gebouw door een “toevallige
belastingplichtige”, overeenkomstig artikel 8, § 2, btw-wetboek.
Artikel 4 van het KB nr. 14 van 3 juni 1970, met betrekking tot de
vervreemdingen van gebouwen, de vestigingen van een zakelijk recht
op een gebouw en de overdrachten en wederoverdrachten van dergelijk
recht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 of in artikel 44, § 3, 1o, a,
tweede streepje of b, tweede streepje, van het btw-wetboek, bepaalt dat
de “toevallige belastingplichtige”, die een zakelijk recht op een gebouw
vestigt onder de in artikel 8, § 2, of 44, § 3, 1o, b, tweede streepje, van
het Wetboek, gestelde voorwaarden, van de ter zake van die handeling
verschuldigde belasting in aftrek kan brengen de belasting geheven van
de handelingen die strekken of bijdragen, naargelang van het geval, tot
de oprichting of de verkrijging van het gebouw dat wordt vervreemd of
waarop het zakelijk recht wordt gevestigd, evenals de belasting geheven
  (1) HvJ, 14 feb. 1985, Rompelmann, 268/83, r.o. 19 ; HvJ, 15 jan. 1998, Ghent Coal Terminal,
C-37/95, r.o. 15 ; HvJ, 21 maart 2000, Gabalfrisa e.a., C-110/98 tot C-147/98, r.o. 44 ; HvJ, 8 juni
2000, Midland Bank, C-98-98, r.o.19 ; HvJ, 22 feb. 2001, Abbey National, C-408/98, r.o.24.
  (2) H. Vandebergh, Het BTW-Handboek, Gent, Mys&Breesch, 1999, 330-331, nr. 374.
  (3) AC 2011, nr. 255, www.cassonline.be.
  (4) L. Vandenberghe, Aftrek en teruggaaf van BTW, Antwerpen, Intersentia, 1998, 32-33.
  (5) Vandenberghe, L., o.c., 33, nr. 15 ; zie ook de conclusies van het O.M. bij Cass.
8 april 2011, AR F.10.0013.N, AC 2011, nr. 255.
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van de handelingen die rechtstreeks tot doel hebben het gebouw te
vervreemden of het met het zakelijk recht te bezwaren.
7. Voor goederen en diensten die door een belastingplichtige zowel
worden gebruikt voor handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat,
als voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat, preciseert
artikel 17, vijfde lid, eerste alinea, van de Zesde btw-richtlijn dat “aftrek
slechts (wordt) toegestaan voor dat gedeelte van de belasting over de
toegevoegde waarde, dat evenredig is aan het bedrag van de eerstbedoelde handelingen (pro rata)”.
Volgens artikel 17, vijfde lid, tweede alinea, van dezelfde richtlijn
wordt “dit pro rata (…) overeenkomstig de bepalingen van artikel 19
bepaald voor het totaal van de door de belastingplichtige verrichte
handelingen”.
Op grond van artikel 17, vijfde lid, derde alinea, c), kunnen de lidstaten
“de belastingplichtige toestaan of verplichten de aftrek toe te passen
volgens het gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan”.
Overeenkomstig artikel 1, § 2, eerste lid, van het KB nr. 3 van 10
december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing
van de btw, komt de belasting geheven van de goederen en diensten
die een belastingplichtige bestemt voor privédoeleinden of voor andere
doeleinden dan deze van zijn economische activiteit, in geen geval voor
aftrek in aanmerking.
Wanneer een goed of een dienst bestemd is om gedeeltelijk voor zulke
doeleinden te worden gebruikt, is het recht op aftrek naar verhouding
van dat gebruik uitgesloten. Die verhouding dient door de belastingplichtige te worden bepaald onder controle van de administratie  (1).
Uit voorgaande bepalingen volgt dat bij gemengd gebruik van goederen
en diensten het bestemmingsbeginsel inhoudt dat de aftrek van belastingen proportioneel of evenredig is met de respectieve bestemmingen  (2).
Anders dan eiser onder het enig middel vooropstelt  (3), wordt de
toepassing van de proportionaliteitsregel wel degelijk verduidelijkt in
het btw-wetboek, in het bijzonder in het KB nr. 3, alsook in de Zesde
btw-richtlijn.
8. Uit de aard van de vestiging van een vruchtgebruik op een onroerend
goed, dat aan de vruchtgebruiker slechts tijdelijk een beperkt economisch gebruiksrecht verschaft  (4), volgt dat dit onroerend goed niet
volledig kan worden bestemd voor handelingen onderworpen aan een
economische activiteit.
Het eigendomsrecht (beschikkingsrecht) over het met vruchtgebruik
bezwaard onroerend goed — met inbegrip van de daarbij horende rechten
  (1) Artikel 1, § 2, tweede lid, van voormeld KB nr. 3.
  (2) “in de mate dat”, “pro rata”, “voor zover” ; P. Wille, F. Borger, en M. Govers,
Handboek BTW 2011-2012, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 335 ; E. Stessens,
Europees BTW-recht in Hoofdlijnen, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2012, 487 : voor de btw
geheven op goederen en diensten die worden gebruikt voor de twee activiteiten waarvan
slechts één recht op aftrek inhoudt, moet een bijzonder verhoudingsgetal worden
vastgesteld.
  (3) P. 5, laatste alinea.
  (4) Zie de artikelen 578 e.v. BW.
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en verplichtingen — blijft immers exclusief toebehoren aan de naakte
eigenaar, wat verhindert dat dit onroerend goed integraal, in volle
eigendom, wordt bestemd voor het verrichten van handelingen in de
uitoefening van een belaste activiteit.
Het vestigen van een vruchtgebruik op een onroerend goed in het
kader van artikel 8, § 2, btw-wetboek, doet zich derhalve voor als een
levering van een goed dat zowel wordt gebruikt voor handelingen waarvoor het recht op aftrek bestaat (vruchtgebruik), als voor handelingen
waarvoor geen recht op aftrek bestaat (naakte eigendom), of m.a.w. als
een levering van een goed die de belastingplichtige gedeeltelijk heeft
bestemd voor privédoeleinden of voor andere activiteiten dan deze van
zijn economische activiteit.
In de mate dat de voorbelastingen, volgens de verhouding tussen
de prijs van het zakelijk recht enerzijds en de oprichtingsprijs van
het onroerend goed anderzijds, uitsluitend betrekking hebben op het
vestigen van een eigendomsrecht op dit onroerend goed, met name van
de naakte eigendom ervan, die ook het recht insluit op het toekomstig
genot van dit onroerend goed, kan geen recht op aftrek worden toegestaan nu het opgerichte gebouw in die mate niet integraal voor belaste
handelingen is bestemd.
Het gedeelte van de oprichtingsprijs van het gebouw, dat de naakte
eigendom vertegenwoordigt, situeert zich aldus buiten het ondernemingsgebeuren van eiser en kan geen recht op aftrek genereren  (1).
Terzake kan tevens verwezen worden naar het antwoord van de Minister
van Financiën op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger
C. De Vlies : “In onderhavig geval brengt de vestiging van een zakelijk
recht op een onroerend goed slechts een gedeeltelijke overdracht van de
rechten van de overdrager met zich mee. Het is dan ook normaal dat de
belasting slechts aftrekbaar is tot beloop van de prijs met betrekking
tot het gevestigde zakelijk recht”  (2).
Slechts wanneer de prijs voor het vestigen van het vruchtgebruik
volledig zou overeenstemmen met de oprichtingsprijs van het gebouw in
volle eigendom, hetzij deze oprichtingsprijs sterk zou benaderen, kan de
volledige aftrek van de voorbelasting wel worden aanvaard. In dat geval
komt de maatstaf van heffing voor het vestigen van het vruchtgebruik
immers volledig overeen met de maatstaf van heffing voor de oprichting van het gebouw en dient geen rekening te worden gehouden met
het feit dat slechts een beperkte overdracht van rechten heeft plaatsgevonden  (3).
9. In tegenstelling tot wat het enig middel aanvoert, kan uit het
loutere feit dat het recht van vruchtgebruik als dusdanig wordt geves  (1) M. Govers, “Gebruik van onroerende bedrijfsmiddelen onder het stelsel van de B.T.W.
– Aftrek van voorbelasting”, in Het onroerend goed in de praktijk, VIII.C.4., 6a, 554-556.
  (2) Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 125, 19 juni2006, 24557 (Vr. nr. 1276 C. Delvies,
dd. 8 mei 2006).
  (3) Zie Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 125, 19 juni 2006, 24558 (Vr. nr. 1276 C. Devlies
dd. 8 mei 2006) ; Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, nr. 129, 22 september 1993, 13.467
(Vr. nr. 710 J.P. De Clippele).

ARREST-2012-12.indb 2913

03/09/13 19:55

2914

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.12.12 - N° 707

tigd op het volledige gebouw, niet volgen dat een onbeperkt recht van
aftrek van de voorbelastingen moet worden toegestaan.
Een volledig recht van aftrek kan enkel worden toegekend wanneer
er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de met btw
belaste handelingen  (1), welk verband in onderhavige zaak slechts voorhanden is tot beloop van het gedeelte van de oprichtingsprijs van het
gebouw dat de waarde van het vruchtgebruik vertegenwoordigt.
10. De verwijzing in de toelichting bij het enig middel naar het arrest
Stevens Koeltechniek van Uw Hof  (2) en naar het arrest van 21 september
1988 van het Hof van Justitie van de Europese Unie  (3), lijkt mij niet
pertinent.
Op grond van deze arresten kan geen analoge redenering worden opgebouwd voor de problematiek die in onderhavige zaak aan de orde is.
Zo stelde zich in het arrest Stevens Koeltechniek, in het kader van de
problematiek van de herziening van de aftrek van btw op bedrijfsmiddelen  (4), specifiek de vraag of het onroerend goed waarop een vruchtgebruik was gevestigd, ook in hoofde van de naakte eigenaar als een
bedrijfsmiddel kan worden beschouwd en of de verkoop van die naakte
eigendom aanleiding diende te geven tot een herziening van de aftrek
van btw op eerdere verbouwings- en uitrustingsuitgaven.
In het arrest van 21 september 1988 van het Hof van Justitie van de
Europese Unie werd een nationale regeling, waarbij de (volledige) aftrek
van btw op onroerende goederen die zijn verworven of gebouwd, beperkt
werd in functie van de omvang van de vergoeding voor de rechten die
erop worden toegestaan, als strijdig bevonden met artikel 17 van de
Zesde btw-richtlijn.
In onderhavige zaak stond de toepassing van het bestemmingsbeginsel
centraal en niet de toepassing van een specifieke nationale regeling die
het recht op aftrek beperkt. Ook een herziening van de aftrek van btw
op een bedrijfsmiddel was niet aan de orde.
11. Het bestreden arrest stelde in casu vast dat eiser het vruchtgebruik
van zijn gebouw had verkocht voor een beperkte periode van 20 jaar en
voor een veel lagere prijs dan de oprichtingsprijs, met name 65 % van
de totale oprichtingsprijs, wat er volgens de appelrechters op wees dat
eiser een hoge waarde heeft toegekend aan de naakte eigendom  (5).
Vermits het opgerichte onroerend goed aldus niet integraal werd
bestemd voor handelingen waarvoor het recht op aftrek geldt, nu de
naakte eigendom niet het voorwerp uitmaakte van de overdracht,
oordeelde het bestreden arrest dat de administratie op grond van
artikel 45, § 1, btw-wetboek, wettig het recht op aftrek had beperkt
volgens de verhouding oprichtingsprijs/verkoopprijs  (6).
  (1) HvJ, 6 april 1995, BLP Group, C-4/94, r.o. 18 en 19 ; HvJ, 22 feb. 2001, Abbey National,
C-408/98, r.o.25.
  (2) Cass. 11 okt. 2002, AR C.01.0103.N, AC 2002, 2141.
  (3) Nr. 50/87, inzake Commissie t/ Frankrijk.
  (4) Zie de artikelen 48, § 2, btw-wetboek en 6-11 van het KB nr. 3.
  (5) Arrest, p. 7, laatste alinea.
  (6) Arrest, p. 8, eerste en tweede alinea.
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Het bestreden arrest stond aldus de aftrek van btw slechts toe voor dat
gedeelte dat evenredig is aan het bedrag van de handelingen waarvoor
recht op aftrek bestaat.
Gelet op de hoger vermelde principes is deze beslissing in overeenstemming met zowel het bestemmingsbeginsel als het neutraliteitsbeginsel, evenals met de artikelen 45 btw-wetboek en 17 van de Zesde btwrichtlijn.
Het enig middel, dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt
naar recht.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 16 maart 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 juli 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 17.1 en 2, a), b) en c), Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad
van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der
Lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag (hierna Zesde btwrichtlijn) bepaalt :
“Ontstaan en omvang van het recht op aftrek
1. Het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de aftrekbare
belasting verschuldigd wordt.
2. Voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste
handelingen mag de belastingplichtige van de door hem verschuldigde
belasting aftrekken :
a) de belasting over de toegevoegde waarde, welke in het binnenland
is verschuldigd of voldaan voor de door een andere belastingplichtige
aan hem geleverde of te leveren goederen en voor de te zijnen behoeve
verrichte of te verrichten diensten ;
b) de belasting over de toegevoegde waarde welke verschuldigd of
voldaan is voor in het binnenland ingevoerde goederen ;
c) de belasting over de toegevoegde waarde welke overeenkomstig
artikel 5, lid 7, onder a) , en artikel 6, lid 3, verschuldigd is”.

ARREST-2012-12.indb 2915

03/09/13 19:55

2916

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.12.12 - N° 707

Artikel 17.5, eerste lid, van dezelfde richtlijn bepaalt :
“Voor goederen en diensten die door een belastingplichtige zowel
worden gebruikt voor handelingen als bedoeld in de leden 2 en 3, waarvoor recht op aftrek bestaat, als voor handelingen waarvoor geen recht
op aftrek bestaat, wordt aftrek slechts toegestaan voor dat gedeelte van
de belasting over de toegevoegde waarde, dat evenredig is aan het bedrag
van de eerstbedoelde handelingen (pro rata).”
2. Uit deze bepalingen volgt dat de aftrek van btw op grond van het
bestemmingsbeginsel enkel mogelijk is voor zover de belastingplichtige de door hem ontvangen goederen en diensten gebruikt voor het
verrichten van belaste handelingen en dat, indien hij een gebouw opricht
en bij een latere verkoop de naakte eigendom voor zichzelf voorbehoudt,
hij slechts recht op aftrek heeft voor het gedeelte van de btw, dat evenredig is aan het bedrag van de handelingen waarvoor recht op aftrek
bestaat.
3. Artikel 45, § 1, Btw-wetboek bepaalt :
“Op de belasting die hij verschuldigd is, mag elke belastingplichtige in
aftrek brengen de belasting geheven van de aan hem geleverde goederen
en verleende diensten, van de door hem ingevoerde goederen en de door
hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in de
mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van :
1. belaste handelingen ;
2. handelingen vrijgesteld van de belasting krachtens de artikelen 39
tot 42 ;
3. handelingen in het buitenland, waarvoor recht op aftrek zou
ontstaan indien zij in het binnenland zouden plaatsvinden ;
4. handelingen bedoeld in artikel 44, § 3, 4o tot 10o, telkens wanneer de
medecontractant buiten de Gemeenschap is gevestigd, of de genoemde
handelingen, volgens door of vanwege de Minister van Financiën te
bepalen voorwaarden, rechtstreeks samenhangen met goederen die
bestemd zijn om te worden uitgevoerd naar een land buiten de Gemeenschap ;
5. diensten als makelaar of lasthebber bij in 4o bedoelde handelingen.”
Volgens artikel 4 KB nr. 14 van 3 juni 1970 met betrekking tot de
vervreemdingen van gebouwen, de vestigingen van een zakelijk recht
op een gebouw en de overdrachten en wederoverdrachten van dergelijk
recht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 of in artikel 44, § 3, 1o,
a, tweede streepje of b, tweede streepje, Btw-wetboek kan de toevallige
belastingplichtige, die een gebouw vervreemdt of die een zakelijk recht
vestigt onder de in artikel 8, § 2, of artikel 44, § 3, 1o, b, tweede streepje,
Btw-wetboek gestelde voorwaarden, van de ter zake van die handeling
verschuldigde belasting in aftrek brengen de belasting geheven van de
handelingen die strekken of bijdragen, naargelang van het geval, tot
de oprichting of de verkrijging van het gebouw dat wordt vervreemd of
waarop het zakelijk recht wordt gevestigd, evenals de belasting geheven
van de handelingen die rechtstreeks tot doel hebben het gebouw te
vervreemden of het met het zakelijk recht te bezwaren.
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4. Uit deze bepalingen volgt dat de toevallige belastingplichtige die
een zakelijk recht op een nieuw opgericht gebouw vestigt in de regel de
belasting over de toegevoegde waarde die hij voor de oprichting of de
aankoop van het gebouw betaald heeft, in aftrek kan brengen. Indien
de verkoopprijs niet overeenstemt met de oprichtings- of aankoopprijs
van het goed omwille van het feit dat slechts het vruchtgebruik van het
onroerend goed wordt verkocht, dan is de aftrek van de betaalde belasting over de toegevoegde waarde beperkt volgens de verhouding van de
prijs van het vruchtgebruik tot de aankoop- of de oprichtingsprijs van
het gebouw in volle eigendom.
5. De appelrechters stellen vast dat :
— het vruchtgebruik van het onroerend goed bij notariële akte van
5 april 2005 voor een periode van 20 jaar werd verkocht aan de bvba Hewa,
mits de prijs van 260.000 euro, hetzij 194.147 euro voor de constructies en
65.583 euro voor de grond ;
— de verkoop op grond van artikel 8, § 2, Btw-wetboek gebeurde als
“toevallige oprichter” met toepassing van btw ;
— niet wordt betwist dat de oprichtingsprijs van het gebouw
300.593,45 euro bedraagt en dat de op de oprichting betaalde btw 63.124,62
euro bedraagt ;
— de verschuldigde btw op de verkoopprijs van het vruchtgebruik
40.770,87 euro bedraagt ;
— de verweerder weigert tot terugbetaling over te gaan van een bedrag
van 22.353,75 euro, zijnde het verschil tussen 63.124,62 euro (betaalde btw
op de oprichting) en 40.770,87 euro (ontvangen btw bij de verkoop van het
vruchtgebruik) ;
— de verweerder het recht op aftrek heeft beperkt volgens de verhouding oprichtingsprijs/verkoopprijs aangezien het opgerichte goed niet
integraal bestemd was voor handelingen waarvoor het recht op aftrek
geldt, met name de naakte eigendom die geen voorwerp uitmaakt van de
overdracht en voorbehouden blijft aan de eiser.
6. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen dat
de verweerder ingevolge de kenmerken eigen aan de aard van de handeling, namelijk een overdracht van vruchtgebruik voor een beperkte
periode van 20 jaar, het recht op aftrek terecht heeft beperkt, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer
De Bruyn.
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N° 708
1o

— 21 december 2012
(F.11.0107.N)

kamer

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTING. — Ambtshalve aanslag. — Voorafgaande kennisgeving. — Motiveringsvereisten.

De voorwaarden van kennisgeving van een ambtshalve aanslag omschreven
in artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet van 24 december 1996, zijn
niet minder streng dan deze van de Wet Motivering Bestuurshandelingen,
zodat deze laatste wet niet van toepassing is op de kennisgeving  (1). (Art. 6,
eerste en tweede lid, Wet 24 dec. 1996 ; Artt. 1, 2, 3 en 6 Wet Motivering
Bestuurshandelingen)

(Citrosuco Europe n.v. t. Stad Gent)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
I. De

feiten en procedurevoorgaanden

Verweerster heeft op 27 mei 2002 een belastingreglement aangenomen
waarmee een belasting op motoren werd ingevoerd voor de dienstjaren
2002 tot 2007.
Op 31 mei 2002 ontving de eiseres voor de eerste maal een aangifteformulier.
Daarop vroeg de eiseres op 25 juli 2002 per brief om de toepassing van
belastingverminderingen en vrijstellingen, voorzien in artikel 4 van het
belastingreglement. Hierop kwam geen reactie.
Op 29 augustus 2002 diende eiseres een aangifte in bij aangetekende
brief.
Door de bevoegde ambtenaar van verweerder wordt op 19 november
2002 een bezoek ter plaatse uitgevoerd ; op 20 november 2002 stelt hij daar
een proces-verbaal van op. Eiseres houdt voor van dit proces-verbaal
nooit kennis te hebben gekregen.
Verweerder zendt op 11 juli 2003 een kennisgeving van aanslag van
ambtswege waarin vastgesteld wordt dat de aangifte niet overeenstemt
met de gekende gegevens.
Op 4 december 2003 wordt een ambtshalve aanslag gevestigd voor
dienstjaar 2002.
De rechtbank van eerste aanleg te Gent beslist op 6 september 2007 dat
de aanslag voor dienstjaar 2002 nietig is omdat de kennisgeving van 11
juli 2003 onvoldoende gemotiveerd is. Verweerder heeft in die uitspraak
berust.
Voor de aanslagjaren 2003 en 2004 heeft eiseres tijdig een aangifte ingediend.
  (1) Zie concl. O.M.
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Voor beide aanslagjaren werden op 20 december 2004 kennisgevingen
van aanslag van ambtswege verzonden door verweerder in cassatie.
Bij aangetekende brieven van 13 januari 2005 vroeg eiseres verweerder
naar de precieze gegevens op grond waarvan de administratie hun
aangifte als onjuist of onnauwkeurig had beschouwd.
In een brief van 17 februari 2005 antwoordde de verweerder voor aanslagjaar 2003 dat de opgave van de verbrandings- en elektrische motoren —
volgens proces-verbaal van de controleurs — afwijkt van de ingevulde
aangifte 2003.
Op 10 maart 2005 werd de aanslag voor dienstjaar 2003, zoals aangekondigd, gevestigd ten bedrage van 54.292,50 €.
Het bezwaarschrift werd afgewezen.
Bij vonnis van 4 september 2008 vernietigde de rechtbank van eerste
aanleg te Gent de betwiste aanslag (en die voor aj 2004) wegens het
onvoldoende gemotiveerd zijn van de toegezonden kennisgevingen van
aanslag van ambtswege.
In hoger beroep wordt dit vonnis hervormd bij het thans bestreden
arrest van 30 maart 2010 van het hof van beroep te Gent. De vorderingen
van eiseres in cassatie worden gedeeltelijk ingewilligd. Elke partij
wordt tot de helft van de kosten veroordeeld.
II. De voorziening in cassatie
.........................................................
Tweede middel
3. In het tweede middel voert de eiseres aan dat de appelrechters de
artikelen 1, 2, 3 en 6 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen van
29 juli 1991 hebben geschonden doordat ze die bepalingen niet hebben
toegepast, maar wel artikel 6, lid 2 van de Wet van 24 december 1996
betreffende de vestiging en de invordering van de provinciale en gemeentebelastingen, terwijl de eerstgenoemde wetsbepalingen strengere eisen
stellen, in de mate dat zij voorschrijven dat de akte zelf de motivering
dient te bevatten, die niet kan worden vervangen door een verwijzing
naar een aan eiseres onbekend proces-verbaal.
4. Onder bestuurshandeling in de zin van artikel 1 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, wordt de eenzijdige rechtshandeling verstaan met individuele
strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te
hebben voor één of meer bestuurder of voor een ander bestuur.
Krachtens artikel 6 van deze wet, is de wet slechts van toepassing
op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van
bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de
voorafgaande artikelen van die wet.
Artikel 6, tweede lid, van de Wet van 24 december 1996 betreffende de
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen,
bepaalt dat vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling
van de belastingaanslag, de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is
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om het kohier vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven betekent om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De voorafgaande kennisgeving van het voornemen de aanslag ambtshalve te vestigen moet aldus inhoudelijk drie elementen bevatten :
— de motieven waarom de bevoegde overheid gebruik wil maken van
deze procedure ;
— de elementen waarop de belastingaanslag is gebaseerd, evenals de
wijze van bepaling van deze elementen ;
— het bedrag van de belasting.
Het betreft hier een doelgebonden motivering die — hoewel ze op
beknopte wijze mag worden weergegeven — de belastingplichtige moet
toelaten om zich voldoende rekenschap te geven van de cijfers, feiten en
omstandigheden op grond waarvan de administratie tot taxatie besluit,
en om deze te onderzoeken, te beantwoorden en zo nodig te betwisten  (1).
Als de kennisgeving van de aanslag van ambtswege alleen bedragen
bevat zonder enige verduidelijking, en zonder de elementen aan te geven
waarop de aanslag is gebaseerd en hoe deze elementen werden bepaald, is
deze kennisgeving onvoldoende gemotiveerd, en de ambtshalve aanslag
die er op volgt nietig.
5. De voorwaarden van kennisgeving omschreven in artikel 6, tweede
lid, van de Wet van 24 december 1996, zijn niet minder streng dan deze
van de Wet Motivering Bestuurshandelingen van 29 juli 1991, zodat deze
laatste wet terzake niet toepasselijk is  (2).
Ook de auteurs Magremanne en Van de Gejuchte achten enkel de wet
van 24 december 1996 terzake van toepassing  (3).
6. In een arrest van 10 november 2000 heeft Uw Hof overigens eenzelfde
standpunt ingenomen ten aanzien van artikel 351, tweede lid, van het
WIB92 dat, wat de kennisgeving van aanslag van ambtswege betreft
inzake inkomstenbelastingen, volgens Uw Hof aan het bestuur geen
minder strenge verplichtingen oplegt dan deze bepaald in de Wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen  (4).
De voorschriften van artikel 351, tweede lid, WIB92 komen overigens
in grote mate overeen met deze vervat in artikel 6, tweede lid, van de
Wet van 24 december 1996.
Zulks is niet verwonderlijk nu de procedure uitgewerkt in artikel 6
van de Wet van 24 december 1996 destijds zelf gebaseerd werd op de procedure uitgewerkt in het Wetboek van de inkomstenbelastingen  (5).

  (1) M. De Jonckheere, “Enkele bedenkingen bij de ambtshalve aanslagprocedure bij
lokale belastingen”, LRB 2010, nr. 2-3, 91.
  (2) M. De Jonckheere, o.c., 91.
  (3) J.P. Magremanne en F. Van de Gejuchte, La procédure en matière de taxes locales.
Etablissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Larcier, 2004, 122-132.
  (4) Cass. 10 november 2000, FJF, nr. 2001/4 ; Fisc. Koer. 2000, 539-541, noot W. Defoor.
  (5) M.v.T., Parl. St. Vl. Parl. 2007-2008, nr. 1585/1, 6 ; omzendbrief BB 2008/07, 5.
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7. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de bijzondere procedure die
in geval van ambtshalve taxatie voorgeschreven wordt in artikel 7, § 1,
lid 3 van het Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, op haar beurt in grote mate overeenstemt met de procedure
uitgewerkt in artikel 6 van de Wet van 24 december 1996  (1).
Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 6, tweede lid, van de Wet van
24 december 1996 minder strenge verplichtingen oplegt dan die bepaald
in de Wet van 29 juli 1991, faalt naar recht.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 30 maart 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 juli 2012 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
2. Artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet van 24 december 1996
betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals van toepassing op dit geschil, bepaalt :
“Indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van
aangifte, wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening
gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve ingekohierd.
3. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de
belastingaanslag, betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd
is om het kohier vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure,
de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.”
  (1) N. Plets, “Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen : nieuwigheden in
vergelijking met de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen”, TGEM 2009, nr. 3, 145.

ARREST-2012-12.indb 2921

03/09/13 19:55

2922

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.12.12 - N° 709

Het middel gaat uit van de veronderstelling dat de voorwaarden van
kennisgeving omschreven in voormeld artikel 6, eerste en tweede lid,
minder streng zijn dan deze van de wet van 29 juli 1991 met betrekking
tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, zodat de
bedoelde kennisgeving zou moeten voldoen aan de artikelen 1, 2, 3 en 6
van deze laatste wet.
4. De voorwaarden van kennisgeving omschreven in voormeld artikel 6,
eerste en tweede lid, van de wet van 24 december 1996, zijn niet minder
streng dan deze van de voornoemde wet van 29 juli 1991, zodat deze
laatste wet niet van toepassing is op de kennisgeving.
5. Het middel dat enkel de schending van de artikelen 1, 2, 3 en 6 van
de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering
van bestuurshandelingen aanvoert, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Wouters.

N° 709
1o

— 21 december 2012
(F.12.0006.N)

kamer

CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — Vormen. — Vorm en termijn
van betekening en. — of neerlegging. — Gerechtsdeurwaarder. — Fout. —
Neerlegging op de verkeerde griffie. — Gevolg.

Wanneer de gerechtsdeurwaarder het verzoekschrift houdende het cassatieberoep en de betekeningsexploten heeft neergelegd op een verkeerde griffie,
kan de hem toerekenbare fout niet als een geval van overmacht worden
beschouwd waardoor het cassatieberoep geacht zou moeten worden tijdig en
regelmatig te zijn neergelegd. (Art. 388, tweede lid, (oud) WIB92)
t.

(Belgische Staat, minister van Financiën
Egneheer b.v., vennootschap naar Nederlands

recht)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 20 oktober 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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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
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van nietontvankelijkheid op : het verzoekschrift en de exploten van de betekening ervan aan de verweerster werden neergelegd ter griffie van het Hof
in plaats van op de griffie van het hof van beroep.
Van dit middel werd kennis gegeven aan de partijen overeenkomstig
artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek.
2. De voorziening van de verweerster tegen de beslissing van de gewestelijke directeur der directe belastingen te Brussel van 16 mei 1994 waarover het arrest beslist, werd bij het hof van beroep ingeleid op 22 juni
1994.
3. Uit de samenhang tussen artikel 97, negende lid, van de wet van
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en
artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken volgt dat inzake inkomstenbelastingen, de cassatieberoepen tegen beslissingen gewezen op voorzieningen
ingeleid voor het hof van beroep vóór 1 maart 1999, nog volledig beheerst
worden door de artikelen 386 tot 391 WIB92, zoals ze bestonden voor hun
opheffing bij artikel 34 van de voormelde wet van 15 maart 1999.
4. Artikel 388, tweede lid, (oud) WIB92 bepaalt dat het verzoekschrift
dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van betekening, op straffe van verval ter griffie van het hof van beroep worden
afgegeven.
5. De eiser heeft het verzoekschrift dat vooraf aan de verweerster werd
betekend en de exploten van betekening, neergelegd ter griffie van het
Hof.
6. De eiser voert in antwoord op het opgeworpen middel van nietontvankelijkheid aan dat hij de gerechtsdeurwaarder die het verzoekschrift samen met de betekeningsexploten heeft neergelegd, uitdrukkelijk heeft verzocht deze neer te leggen op de griffie van het hof van
beroep te Brussel en dat de nalatigheid van de gerechtsdeurwaarder als
een geval van overmacht moet worden beschouwd, waardoor het cassatieberoep geacht moet worden tijdig en regelmatig te zijn neergelegd ter
griffie van het hof van beroep te Brussel.
7. De fouten of nalatigheden van de lasthebber verbinden de lastgever
wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan en kunnen
op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht
opleveren.
8. De omstandigheid dat de lasthebber hier een gerechtsdeurwaarder
is, heeft geen invloed op de toepassing van deze regel aangezien de hem
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toerekenbare fout niet werd begaan in het kader van het monopolie
dat artikel 516, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek aan deze ministeriële
ambtenaar toekent, maar in de uitvoering van een handeling die hij
overeenkomstig artikel 516, derde lid, Gerechtelijk Wetboek op verzoek
van de advocaten van de partijen kan verrichten.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 december 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

Erratum :
—— Pagina 2399, voetnoot 3 : lezen “onder voetnoot (1) hierboven …”
—— Pagina 2401, voetnoot 4 : lezen “Zie supra voetnoot nr. (3), op de vorige
pagina, (382), 383”
—— Pagina 2415 :
–– voetnoot 1 : lezen “in de voetnoten (2) en (3), op de vorige pagina …”
–– voetnoot 3 : lezen “in de hier boven vermelde voetnoot (1) …”
—— Pagina 2720, voetnoot 4 : lezen “onder voetnoot (4) op de vorige
pagina …”
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bepaalde termijn voor de
uitvoering van het herstel
van de plaats in de vorige
staat.
2832
Misdrijf. — Soorten. — Aflopend.
Voortgezet.
Voortdurend misdrijf. —
Voortdurend misdrijf. — Instandhouding van een wederrechtelijk opgetrokken
constructie. — Eerste definitieve veroordeling. — Latere
instandhouding van de strafbare feitelijke toestand. —
Nieuw voortdurend misdrijf.
— Bij wet bepaalde termijn
voor de uitvoering van het
herstel van de plaats in de
vorige staat. — Rechtvaardigingsgrond.
2831
Misdrijf. — Toerekenbaarheid.
— Algemeen. — Telastlegging. — Concrete invulling
misdrijfbestanddeel.
—
Meerdere mogelijkheden. —
Beoordeling door de rechter.
— Gevolg.
2816
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. — Oplichting. — Listige kunstgrepen. — Gevolg. — Toezicht
van het Hof. — Marginale
toetsing.
2745
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Gerechtsdeskundige. — Advies. — Bewijswaarde.
2892
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Valsheid in
geschriften en gebruik. —
Bedrieglijk opzet. — Beoordeling door de rechter. 2816
Ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde
werknemers. — Beschermingsvergoeding. — Vergoeding
krachtens een collectieve
overeenkomst. — Cumulatie.
— Grenzen.
2730
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Ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde
werknemers. — Ontslag. — Afdeling van een onderneming.
— Sluiting. — Begrip.
2733
Ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde
werknemers. — Ontslag. —
Voorwaarden. — Sluiting
van onderneming. — Afdeling van een onderneming.
— Begrip.
2733
Onderwijs. — Weddeschaal. —
Ontwerp van reglementair
koninklijk besluit. — Raad
van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. —
Verzuim. — Gevolg.
2900
Onderzoek in strafzaken. — Gerechtelijk onderzoek. — Onderzoeksrechter. — Machtiging tot direct afluisteren.
— Machtiging tot binnendringen in een woning of
private plaats. — Finaliteit.
2750
Onderzoek in strafzaken. — Gerechtelijk onderzoek. — Onderzoeksrechter. — Machtiging tot direct afluisteren.
— Niet-vermelding van de
periode waarin de bewaking
kan worden uitgeoefend. —
Nietigheid van de machtiging. — Regularisering door
een verbeterende machtiging. — Wettigheid.
2751
Onderzoek in strafzaken. —
Machtiging tot binnendringen in een woning of private
plaats. — Doel. — Nietigheid van de machtiging tot
afluisteren. — Gevolg. 2751

woning of private plaats.
— Niet-vermelding van de
periode waarin de bewaking
kan worden uitgeoefend in
de machtiging tot afluisteren. — Nietigheid van de
machtiging tot afluisteren.
— Gevolg .
2751
Onderzoek in strafzaken. — Opsporingsonderzoek. — Procureur des Konings. — Vordering tot het stellen van
een
onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is.
— Beslissing van de onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. —
Evocatierecht. — Grens.2886

Onderzoeksrechter. — Machtiging tot direct afluisteren.
— Niet-vermelding van de
periode waarin de bewaking
kan worden uitgeoefend. —
Nietigheid van de machtiging. — Regularisering door
een verbeterende machtiging. — Wettigheid.
2751
Onderzoeksrechter. — Opsporingsonderzoek in strafzaken. — Technisch raadsman
van het parket. — Ontdekking van een misdrijf. —
Onderzoeksrechter. — Aanstelling van de technisch
raadsman in de hoedanigheid van deskundige. — Eerlijke behandeling van de
zaak.
2892

Onderzoeksgerechten. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Ernstige aanwijzingen van schuld. — Verhoor
door de onderzoeksrechter.
— Geen voorafgaand vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat.
— Aanwijzing van schuld
afgeleid uit andere dossiergegevens dan de verklaring
zonder overleg of bijstand.
— Wettigheid.
2765

Onderzoeksrechter. — Opsporingsonderzoek. — Procureur des Konings. — Vordering tot het stellen van
een
onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is.
— Beslissing van de onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. —
Evocatierecht. — Grens.2886

Onderzoek in strafzaken. —
Machtiging tot binnendringen in een woning of private
plaats. — Vereiste vermeldingen.
2750
Onderzoek in strafzaken. —
Machtiging tot direct afluisteren. — Machtiging
tot binnendringen in een

Onderzoeksrechter. — Deskundigenonderzoek. — Deskundige reeds tussengekomen
in de fase van het opspo-
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Onderzoeksrechter. — Machtiging tot direct afluisteren. — Machtiging tot binnendringen in een woning
of private plaats. — Finaliteit.
2750

Onderzoek in strafzaken. — Opsporingsonderzoek. — Procureur des Konings. — Vordering tot het stellen van
een
onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is.
— Beslissing van de onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. —
Evocatierecht. — Grens.2889

Onderzoeksgerechten. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Ernstige aanwijzingen van schuld. — Verhoor
door de onderzoeksrechter.
— Geen voorafgaand vertrouwelijk overleg of bijstand van een advocaat.
— Aanwijzing van schuld
afgeleid uit de verklaring
zonder overleg of bijstand.
— Wettigheid.
2764

Onderzoek in strafzaken. —
Machtiging tot binnendringen in een woning of private
plaats. — Regelmatigheid.
— Vereiste.
2751

ringsonderzoek. — Bevoegdheid van de onderzoeksrechter.
2892

Onderzoeksrechter. — Opsporingsonderzoek. — Procureur des Konings. — Vordering tot het stellen van
een
onderzoekshandeling
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is.
— Beslissing van de onderzoeksrechter het gehele onderzoek voort te zetten. —
Evocatierecht. — Grens.2889
Onderzoeksrechter. — Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Verhoor
door onderzoeksrechter. —
Bijstand raadsman. — Andere dan door eiser gekozen
raadsman. — Gevolg.
2819
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Openbaar ministerie. — Strafzaken. — Strafvordering. —
Opdracht.
2891
Openbaar ministerie. — Strafzaken. — Strafvordering.
— Opsporingsonderzoek. —
Aanstelling van een technisch raadsman. — Voorwerp.
2892
Openbaar ministerie. — Strafzaken. — Strafvordering.
— Opsporingsonderzoek. —
Verplichtingen.
2891
Openbaar ministerie. — Strafzaken. — Strafvordering. —
Partij in het strafproces. —
Draagwijdte.
2892
Openbaar ministerie. — Strafzaken. — Strafvordering.
— Tussenkomst van het
openbaar ministerie. — Loyaliteit. — Vermoeden van
onschuld tot bewijs van het
tegendeel. — Gevolg.
2892
Oplichting. — Bestanddelen.
— Begrip.
2745
Oplichting. — Bestanddelen.
— Listige kunstgrepen. —
Begrip.
2745
Oplichting. — Bestanddelen.
— Listige kunstgrepen. —
Leugenachtige beweringen.
— Voorwaarde.
2745
Oplichting. — Bestanddelen.
— Listige kunstgrepen. —
Onaantastbare beoordeling
door de rechter. — Gevolg.
— Toezicht van het Hof. —
Marginale toetsing.
2745
Overeenkomst. — Bestanddelen. — Oorzaak. — Ongeoorloofde Oorzaak. — Gevolg.
— Vordering in rechte. —
Uitvoering van de overeenkomst. — Schadevergoeding
wegens beëindiging. — Ontvankelijkheid.
2850
Prejudicieel geschil. — Inkomstenbelastingen. — Cassatieberoep. — Verzoekschrift
niet door een advocaat ondertekend. — Ontvankelijkheid. — Schending van
de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet. — Prejudiciële
vraag.
2905
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Raad van state. — Ontwerp van
koninklijk besluit. — Advies van de Raad van State.
— Niet– gepubliceerd. — Koninklijk besluit. — Wettigheid.
2767
Recht van verdediging. — Burgerlijke zaken. — Gerechtelijk recht. — Rechtspleging.
— Opdracht van de rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen. — Draagwijdte.
2847
Recht van verdediging. — Burgerlijke zaken. — Gerechtelijk recht. — Rechtspleging.
— Opdracht van de rechter.
— Ambtshalve aanvullen
van redenen. — Voorwaarden.
2847
Recht van verdediging. —
Strafzaken. — Telastlegging.
— Concrete invulling misdrijfbestanddeel. — Meerdere mogelijkheden. — Beoordeling door de rechter.
— Gevolg.
2816
Recht van verdediging. —
Strafzaken. — Voorlopige
hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Verhoor door
onderzoeksrechter. — Bijstand raadsman. — Andere
dan door eiser gekozen
raadsman. — Gevolg.
2819
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Opdracht van de rechter. —
Ambtshalve aanvullen van
redenen. — Draagwijdte. 2847
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Recht
van verdediging. — Opdracht
van de rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen. — Voorwaarden.
2847
Rechtbanken. — Strafzaken.
— Allerlei. — Bijdrage
tot Financiering van het
Slachtofferfonds. — Aard. —
Gevolgen.
2748
Rechtbanken. — Strafzaken.
— Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Artikel
37 Wet Strafuitvoering. —
Mogelijkheid tot eenmalig
uitstel. — Verzoek tot uit-

stel van de veroordeelde. —
Meervoudig uitstel. — Wettigheid.
2763
Rechtbanken. — Strafzaken.
— Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling. — Vaststelling van de nog uit te
zitten straf. — Aftrek van
een gedeelte van de proeftijd. — Mate waarin wordt
afgetrokken.
2896
Rechtbanken. — Strafzaken.
— Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling. — Veroordeling wegens tijdens de
proeftijd gepleegde feiten. —
Aanvang van de herroeping.
— Dag die in aanmerking
moet worden genomen. 2896
Rechtbanken. — Strafzaken.
— Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank.
—
Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.
— Verplichting het gedeelte
te bepalen van de nog uit
te zitten vrijheidsstraf. —
Draagwijdte.
2896
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens. —
Allerlei. — Artikel 1, Aanvullend protocol nummer
1 van het Verdrag Rechten
van de Mens. — Strafzaken. — Straffen. — Verbeurdverklaring. — Witwassen. — Voorwerp van de
witwaspraktijken. — Verplichte verbeurdverklaring.
— Recht op bescherming
van de eigendom. — Miskenning.
2770
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Art. 6.3. — Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Verhoor
door onderzoeksrechter. —
Bijstand raadsman. — Andere dan door eiser gekozen
raadsman. — G
 evolg.
2819
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.

03/09/13 19:54

— Onderzoek binnen een
redelijke termijn. — Overschrijding van de redelijke
termijn. — Bestraffing. —
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat.
— Bij wet bepaalde termijn
voor de uitvoering van het
herstel van de plaats in de
vorige staat. — Bestraffing van de overschrijding
van de redelijke termijn.
— Rechter bevoegd om een
bijkomende termijn te bevelen voor het herstel van de
plaats in de vorige staat. —
Machtsoverschrijding. 2832

Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde.
— Gezag van gewijsde in
burgerlijke zaken.
2775

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Opsporingsonderzoek in
strafzaken. — Technisch
raadsman van het parket.
— Ontdekking van een misdrijf. — Onderzoeksrechter.
— Aanstelling van de technisch raadsman in de hoedanigheid van deskundige.
— Eerlijke behandeling van
de zaak.
2892

Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Vordering tot wraking
van de onderzoeksrechter.
— Afgewezen door een burgerlijke kamer van het hof
van beroep. — Strafvordering vervolgens aanhangig
gemaakt bij de strafrechter.
— Gezag van gewijsde in
burgerlijke zaken.
2775

Rechten van verdediging. —
Strafzaken. — Voorlopige
hechtenis. — Handhaving. —
Ernstige aanwijzingen van
schuld. — Verhoor door de
onderzoeksrechter. — Geen
voorafgaand vertrouwelijk
overleg of bijstand van een
advocaat. — Aanwijzing van
schuld afgeleid uit andere
dossiergegevens dan de verklaring zonder overleg of
bijstand. — Wettigheid. 2765
Rechten van verdediging. —
Strafzaken. — Voorlopige
hechtenis. — Handhaving. —
Ernstige aanwijzingen van
schuld. — Verhoor door de
onderzoeksrechter. — Geen
voorafgaand vertrouwelijk
overleg of bijstand van een
advocaat. — Aanwijzing van
schuld afgeleid uit de verklaring zonder overleg of
bijstand. — Wettigheid. 2764
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Burgerlijke
zaken. — Burgerlijke rechtsvordering. — Afzonderlijk
ingestelde
strafvordering
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en burgerlijke rechtsvordering. — Aanhouden van de
uitspraak. — Schorsing van
de burgerlijke rechtsvordering. — Voorwaarden. 2781

Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde.
— Voorwaarden.
2775

Rechtsbeginselen (algemene).
— Algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde.
— Strafzaken. — Gezag van
gewijsde in burgerlijke zaken.
2775
Rechtsbeginselen (algemene).
— Algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde.
— Strafzaken. — Voorwaarden.
2775
Rechtsbeginselen (algemene).
— Algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde.
— Strafzaken. — Vordering
tot wraking van de onderzoeksrechter. — Afgewezen
door een burgerlijke kamer
van het hof van beroep. —
Strafvordering vervolgens
aanhangig gemaakt bij de
strafrechter. — Gezag van
gewijsde in burgerlijke zaken.
2775
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Algemeen. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Opdracht van
de rechter. — Ambtshalve

aanvullen van redenen. —
Draagwijdte.
2847
Redenen van de vonnissen en
arresten.— Algemeen. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken
inbegrepen). — Recht van
verdediging. — Opdracht
van de rechter. — Ambtshalve aanvullen van redenen. — Voorwaarden.
2847
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken
inbegrepen). — Vordering in
rechte. — Onderwerp. — Syntheseconclusie. — Gevolg. —
Punt niet herhaald in de syntheseconclusie. — Opdracht
van de rechter.
2847
Sluiting van ondernemingen.
— Afdeling van een onderneming. — Sluiting. — Begrip.
2733
Sluiting van ondernemingen.
— Beschermde werknemers.
— Ontslag. — Voorwaarden.
— Afdeling van een onderneming. — Begrip.
2733
Stedenbouw.
—
Bouwvergunning. — Overtreding.
— Instandhouding van een
wederrechtelijk opgetrokken constructie. — Eerste
definitieve veroordeling. —
Latere instandhouding van
de strafbare feitelijke toestand. — Nieuw voortdurend
misdrijf. — Bij wet bepaalde
termijn voor de uitvoering van het herstel van de
plaats in de vorige staat. —
Rechtvaardigingsgrond. 2831
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde.
— Herstel van plaats in de
vorige staat - Instandhouding van een wederrechtelijk opgetrokken constructie. — Eerste definitieve
veroordeling. — Latere instandhouding van de strafbare feitelijke toestand. —
Nieuw voortdurend misdrijf.
— Bij wet bepaalde termijn
voor de uitvoering van het
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herstel van de plaats in de
vorige staat. — Rechtvaardigingsgrond.
2831
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde.
— Herstel van plaats in de
vorige staat. — Bij wet bepaalde termijn voor de uitvoering van het herstel van
de plaats in de vorige staat.
— Bestraffing van de overschrijding van de redelijke
termijn. — Rechter bevoegd
om een bijkomende termijn
te bevelen voor het herstel
van de plaats in de vorige
staat. — Machtsoverschrijding.
2832

delen. — Bijzondere verbeurdverklaring. — Rechten
van derden op de verbeurdverklaarde goederen.
2770
Straf. — Andere straffen.
— Verbeurdverklaring. —
Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Voorwerp
van de witwaspraktijken.
— Verplichte verbeurdverklaring.
2770
Straf. — Geldboete en opdeciemen. — Opdeciemen. — Bijdrage tot Financiering van
het
Slachtofferfonds.
—
Aard. — Verhoging van de
opdeciemen. — Toepasselijkheid.
2748

Straf. — Allerlei. — Bijdrage
tot Financiering van het
Slachtofferfonds. — Aard. —
Gevolgen.
2748

Strafuitvoering. — In het buitenland uitgesproken straf.
— Verjaring naar Belgisch
recht. — Gevolgen.
2823

Straf. — Andere straffen. —
Verbeurdverklaring. — Bijzondere verbeurdverklaring.
— Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen. — Toewijzing
aan de burgerlijke partij. —
Beslissing van de strafrechter. — Kracht van gewijsde.
— Aanspraak van een derde.
— Bevoegde rechter.
2770

Strafuitvoering. — Straf uitgesproken in een andere lidstaat van de Europese Unie.
— Uitvoering in België. —
Voorwaarde.
2823

Straf. — Andere straffen. —
Verbeurdverklaring. — Eigendom van een derde. —
Recht van tussenkomst van
de derde.
2770
Straf. — Andere straffen. —
Verbeurdverklaring. — Verbeurdverklaard
voorwerp
behoort aan een derde. — Uitspraak zonder tussenkomst
van de derde op de rechtszitting. — Recht op hoger beroep van de derde.
2770
Straf. — Andere straffen.
— Verbeurdverklaring. —
Voorwerp van de witwaspraktijken. — Verplichte
verbeurdverklaring.
—
Recht op bescherming van
de eigendom. — Miskenning.
2770
Straf. — Andere straffen. —
Verbeurdverklaring. — Witwassen. — Vermogensvoor-
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Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Artikel 37 Wet Strafuitvoering.
— Mogelijkheid tot eenmalig uitstel. — Verzoek tot
uitstel van de veroordeelde.
— Meervoudig uitstel. —
Wettigheid.
2763
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.
— Vaststelling van de nog
uit te zitten straf. — Aftrek van een gedeelte van
de proeftijd. — Mate waarin
wordt afgetrokken.
2896
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling.
— Vaststelling van de nog
uit te zitten straf. — Cassatieberoep. — Afstand. —
Voorwaarde. — Gevolg. 2896
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.
— Veroordeling wegens tij-

dens de proeftijd gepleegde
feiten. — Aanvang van de
herroeping. — Dag die in
aanmerking moet worden
genomen.
2896
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling.
— Verplichting het gedeelte
te bepalen van de nog uit
te zitten vrijheidsstraf. —
Draagwijdte.
2896
Taalgebruik. — Gerechtszaken
(wet 15 juni 1935). — In eerste aanleg. — Strafzaken.
— Gerechtelijk onderzoek.
— Afluistermaatregel. —
Opnamen. — Vertaling. 2749
Tussenkomst. — Strafzaken.
— Strafvordering. — Verbeurdverklaring. — Eigendom van een derde. — Recht
van tussenkomst van de
derde.
2770
Uitlevering. — Uitlevering van
persoon met officiële woonplaats in België. — Territoriale bevoegdheid.
2822
Valsheid en bebruik van valse
stukken. — Moreel bestanddeel. — Bedrieglijk opzet.
— Begrippen.
2816
Valsheid en bebruik van valse
stukken. — Moreel bestanddeel van het misdrijf. —
Voorwaarde.
2816
Vennootschappen. — Algemeen.
Gemeenschappelijke regels.
— Verbintenis aangegaan
door het orgaan van de vennootschap. — Verbintenis in
naam en voor rekening van
de vennootschap. — Voorwaarde. — Bevoegdheid van
de rechter.
2837
Vennootschappen. — Algemeen.
Gemeenschappelijke regels.
— Verbintenis aangegaan
door het orgaan van de vennootschap. — Verbintenis in
naam en voor rekening van
de vennootschap. — Voorwaarde.
2837
Verdeling. — Gerechtelijke
verdeling. — Hof van beroep.
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— Nieuwe betwistingen. —
Niet opgenomen in het proces-verbaal van zwarigheden.
— Verbod. — Draagwijdte. —
Nieuwe stukken.
2845
Vervoer.
—
Goederenvervoer. — Landvervoer. Wegvervoer.
—
Wegvervoer.
— CMR. — Verjaring. —
Schorsing. — Schriftelijke
vordering. — Schade. — Bedrag. — Becijfering.
2799
Verwijzing na cassatie. —
Strafzaken. — Correctionele
rechtbank. — Veroordelend
vonnis. — Gevangenisstraf
met onmiddellijke aanhouding. — Hoger beroep van de
beklaagde. — Veroordelend
arrest. — Gevangenisstraf
met onmiddellijke aanhouding. — Cassatieberoep van
de beklaagde. — Vernietiging met verwijzing van de
veroordelende
beslissing.
— Gevolgen van de eerste
titel van onmiddellijke aanhouding voor het gerecht in
hoger beroep dat uitspraak
doet op verwijzing.
2778
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Inleidende zitting.
— Geen conclusie. — Geen
pleidooi tijdens een kort debat. — Gevolg.
2841
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen.
— Inleidende zitting. — Verschijning van een partij. —
Gevolg.
2841
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen.
— Vennootschappen. — Verbintenis aangegaan door
het orgaan van de vennootschap. — Verbintenis in
naam en voor rekening van
de vennootschap. — Voorwaarde. — Bevoegdheid van
de rechter.
2841
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen.
— Vordering in rechte. —
Onderwerp. — Syntheseconclusie. — Gevolg. — Punt
niet herhaald in de synthe-
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seconclusie. — opdracht van
de rechter.
2847

zonder overleg of bijstand.
— Wettigheid.
2765

Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank.
— Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Vaststelling van de
nog uit te zitten straf. — Aftrek van een gedeelte van
de proeftijd. — Mate waarin
wordt afgetrokken.
2896

Voorlopige
hechtenis.
—
Handhaving.
—
Ernstige
aanwijzingen van schuld.
— Verhoor door de onderzoeksrechter. — Geen
voorafgaand vertrouwelijk
overleg of bijstand van een
advocaat. — Onderzoeksgerecht. — Beoordeling van
de voorlopige hechtenis. —
Aanwijzing van schuld afgeleid uit de verklaring zonder
overleg of bijstand. — Wettigheid.
2764

Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Allerlei. — Strafuitvoeringsrechtbank.
— Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. — Verplichting het gedeelte te bepalen van de nog
uit te zitten vrijheidsstraf.
— Draagwijdte.
2896
Vonnissen en arresten. —
Strafzaken. — Strafvordering. — Beslissing of maatregel van inwendige aard.
— Begrip.
2767
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Strafvordering. —
Telastlegging. — Concrete
invulling misdrijfbestanddeel. — Meerdere mogelijkheden. — Beoordeling door
de rechter. — Gevolg.
2816
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Strafvordering. —
Veroordeling. — Bij wet
opgelegde vermeldingen. —
Vermelding van de straf. 2836
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Verhoor
door onderzoeksrechter. —
Bijstand raadsman. — Andere dan door eiser gekozen
raadsman. — Gevolg.
2819
Voorlopige
hechtenis.
—
Handhaving.
—
Ernstige
aanwijzingen van schuld.
— Verhoor door de onderzoeksrechter. — Geen
voorafgaand vertrouwelijk
overleg of bijstand van een
advocaat. — Onderzoeksgerecht. — Beoordeling van
de voorlopige hechtenis.
— Aanwijzing van schuld
afgeleid uit andere dossiergegevens dan de verklaring

Voorlopige hechtenis. — Onmiddellijke aanhouding. —
Begrip.
2778
Voorlopige hechtenis. — Onmiddellijke aanhouding. —
Correctionele
rechtbank.
—
Veroordelend
vonnis.
— Gevangenisstraf met onmiddellijke
aanhouding.
— Hoger beroep van de beklaagde. — Gevolgen. 2778
Voorlopige hechtenis. — Onmiddellijke aanhouding. —
Correctionele
rechtbank.
—
Veroordelend
vonnis.
— Gevangenisstraf met onmiddellijke
aanhouding.
— Hoger beroep van de beklaagde. — Veroordelend arrest. — Gevangenisstraf met
onmiddellijke aanhouding.
— Cassatieberoep van de beklaagde. — Vernietiging met
verwijzing van de veroordelende beslissing. — Gevolgen
van de eerste titel van onmiddellijke aanhouding voor
het rechtscollege in hoger
beroep dat uitspraak doet op
verwijzing.
2778
Vordering in rechte. — Belang.
— Begrip. — Onrechtmatig
belang.
2850
Vordering in rechte. — Burgerlijke zaken. — Faillissement. — Curator. — Vorderingsrecht. — Vordering
tegen een derde die heeft in
te staan voor de schulden
van de gefailleerde. — Voorwaarden.
2785
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Vordering in rechte. — Gerechtelijke verdeling. — Hof van
beroep. — Nieuwe betwistingen. — Niet opgenomen
in het proces-verbaal van
zwarigheden. — Verbod.
— Draagwijdte. — nieuwe
stukken.
2845
Vordering in rechte. — Overeenkomst. — Ongeoorloofde
oorzaak. — Gevolg. — Uitvoering van de overeenkomst. — Schadevergoeding
wegens beëindiging. — Ontvankelijkheid.
2850
Vreemde wet. — Inlichtingen
over buitenlands recht. 2795
Vreemdelingen. — Illegaal verblijf. — Maatschappelijke
dienstverlening. — Dringende medische hulp. — Geesteszieken. — Bescherming.
— Psychiatrische dienst. —
Opneming. — Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn. — Verplichting. —
Omvang.
2862
Wegverkeer. — Wegverkeerswet.
—
Wetsbepalingen.
— Artikel 34. — Alcoholintoxicatie. — Ademanalyse.
— Tweede analyse. — Vijftien minuten wachttijd. —
Voorwaarde.
2834
Wegverkeer. — Wegverkeerswet.
—
Wetsbepalingen.
— Artikel 59. — Alcoholintoxicatie. — Ademanalyse.
— Tweede analyse. — Vijftien minuten wachttijd. —
Voorwaarde.
2834
Wegverkeer. — Wegverkeerswet.
—
Wetsbepalingen.
— Artikel 34. — Rijden in
staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder
bij wet geregeld bewijs.
— Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere
gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Bindend karakter.
2807
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Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 34. — Rijden in staat
van alcoholintoxicatie. —
Bewijs. — Adem- of bloedanalyse. — Bijzonder bij wet
geregeld bewijs. — Meetapparatuur. — Bepalingen
die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
vaststellen.
— Niet-naleving. — Verlies
van de wettelijke bewijswaarde. — Voorwaarde. 2807
Wegverkeer. — Wegverkeerswet.
—
Wetsbepalingen.
— Artikel 34. — Rijden in
staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder
bij wet geregeld bewijs.
— Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere
gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Verplichting het
mondstuk bij elke meting te
vervangen. — Doel.
2808
Wegverkeer. — Wegverkeerswet.
—
Wetsbepalingen.
— Artikel 59. — Rijden in
staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder
bij wet geregeld bewijs.
— Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere
gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Bindend karakter.
2807
Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 59. — Rijden in staat
van alcoholintoxicatie. —
Bewijs. — Adem- of bloedanalyse. — Bijzonder bij wet
geregeld bewijs. — Meetapparatuur. — Bepalingen
die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
vaststellen.
— Niet-naleving. — Verlies
van de wettelijke bewijswaarde. — Voorwaarde. 2807
Wegverkeer.
wet.
—
— Artikel
staat van

— WegverkeersWetsbepalingen.
59. — Rijden in
alcoholintoxica-

tie. — Bewijs. — Adem- of
bloedanalyse. — Bijzonder
bij wet geregeld bewijs.
— Meetapparatuur. — Bepalingen die de bijzondere
gebruiksmodaliteiten vaststellen. — Verplichting het
mondstuk bij elke meting te
vervangen. — Doel.
2808
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking in
tijd en ruimte. — Werking in
de tijd. — Wet waarbij de opdeciemen worden verhoogd.
— Bijdrage tot Financiering
van het Slachtofferfonds. —
Toepasselijkheid.
2748
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Wettigheid
van besluiten en verordeningen. — Onderwijs. — Weddeschaal. — Ontwerp van
reglementair
koninklijk
besluit. — Raad van State.
— Afdeling wetgeving. —
Raadpleging. — Verzuim. —
Gevolg.
2900
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Wettigheid
van besluiten en verordeningen. — Ontwerp van koninklijk besluit. — Advies van
de Raad van State. — Niet–
gepubliceerd. — Koninklijk
besluit. — Wettigheid. 2767
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Wettigheid
van besluiten en verordeningen. — Ontwerp van reglementair koninklijk besluit.
— Raad van State. — Afdeling wetgeving. — Raadpleging. — Aard.
2900
Wraking. — Cassatiemiddel. —
Nieuw middel. — Begrip. 2729
Wraking. — Vordering tot wraking van de onderzoeksrechter. — Afgewezen door een
burgerlijke kamer van het
hof van beroep. — Strafvordering vervolgens aanhangig
gemaakt bij de strafrechter.
— Gezag van gewijsde in burgerlijke zaken.
2775
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