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N° 1
2o

— 2 januari 2013
(P.12.2003.N)

kamer

1o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Termijn om zich
uit te spreken over de vrijheidsbeneming of de invrijheidstelling. — Nietnaleving termijn. — Gevolg.
2o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Algemeen rechtsbeginsel van proportionaliteit. — Toepasselijkheid.
3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMEEN). — Strafuitvoeringsrechtbank. —
Algemeen rechtsbeginsel van proportionaliteit. — Toepasselijkheid.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 3. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing tot vrijheidsbeneming. — Gevolg.
5o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing tot
vrijheidsbeneming. — Rechten van de Mens. — Verdrag Rechten van de
Mens. — Artikel 3. — Gevolg.
6o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Termijn
terbeschikkingstelling. — Rechtsmacht. — Omvang.

van de

1o De zitting waarop de zaak wordt behandeld moet, op grond van artikel 95/5,
§ 1 Wet Strafuitvoering, uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de
effectieve hoofdstraf plaatsvinden ; deze termijn is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid en is evenmin een vervaltermijn ; het niet naleven van
die termijn belet de strafuitvoeringsrechtbank niet zich uit te spreken over de
vrijheidsbeneming of de invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschik
kinggestelde veroordeelde. (Art. 95/5, § 1, Wet Strafuitvoering)
2o en 3o Er is geen algemeen rechtsbeginsel van proportionaliteit van toepassing
op de strafuitvoeringsrechtbank.
4o en 5o De strafuitvoeringsrechtbank die op grond van de door haar
onaantastbaar vastgestelde feiten en conform de in de Wet Strafuitvoering
bepaalde criteria, enkel beslist tot de vrijheidsbeneming van de terbeschik
kinggestelde veroordeelde, schendt artikel 3 EVRM niet. (Art. 3 EVRM)
6o Buiten de ontheffing bedoeld in artikel 95/29 Wet Strafuitvoering heeft
de strafuitvoeringsrechtbank evenmin rechtsmacht om de termijn van de
terbeschikkingstelling te verminderen. (Art. 95/29 Wet Strafuitvoering)

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 28 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
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Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 95/5 Wet Strafuitvoering :
het vonnis oordeelt ten onrechte dat de in dat artikel bepaalde termijn
van twee maanden niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven en
dat de wet op de niet-naleving ervan geen sanctie voorziet ; deze termijn
is echter een vervaltermijn, zodat de strafuitvoeringsrechtbank, die de
zaak pas heeft behandeld op de zitting van 15 november 2012, zich niet
meer kon uitspreken over de vrijheidsbeneming of de invrijheidstelling
onder toezicht van de eiser, wiens effectieve hoofdstraf verstrijkt op
9 januari 2013.
2. Op grond van artikel 95/5, § 1, Wet Strafuitvoering moet de zitting
waarop de zaak wordt behandeld plaatsvinden uiterlijk twee maanden
vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf.
3. Deze termijn is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid en is
evenmin een vervaltermijn. Het niet naleven van die termijn belet de
strafuitvoeringsrechtbank niet zich uit te spreken over de vrijheidsbeneming of de invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde veroordeelde.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 10.3 IVBPR : de strafuitvoeringsrechtbank leidt ten onrechte geen schending van deze bepaling
af uit de omstandigheid dat de eiser gedurende de twaalf laatste jaren
van zijn detentie nooit een uitgaansfaciliteit heeft genoten en in die
tijd dus geen reclassering heeft kunnen uitwerken, hoewel in vroegere
vonnissen werd gesteld dat de eiser stapsgewijs een reclassering moest
uitwerken via uitgaansfaciliteiten.
5. In zoverre het middel een vergelijking vereist tussen de gegevens
van het bestreden vonnis en die aangehaald door vroegere vonnissen van
de strafuitvoeringsrechtbank, vergt het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
6. In zoverre het middel gericht is tegen eisers gebrek aan reclasseringsmogelijkheden, is het niet gericht tegen het vonnis en is het
evenmin ontvankelijk.
7. Voor het overige oordeelt het vonnis met de redenen vermeld in
zijn rechtsoverweging 2 wettig dat de strafuitvoeringsrechtbank zich in
het kader van de hangende procedure niet uit te spreken heeft over een
eventuele schending van artikel 10.3 IVBPR met betrekking tot de nog
lopende hoofdgevangenisstraffen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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Derde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1
IVBPR : de strafuitvoeringsrechtbank geeft blijk van partijdigheid
doordat zij sinds haar vonnis van 23 november 2010 meermaals in identieke bewoordingen melding heeft gemaakt van eisers terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank in 2013 en van het deblokkeren van zijn dossier, maar er nooit effectief gevolg aan heeft gegeven.
9. De artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR zijn niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank. Deze rechtbank doet immers geen uitspraak
over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre faalt het middel naar recht.
10. Voor het overige valt uit de in het middel vermelde omstandigheden niet af te leiden dat de strafuitvoeringsrechtbank reeds vóór de
behandeling van de zaak een oordeel had zodat zij niet meer de vereiste
schijn van onpartijdigheid bezat.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Vierde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 3 EVRM, alsmede
miskenning van het proportionaliteitsbeginsel : de strafuitvoeringsrechtbank antwoordt niet op eisers middel dat zijn terbeschikkingstelling voor een termijn van 25 jaar, na het ondergaan van een lange gevangenisstraf en na een laattijdige beslissing, een schending van artikel 3
EVRM uitmaakt ; door de omstandigheden dat de eiser gedurende de
laatste 12 jaar onafgebroken in de gevangenis heeft verbleven en er
lange tijd is verlopen tussen de beslissingen tot terbeschikkingstelling
en de uitvoering ervan, is ook het proportionaliteitsbeginsel miskend.
12. Met de redenen vermeld in zijn rechtsoverweging 3, beantwoordt
het vonnis het vermelde verweer van de eiser.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
13. Er is geen algemeen rechtsbeginsel van proportionaliteit van
toepassing op de strafuitvoeringsrechtbank.
14. Het staat aan de rechter aan wie de wet de mogelijkheid verleent
om de bijkomende straf van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank op te leggen, te waken over de naleving van artikel 3
EVRM. De strafuitvoeringsrechtbank die op grond van de door haar
onaantastbaar vastgestelde feiten en conform de in de Wet Strafuitvoering bepaalde criteria, enkel beslist tot de vrijheidsbeneming van de
terbeschikkingestelde veroordeelde, schendt die bepaling niet.
15. Buiten de ontheffing bedoeld in artikel 95/29 Wet Strafuitvoering,
heeft de strafuitvoeringsrechtbank evenmin rechtsmacht om de termijn
van de terbeschikkingstelling te verminderen.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre
naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
2 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder Jean de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advo
caat : de heer Millen (bij de balie te Tongeren).

N° 2
2o

— 2 januari 2013
(P.12.2052.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDE. — Niet meer aangehouden verdachte. — Verzoek tot opheffing
van opgelegde voorwaarden. — Rechten van de Mens. — Verdrag Rechten
van de Mens. — Artikel 5. — Artikel 5.4. — Draagwijdte.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 5. — Artikel 5.4. — Niet meer aangehouden verdachte. — Verzoek
tot opheffing van opgelegde voorwaarden. — Draagwijdte.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Artikel 6.2. — Artikel 6.3. — Onderzoeksgerechten. — Draagwijdte.
4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Rechten van de mens. — Verdrag Rechten
van de Mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Artikel 6.2. — Artikel 6.3. —
Draagwijdte.
5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Gerechtelijk onderzoek. — Geheim
van het gerechtelijk onderzoek. — In vrijheid gestelde verdachte. —
Verzoek tot opheffing van opgelegde voorwaarden. — Inzage strafdossier.
— Draagwijdte. — Gevolg.
6o VOORLOPIGE HECHTENIS. — Invrijheidstelling onder voorwaarden. —
Gerechtelijk onderzoek. — In vrijheid gestelde verdachte. — Verzoek tot
opheffing van opgelegde voorwaarden. — Inzage strafdossier. — Draagwijdte. — Gevolg.
7o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Gerechtelijk onderzoek. — Geheim van het gerechtelijk onderzoek. — In vrijheid gestelde
verdachte. — Verzoek tot opheffing van opgelegde voorwaarden. — Inzage
strafdossier. — Draagwijdte. — Gevolg.
8o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Geheim van het onderzoek. — Toelating
tot inzage strafdossier. — Voorwaarde. — Gevolg.
9o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Onderzoeksgerechten. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure bij de regeling van de rechtspleging. — Omvang. — Gevolg.
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10o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure bij de regeling van de
rechtspleging. — Voorlopige hechtenis. — Invrijheidstelling onder voorwaarden. — Gerechtelijk onderzoek.
11o VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN. — Beschikking onderzoeksrechter tot verlenging van opgelegde voorwaarden. — Verzet van verdachte tegen die verlenging. — Wijze.

1o en 2o Artikel 5.4. EVRM is niet van toepassing op de eiser die niet meer
is aangehouden, maar die enkel de opheffing van opgelegde voorwaarden
vraagt. (Art. 5.4 EVRM)
3o en 4o Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de
strafvordering. (Artt. 6, 6.1, 6.2 en 6.3 EVRM)
5o, 6o en 7o Het gerechtelijk onderzoek is, behoudens de wettelijke
uitzonderingen, geheim ; dat geheim kan rechtvaardigen dat uitspraak
wordt gedaan over het verzoek van een in vrijheid gestelde verdachte tot
opheffing van opgelegde voorwaarden op grond van artikel 36, § 1, vierde
lid, Voorlopige Hechteniswet, zonder dat hij inzage heeft gekregen in het
volledige strafdossier ; het door de eiser ingeroepen recht van verdediging
kan aan die regel geen afbreuk doen. (Art. 36, § 1, vierde lid Voorlopige
Hechteniswet)
8o Het geheim van het onderzoek heeft eveneens tot gevolg dat in de regel
slechts toelating tot inzage in het strafdossier kan worden verleend wanneer
de wet dat uitdrukkelijk voorziet. (Artt. 36 en 37 Voorlopige Hechteniswet)
9o en 10o Het onderzoek, bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvorde
ring, betreft de eigenlijke onderzoekshandelingen, met uitsluiting van de
stukken betreffende de voorlopige hechtenis waarvoor de wetgever in een
afzonderlijke rechtspleging heeft voorzien. (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering)
11o Artikelen 36 en 37 Voorlopige Hechteniswet verlenen aan de verdachte
geen recht op hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter
tot de verlenging van opgelegde voorwaarden ; de verdachte die zich verzet
tegen die verlenging, kan een verzoekschrift op grond van artikel 36, § 1,
vierde lid, Voorlopige Hechteniswet indienen bij de raadkamer. (Artt. 36 en
37 Voorlopige Hechteniswet)

(G.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel in zijn geheel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.4, 6.1 en 6.3.b
EVRM en de artikelen 30, 36 en 37 Voorlopige Hechteniswet, alsmede
miskenning van het recht op tegenspraak en wapengelijkheid als onderdeel van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging :
het arrest oordeelt ten onrechte dat eisers recht van verdediging niet is
miskend doordat hij in het kader van de procedure tot opheffing van de
opgelegde voorwaarden geen inzage in het strafdossier heeft gekregen,
terwijl de nieuwe stukken sinds zijn invrijheidstelling wel ter beschikking waren van de appelrechters en het openbaar ministerie (eerste
onderdeel) ; het arrest oordeelt ten onrechte dat aan de verdachte die
voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt in toepassing van
de artikelen 36 en 37 Voorlopige Hechteniswet, geen inzage in het strafdossier kan verleend worden, terwijl de eiser die inzage had gevraagd
om verweer te kunnen voeren op basis van de actuele gegevens van het
strafdossier (tweede onderdeel).
2. Artikel 5.4 EVRM is niet van toepassing op de eiser die niet meer is
aangehouden, maar die enkel de opheffing van opgelegde voorwaarden
vraagt.
Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het middel schending van die bepalingen aanvoert, faalt het
naar recht.
3. Krachtens artikel 57, § 1, Wetboek van Strafvordering is, behoudens de wettelijke uitzonderingen, het gerechtelijk onderzoek geheim.
Dat geheim kan rechtvaardigen dat uitspraak wordt gedaan over het
verzoek van een in vrijheid gestelde verdachte tot opheffing van opgelegde voorwaarden op grond van artikel 36, § 1, vierde lid, Voorlopige
Hechteniswet, zonder dat hij inzage heeft gekregen in het volledige
strafdossier. Het door de eiser ingeroepen recht van verdediging kan aan
die regel geen afbreuk doen.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Het geheim van het onderzoek heeft eveneens tot gevolg dat in de
regel slechts toelating tot inzage in het strafdossier kan worden verleend
wanneer de wet dat uitdrukkelijk voorziet.
De artikelen 36 en 37 Voorlopige Hechteniswet voorzien niet in het
recht op inzage van het strafdossier door de hiervoor bedoelde verdachte,
zodat de eiser in het kader van de vermelde procedure geen recht tot
inzage had en de appelrechters hem ook geen toelating tot inzage konden
verlenen.
De kamer van inbeschuldigingstelling kon dus, zonder schending van
enige wettelijke bepaling noch miskenning van enig algemeen rechtsbeginsel, oordelen dat de eiser toelating tot inzage had dienen te vragen aan
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de onderzoeksrechter op grond van de procedure bepaald in artikel 61ter
Wetboek van Strafvordering, iets wat hij niet heeft gedaan.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel voor het overige aanvoert dat het arrest ten
onrechte oordeelt dat het gebrek aan inzage van het strafdossier eisers
recht van verdediging niet heeft miskend, komt het op tegen een overtollige reden die de beslissing niet schraagt en is het bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 235bis, § 1 en § 2, Wetboek
van Strafvordering en de artikelen 35, § 2 en § 3, 36, § 1, en 37, eerste lid,
Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte dat de regelmatigheid van de beslissing van de onderzoeksrechter tot verlenging van
aan de eiser opgelegde voorwaarden niet dient onderzocht te worden,
terwijl de eiser in besluiten de onregelmatigheid van die beschikking
uitdrukkelijk heeft aangevoerd in toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering en de kamer van inbeschuldigingstelling daarover
dus moest oordelen omdat de zaak bij haar regelmatig aanhangig was.
7. Het onderzoek, bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, betreft de eigenlijke onderzoekshandelingen, met uitsluiting van
de stukken betreffende de voorlopige hechtenis waarvoor de wetgever in
een afzonderlijke rechtspleging heeft voorzien.
In zoverre het middel schending van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering aanvoert, faalt het naar recht.
8. Voor het overige verlenen de artikelen 36 en 37 Voorlopige Hechteniswet aan de verdachte geen recht op hoger beroep tegen de beschikking
van de onderzoeksrechter tot verlenging van opgelegde voorwaarden. De
verdachte die zich verzet tegen die verlenging, kan een verzoekschrift op
grond van artikel 36, § 1, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet indienen
bij de raadkamer.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre
eveneens naar recht.
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.
2 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advo
caat : de heer Vereecke (bij de balie te Brugge).
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N° 3
2o

— 2 januari 2013
(P.12.2019.F)

kamer

1o VREEMDELINGEN. — Vrijheidsberoving. — Maatregel tot verwijdering.
— Onderzoeksgerechten. — Opdracht. — Overeenstemming met de wet. —
Opportuniteit.
2o VREEMDELINGEN. — Maatregel tot verwijdering. — Noodzaak. —
Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
3o OPENBARE ORDE. — VREEMDELINGEN. — Maatregel tot verwijdering. — Gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. — Frauduleuze arbeid. — Arbeid zonder vergunning. — Begrip.

1o De onderzoeksgerechten moeten nagaan of de tegen de vreemdeling genomen
maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied
overeenkomstig de wet zijn genomen, zonder dat zij uitspraak mogen doen
over de opportuniteit van de maatregel  (1). (Art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet)
2o De onderdaan van een derde land kan het bevel worden gegeven om het
grondgebied onverwijld te verlaten, wanneer de vreemdeling een gevaar
vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. (Art. 74/14, § 3, 3o,
Vreemdelingenwet)
3o Sluikwerk kan beschouwd worden als een reële bedreiging die voldoende
ernstig is om een fundamenteel belang van de maatschappij aan te tasten.
(Art. 74/14, § 3, 3o, Vreemdelingenwet)

(Belgische Staat t. R.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel voert schending aan van de artikelen 72 en 74/14, § 3, 3°,
Vreemdelingenwet.
Artikel 72, tweede lid, van de wet draagt de onderzoeksgerechten op
om na te gaan of de tegen een vreemdeling genomen maatregelen van
vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeen  (1) Zie Cass. 31 juli 2001, AR P.01.1011.F, AC 2001, nr. 427.
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stemming zijn met de wet. De gepastheid van de maatregel valt volledig
buiten dat toezicht.
Krachtens artikel 74/14, § 3, 3°, kan de onderdaan van een derde land
het bevel worden gegeven om het grondgebied onverwijld te verlaten,
wanneer de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid.
Het arrest wordt verweten dat het de beslissing om de verweerder onverwijld naar de grens terug te geleiden onwettig verklaart. Het middel
oefent kritiek uit op de reden volgens welke “het hof [van beroep], zonder
zich te mengen in de beoordeling door de administratieve overheid van
de mate van sociale onrust die door illegale arbeid wordt veroorzaakt, te
dezen niet vaststelt in hoeverre de veronderstelde illegale activiteit die
door de dienst sociale inspectie aan de [verweerder] ten laste is gelegd
en door de minister of diens gemachtigde in aanmerking is genomen,
een ernstig gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid oplevert”.
Volgens het arrest heeft de administratieve overheid het bevel om
het grondgebied te verlaten gemotiveerd met de vaststelling dat de
verweerder niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs en een
beroepsbezigheid als zelfstandige of in dienstverband uitoefent zonder
in het bezit te zijn van de vereiste vergunning. Het arrest voegt daaraan
toe dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar beslissing om geen uitstel
van verwijdering te verlenen, heeft gegrond op het feit dat de sociale
inspectie tegen de verweerder een proces-verbaal heeft opgemaakt
wegens illegale arbeid.
Sluikwerk kan beschouwd worden als een reële bedreiging die
voldoende ernstig is om een fundamenteel belang van de maatschappij
aan te tasten.
De overweging van de Dienst Vreemdelingenzaken volgens welke de
door de verweerder zonder vergunning verrichte arbeid een gevaar is
voor de openbare orde en de nationale veiligheid, een omstandigheid
waardoor hij onverwijld kan worden verwijderd, is geen onwettige reden
en evenmin een reden die op een kennelijke beoordelingsfout of feitelijke vergissing berust.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die oordeelt dat de illegale activiteit die de verweerder volgens de sociale inspectie zou uitoefenen de
openbare orde en de nationale veiligheid niet ernstig in gevaar brengt,
stelt haar feitelijke beoordeling in de plaats van die van de Dienst
Vreemdelingenzaken en overschrijdt aldus de grenzen van het haar bij
artikel 72 van de wet van 15 december 1980 opgedragen wettigheidstoezicht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
2 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advo
caten : de heer Derriks (bij de balie te Brussel) en de heer Van Witzenburg
(bij de balie te Brussel).

N° 4
1o

— 3 januari 2013
(C.12.0172.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking. —
Begrip.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking. —
Begrip.

1o en 2o De rechter kan geen middel verwerpen door zich uitsluitend te
baseren op een vorige beslissing, waaraan hij zodoende het karakter van een
algemene en als regel geldende beschikking verleent  (1). (Art. 6 G
 erechtelijk
Wetboek)

(Discount Press b.v.b.a.

t

Stad Hoei)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 4 april 2011 en
19 september 2011 van het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Het bestreden arrest van 4 april 2011 verwerpt het middel waarin de
eiseres de schending aanvoert van de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet
door de belastingverordening van 29 januari 2007, in zoverre die verordening van toepassing is op de bedelers van gratis, niet-geadresseerd
  (1) Zie Cass. 2 mei 2001, AR S.00.0146.N, AC 2001, nr. 297.
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huis-aan-huisreclamedrukwerk, maar niet op de bedelers van drukwerk
zonder reclamedoeleinden dat gratis is, dat niet thuis wordt bezorgd of
dat tegen betaling of geadresseerd wordt bezorgd, door alleen de motivering weer te geven van een arrest van de Raad van State betreffende “de
schending van de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie door een soortgelijke verordening als die waarop het geding
betrekking heeft en die ook is genomen ten behoeve van de gemeentefinanciën”, en door te beslissen dat die beslissing “terecht” uitspraak doet
“op grond van dezelfde onderscheidingscriteria”.
Het hof van beroep verwerpt aldus een middel van de eiseres door zich
uitsluitend te baseren op een vorige beslissing, waaraan het zodoende,
in strijd met artikel 6 Gerechtelijk Wetboek, het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking verleent.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van het bestreden arrest van 4 april 2011 leidt tot
nietigverklaring van het arrest van 19 september 2011, dat het gevolg
daarvan is.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest van 4 april 2011.
Verklaart het arrest van 19 september 2011 nietig.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest en van het nietig verklaarde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
3 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer T’Kint.

N° 5
1o

— 3 januari 2013
(C.12.0174.F)

kamer

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — Algemeen. — Verschillende daders. — Hoofdelijkheid. — Vergoeding van het
slachtoffer. — Bijdrage in de schuld. — Vordering tot vrijwaring van een
dader tegen een mededader. — Veroordeling tot volledige vrijwaring. —
Voorwaarde.

Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van twee daders,
kan de rechter, op de vordering tot vrijwaring van een dader tegen de mede
dader, tenzij hij vaststelt dat de mededader contractueel verplicht was de
dader te vrijwaren, niet beslissen dat, in de onderlinge verhouding van dader
en mededader, laatstgenoemde gehouden is tot volledige v
 rijwaring van de
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dader, aangezien hij in dat geval het bestaan van een oorzakelijk verband
tussen de fout van de dader en de schade van het slachtoffer ontkent  (1).
(Artt. 1382 en 1383 BW)
t.

(Établissements Mayon et Mignon b.v.b.a.
Fortis Bank n.v., in aanwezigheid van E. e.a.)
Arrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 27 april 2007.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1146, 1147, 1149, 1251, 3°, 1382 tot 1385 van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking zonder oorzaak.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt “dat de (verweerster) een fout heeft begaan door van de
(eiseres) een hypothecair mandaat en vervolgens een hypotheek te aanvaarden op
een stuk grond waarvan zij wist of diende te weten dat het zou worden verkocht
aan een andere klant (en dat zij) zich zodoende mede schuldig heeft gemaakt
aan de wanuitvoering, door de (eiseres), van haar contractuele verbintenissen
ten aanzien van de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen)”
en dat “de (verweerster), door te eisen dat die – onrechtmatig verkregen – hypotheek pas gelicht kon worden na betaling van een bedrag van 1.200.000 frank,
daarenboven heeft volhard in een onrechtmatige gedraging, aangezien herhaald
moet worden dat zij wel degelijk wist dat de kopers dat bedrag hadden betaald in
1998”, en beslist om die redenen dat “aan de (tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen), tot vergoeding van de door de fout van de (verweerster)
veroorzaakte schade, een bedrag verschuldigd is tot beloop van 29.747,22 euro +
639,57 euro + 2.000 euro, dit is 32.386,79 euro, zoals de eerste rechter heeft beslist” ;
het arrest bevestigt het beroepen vonnis, “in zoverre het de door de (verweerster)
tegen de (eiseres) ingestelde vordering tot vrijwaring geheel toewijst”, om alle
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om
de volgende redenen :
“(De eiseres) heeft geen goede gronden om te betwisten dat zij (haar) contractuele verbintenissen jegens (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen) niet is nagekomen, aangezien zij een hypothecair mandaat op de bouwgrond heeft toegekend, ook al wist ze dat de bouwgrond was betaald.
De (eiseres) is degene die voordeel heeft gehaald uit het feit dat de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) de prijs twee keer hebben betaald,

  (1) Zie Cass. 23 juni 2005, AR C.03.0551.F–C.03.0556.F, AC 2005, nr. 369.
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aangezien de twee betalingen wel degelijk hebben gediend om haar schuld jegens
de (verweerster) af te lossen (...).
De omstandigheid dat die betalingen zijn geschied zonder de toestemming van
de (eiseres), doet daar niet aan af.
De toewijzing van (verweersters) vordering tot vrijwaring komt niet neer op de
toekenning van een derde betaling aan (de verweerster), maar moet integendeel
verhinderen dat de (eiseres) in fine een dubbele betaling van de prijs geniet”.
Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer de schade voortvloeit uit de samenlopende fouten van verschillende
personen, is ieder van hen jegens het slachtoffer gehouden tot de integrale vergoeding van de door die fouten veroorzaakte schade.
Wanneer een van de personen die de fouten hebben begaan het slachtoffer
volledig heeft vergoed, kan hij vervolgens tegen de andere medeaansprakelijken
een vordering instellen, onder aftrek van het gedeelte van de schade dat hij diende
te vergoeden. Die regresvordering kan gegrond zijn op de wettelijke indeplaatsstelling, zoals vastgelegd in artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, op het
algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak of op het mechanisme
zelf van de burgerlijke aansprakelijkheid, of althans van de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Wanneer de partijen geen vrijwaringsbeding in hun overeenkomst hebben opgenomen, kan de rechter bijgevolg, inzake de betrekkingen tussen de personen
die de fouten hebben begaan, niet beslissen dat een van die personen de andere
geheel moet vrijwaren, zonder tegelijkertijd te ontkennen dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de fout van laatstgenoemde en de schade van het slachtoffer.
Het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, “in zoverre het de door de (verweerster) tegen de (eiseres) ingestelde vordering tot vrijwaring geheel toewijst”, en de
eiseres aldus verplicht om de schade van de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen in fine integraal te vergoeden, zonder vast te stellen dat
de verweerster en de eiseres een vrijwaringsbeding zouden zijn overeengekomen,
schendt de artikelen 1251, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskent
het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is nieuw :
De eiseres voerde in haar conclusie in hoger beroep aan dat “[de
verweerster] een fout heeft begaan waarvoor zij als kredietverstrekker
aansprakelijk is”, dat “[de tot bindendverklaring opgeroepen partijen]
terecht tegen [de verweerster] een aansprakelijkheidsvordering hebben
ingesteld” dat laatstgenoemde moet worden veroordeeld tot terugbetaling van de som van 29.747,22 euro, dat “de motivering van de eerste
rechter, die [de eiseres] veroordeelt tot tussenkomst en vrijwaring van
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[de verweerster] voor haar veroordelingen jegens [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen], niet gegrond is” en dat “indien
de vordering tot tussenkomst en vrijwaring in beginsel gegrond wordt
verklaard, zulks erop neerkomt dat er aan [de verweerster] een derde
betaling wordt toegekend”.
In tegenstelling tot wat de verweerster betoogt, heeft de eiseres aldus
aangevoerd dat zij niet kon worden veroordeeld tot terugbetaling, aan
de verweerster, van het volledige bedrag dat de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen hadden betaald.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Het arrest, dat uitspraak doet over de vordering van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen tegen de verweerster,
oordeelt dat “de [verweerster] een fout heeft begaan door van de [eiseres]
een hypothecair mandaat en vervolgens een hypotheek te aanvaarden op
een stuk grond waarvan zij wist of diende te weten dat deze zou worden
verkocht aan een andere klant”, dat “zij zich zodoende mede schuldig
heeft gemaakt aan de wanuitvoering, door de [eiseres], van haar contractuele verbintenissen ten aanzien van de [tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partijen]” en dat “de [verweerster], door te eisen dat
die – onrechtmatig verkregen – hypotheek pas gelicht kon worden na
betaling van een bedrag van 1.200.000 frank, daarenboven heeft volhard
in een onrechtmatige gedraging, aangezien herhaald moet worden dat
zij wel degelijk wist dat de kopers dat bedrag hadden betaald in 1998”.
Het oordeelt ook dat “[de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen], door de hierboven omschreven fouten van de [verweerster], de prijs van de grond een tweede keer hebben moeten betalen”, dat
“indien de bank die fouten niet had begaan, de [tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partijen] de interest op het overbruggingskrediet
van februari 2001 en maart 2001 niet hadden moeten betalen” en dat “het
feit dat de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen]
zijn opgenomen in de lijst van de Nationale Bank”, wat morele schade
heeft veroorzaakt, “ook te wijten is aan de fouten van [de verweerster]”.
Het arrest beslist aldus dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen
de fout van de verweerster en de schade van de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen.
Het arrest, dat uitspraak doet over de vordering tot vrijwaring van
de verweerster tegen de eiseres, oordeelt dat “[de eiseres] geen goede
gronden heeft om te betwisten dat zij [haar] contractuele verbintenissen
jegens [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen]
niet is nagekomen, aangezien zij een hypothecair mandaat op de grond
heeft toegekend, ook al wist ze dat de grond was betaald”.
Het arrest, dat zonder vast te stellen dat de eiseres contractueel
verplicht was de verweerster te vrijwaren, beslist dat de eiseres de
verweerster in het kader van hun wederzijdse betrekkingen geheel moet
vrijwaren, ontkent het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de
fout van de verweerster en de schade van de tot bindendverklaring van
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het arrest opgeroepen partijen, en schendt derhalve de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering tot vrijwaring van de verweerster tegen de eiseres toewijst en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten tussen die partijen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van O.E. en F.M.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten ; houdt de andere helft
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
3 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en mevr. Heenen.

N° 6
1o

— 3 januari 2013
(D.12.0017.F)

kamer

1o ADVOCAAT. — Juridische tweedelijnsbijstand. — Kwaliteit van de prestaties van advocaten. — Toezicht. — Tekortkoming. — Tuchtprocedure. —
Inleiding. — Termijn. — Toepasselijke bepaling.
2o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Onaantastbare
beoordeling door feitenrechter. — Advocaat. — Juridische tweedelijnsbijstand. — Kwaliteit van de prestaties van advocaten. — Toezicht. —
Tekortkoming. — Tuchtprocedure. — Straf. — Schrapping. — Motivering.
— Toezicht van het Hof. — Grenzen.
3o ADVOCAAT. — Tuchtprocedure. — Kosten van het onderzoek en van het
onderzoek ter terechtzitting. — Ten laste van de betrokken advocaat. —
Voorwaarde. — Berekeningswijze.
4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum. — Raming. — Advocaat.
— Tuchtprocedure. — Kosten. — Kosten van het onderzoek en van het
onderzoek ter terechtzitting. — Ten laste van de betrokken advocaat. —
Voorwaarde. — Berekeningswijze.

1o Artikel 474 van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de
procedure na afloop waarvan de raad van de orde, bij een met redenen
omklede beslissing, een advocaat kan schrappen van de lijst van de
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advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische
tweedelijnsbijstand. (Art. 508/8, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
2o Het Hof is niet bevoegd om te oordelen over de feitelijke overwegingen op
grond waarvan de bestreden beslissing oordeelt dat de schrapping in dit
geval een geschikte straf is voor de oude nalatigheden die t.a.v. de advocaat
bewezen zijn verklaard.
3o en 4o De bestreden beslissing verantwoordt zijn beslissing niet naar recht om
de kosten van de rechtspleging in hoger beroep, die forfaitair zijn vastgesteld
op 500 euro, aan de betrokken advocaat ten laste te leggen, wanneer ze niet
vaststelt dat het onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting tot kosten
in hoger beroep hebben geleid en evenmin verduidelijkt waarom de schade
alleen maar naar billijkheid kan worden bepaald  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW ;
Art. 460, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(B. t. Stafhouder

van de franstalige orde van advocaten

van de balie te

Brussel e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige en
Duitstalige tuchtraad van beroep van de advocaten van 25 april 2012, dat
op verwijzing uitspraak heeft gedaan ten gevolge van het arrest van het
Hof van 9 december 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
.........................................................
Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt de bestreden beslissing dat ze weigert artikel 474
Gerechtelijk Wetboek toe te passen op de procedure bepaald in
artikel 508/8, tweede lid, van dat wetboek of dat ze, op zijn minst, zeer laattijdig de schrapping van de lijst van de advocaten die prestaties wensen te
verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand uitspreekt.
De wet van 21 juni 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure
voor haar leden heeft de artikelen 458 tot 463 en 474 van dat wetboek
vervangen.
  (1) Zie Cass. 18 april 2011, AR C.10.0548.F, AC 2011, nr. 263.
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Die wet heeft ook het voormelde artikel 508/8, tweede lid, in die zin
gewijzigd dat de raad van beroep een advocaat bij een met redenen
omklede beslissing kan schrappen van de lijst van de advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand volgens de in de artikelen 458 tot 463 bepaalde procedure.
Het aldus gewijzigde artikel 508/8, tweede lid, verwijst niet naar
artikel 474 dat bijgevolg niet van toepassing is op de procedure bepaald
in artikel 508/8, tweede lid.
De bestreden beslissing oordeelt dat “de verweten tekortkomingen
weliswaar oud zijn maar […] dat de redelijke termijn niet is overschreden, gelet op het feit dat het dossier ingewikkeld is, elke partij
[…] de haar bij wet toegekende rechtsmiddelen heeft kunnen aanwenden
en [de eiser] een verdaging heeft kunnen verkrijgen telkens als hij dat
wenste”, dat “de tuchtraad de sanctie voldoende kan aanpassen al naargelang hij al dan niet beslist de schrapping op te leggen op grond van het
aantal en de zwaarwichtigheid van de al dan niet bewezen verklaarde
grieven”, en onderstreept dat de schrapping “geenszins definitief is,
aangezien [de van de lijst geschrapte advocaat] nog steeds kan vragen
om opnieuw op de lijst te worden geplaatst”.
Zij spreekt vervolgens de schrapping van de eiser uit, op grond dat
de jegens hem bewezen verklaarde grieven “ernstige tekortkomingen
vormen inzake de kwaliteit van de prestaties die verwacht worden van
een advocaat die dossiers van juridische tweedelijnsbijstand wenst te
behandelen”, dat ze getuigen van “een ernstig gebrek aan plichtsbesef”
en een “misprijzen voor cliënten die zich per definitie in een precaire
toestand bevinden” en dat ze “van aard kunnen zijn het vertrouwen van
de rechtzoekenden in de rechtsbijstand aan te tasten” alsook “van het
vertrouwen van de overheid in de bekwaamheid van de balie om de haar
bij wet toegekende opdrachten uit te voeren”.
De bestreden beslissing vermeldt aldus de feitelijke overwegingen
waarop zij steunt om te beslissen dat de schrapping in dit geval een
passende straf uitmaakt voor de oude tekortkomingen die zij jegens de
eiser bewezen verklaart.
Het Hof is niet bevoegd om die feiten te beoordelen.
Aangezien de grief volgens welke artikel 508/8, tweede lid, de rechter
niet zou toestaan de straf geval per geval aan te passen, niet van belang
is voor de oplossing van het geschil, bestaat er geen grond om de door de
eiser voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voor
te leggen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt de bestreden beslissing dat zij de kosten van het
onderzoek en van het onderzoek ter terechtzitting forfaitair begroot,
zonder nog maar vast te stellen dat het bedrag van die kosten niet nauwkeurig kan worden bepaald.
Luidens artikel 460, zesde lid, Gerechtelijk Wetboek kan de tuchtraad
in zijn beslissing de kosten die voor het onderzoek en voor het onderzoek
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ter terechtzitting werden gemaakt aan de betrokken advocaat ten laste
leggen.
De bestreden beslissing legt de eiser de kosten van de rechtspleging in
hoger beroep ten laste, die zij forfaitair vaststelt op 500 euro, zonder vast
te stellen dat het onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting hebben
geleid tot kosten in hoger beroep en zonder te verduidelijken waarom de
schade alleen maar naar billijkheid kan worden bepaald.
Zij verantwoordt haar beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij de eiser veroordeelt
tot betaling van een bedrag van 500 euro wegens kosten van de rechtspleging in hoger beroep.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser in drie vierden van de kosten en de eerste
verweerder in het overige vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep.
3 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en mevr. Grégoire.

N° 7
1o

— 4 januari 2013
(C.11.0679.N)

kamer

1o VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Artikelen 13 en 14 WAM
1989. — Schadevergoeding benadeelde. — Verplichtingen en sancties voor
de verzekeraar. — Draagwijdte en omvang van deze bepalingen.
2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Artikelen 13 en 14 WAM 1989. — Schadevergoeding benadeelde. — Verplichtingen en sancties voor de verzekeraar. —
Draagwijdte en omvang van deze bepalingen.

1o en 2o Het middel dat ervan uitgaat dat de artikelen 13 en 14 WAM 1989,
die de verzekeraar bijkomende verplichtingen opleggen die verder reiken
dan loutere betalingsmodaliteiten inzake zijn verplichting tot vergoeding
van de benadeelde, procedureregels zijn in de zin van artikel 3 Gerechtelijk
Wetboek, faalt naar recht  (1). (Art. 3 Gerechtelijk Wetboek ; Artt. 13 en
14 WAM 1989 )
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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(B. t. KBC Verzekeringen n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :
I. Situering
1. Eiser had, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van een
door een motorvoertuig aangereden zwaar gekwetste voetgangster, met
toepassing van de artikelen 13 en 14 van de wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (WAM-wet), bij
verweerster (als verzekeraar van de bestuurster) een verzoek tot schadevergoeding ingediend.
2. Het (in hoger beroep gewezen) bestreden vonnis wijst dit verzoek af.
3. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan.
II. Bespreking

van het middel

1. Het enig middel verwijt het bestreden vonnis ten onrechte te
oordelen dat de sanctieregeling voorzien in de voornoemde bepalingen
geen toepassing kan vinden op dit schadegeval dat zich voordeed op
3 januari 2000.
2. In deze betwisting staat de vraag centraal naar de werking in de tijd
van de artikelen 13 en 14 WAM-wet, waarvan de bepalingen werden ingevoerd bij wet van 22 augustus 2002 (BS 17 sept. 2002). Krachtens artikel 13
van deze wet treden deze bepalingen in werking op 19 januari 2003.
De artikelen 13 en 14 WAM verplichten de verzekeraar tot het voorleggen binnen een bepaalde termijn na de datum waarop de benadeelde
zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, van hetzij een met
redenen omkleed voorstel tot schadevergoeding of — wanneer de schade
niet volledig gekwantificeerd werd maar kwantificeerbaar is — een voorstel tot voorschot, hetzij een met redenen omkleed antwoord wanneer
de aansprakelijkheid of de toepassing van artikel 29bis wordt betwist of
niet volledig is gekwantificeerd of kwantificeerbaar is.
De bepalingen voorzien in sancties voor het geval de verzekeraar deze
verplichtingen niet nakomt, de bedoelde voorstellen kennelijk ontoereikend zijn of de verzekeraar niet tijdig betaalt na aanvaarding van de
bedoelde voorstellen door de benadeelde persoon.
Deze wet bevat geen uitdrukkelijke overgangsregeling.
3. De eiser voert aan dat de nieuwe bepalingen vanaf hun inwerkingtreding (op 19 januari 2003) onmiddellijk van toepassing zijn op de verzoeken
tot schadevergoeding die de benadeelde na die datum richt aan de WAMverzekeraar, zelfs wanneer die verzoeken betrekking hebben op schadegevallen die zich hebben voorgedaan voor de inwerkingtreding van deze
bepalingen. Het bestreden vonnis miskent volgens hem dat de bedoelde
bepalingen als procedureregels onmiddellijk in werking zijn getreden,
terwijl het ook negeert dat deze sanctieregels, voorzien in beide bepalingen, slechts modaliteiten zijn van het eigen recht van de benadeelde
op grond van de artikelen 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst en
29bis WAM, die geen afbreuk doen aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten of definitief verworven rechtsposities.
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4. Bij gebrek aan een specifieke wettelijke overgangsregeling moet
voor het bepalen van de temporale functie van deze bepalingen toepassing worden gemaakt van de algemene principes van het overgangsrecht.
Krachtens artikel 2 BW beschikt de wet alleen voor het toekomende
en heeft zij geen terugwerkende kracht. De nieuwe wet is in de regel
niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere
wet ontstane toestanden die zich voordoen of zich voortzetten onder
de gelding van de nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt
gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
5. Hoewel die regel van de onmiddellijke werking het uitganspunt
vormt, geldt inzake overeenkomsten het principe van de eerbiedigende
werking van de nieuwe wet. Aldus blijft de wet die van toepassing was op
het moment van de totstandkoming van het contract de overeenkomst
beheersen, met inbegrip van de toekomstige gevolgen, nadat de nieuwe
wet in werking trad.
6. Het Hof van Cassatie aanvaardt hierop een uitzondering wanneer de
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is, of uitdrukkelijk de toepassing bepaalt op de lopende overeenkomst  (1). In die laatste
uitzonderingsgevallen moet de rechter wel nog nagaan wat die onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet op de lopende overeenkomsten
precies behelst. Dit vereist een onderzoek naar het aanknopingspunt
of het relevante rechtsfeit dat bepaalt of de nieuwe wet van toepassing is  (2). Ingevolge het verbod van retroactieve werking kan een wet
geen rechtsgevolgen verbinden aan rechtsfeiten die zich voordeden
voordat de wet van toepassing werd op de lopende overeenkomst. Zo
wordt de schadeverwekkende daad algemeen als het relevante rechtsfeit aanvaard voor het vaststellen van de toepassing van een nieuwe
wettelijke aansprakelijkheidsregel of een wetsbepaling die ingrijpt in
de verplichtingen van de verzekeraar, terwijl voor wettelijke bepalingen
die (slechts) betrekking hebben op de betalingsmodaliteit en de berekening van de vergoeding daarentegen slechts gekeken wordt naar het
moment waarop de betaling wordt gedaan of de vergoeding definitief
wordt vastgesteld, ongeacht het ogenblik waarop het schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan  (3).
7. In de voorliggende betwisting oordeelt het bestreden vonnis dat de
uitzonderingsvoorwaarden op de regel van de eerbiedigende werking niet
vervuld zijn, waardoor de rechtsvordering van de eiser geregeld blijft
door de wet onder de gelding waarvan de overeenkomst gesloten is. Het
oordeelt in het bijzonder (met verwijzing naar het arrest van uw Hof
van 23 juni 2000, AR C.99.0436.F, AC 2000, nr. 399) dat de WAM-wet niet
  (1) Cass. 14 feb. 2002, AR C.00.0350.N, AC 2002, nr. 108 ; Cass. 18 maart 2011, AR
C.10.0015.N, AC 2011, nr. 212 ; Cass. 12 maart 2012, AR S.10.0154.N, AC 2012, nr. 161.
  (2) Zie hierover S. Lierman en B. Weyts, “Het overgangsrecht en de inwerkingtreding van wettelijke regels, in het bijzonder m.b.t. het verzekeringsrecht”, TPR 2005,
57-58, nr. 15.
  (3) P. Popelier, “Toepassing van de wet in de tijd. Vaststelling en beoordeling van
temporale functies”, APR, Story-Scientia, 1999, 41, nr. 60 en de aldaar vermelde cassatierechtspraak.

ARREST-2013-01.indb 20

15/11/13 12:18

N° 7 - 4.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

21

van openbare orde is, vermits artikel 31 van deze wet toelaat ervan af
te wijken in de mate er geen afbreuk gedaan wordt aan de rechten van
benadeelden, en dat de wet van 22 augustus 2002 nergens stelt dat hij
onmiddellijk van toepassing is op eerder aangegane verzekeringsovereenkomsten  (1).
8. Tegen deze beslissing voert eiser in eerste instantie aan dat de
beide bepalingen van de artikelen 13 en 14 WAM moeten worden opgevat
als nieuwe procedureregels die onmiddellijk van toepassing zijn op de
hangende rechtsgedingen. In dit verband merkt hij daarbij op dat deze
bepalingen een nieuwe procedure instellen voor een snellere schadeafwikkeling en opgenomen zijn onder afdeling 2 van de WAM-wet met als
opschrift “Bepalingen betreffende het instellen en het vervolgen van de
vordering”.
9. Aan de regel van de onmiddellijke werking van procedureregels ligt
artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek ten grondslag. Krachtens deze
bepaling zijn de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en
de rechtspleging van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder
dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij
op geldende wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de
wet bepaald. Het aanknopingspunt dat de wetgever in artikel 3 daarvoor
aanreikt, te weten “toepassing op de hangende rechtsgedingen”  (2) lijkt
m.i. evenwel niet zonder meer te kunnen worden getransponeerd naar de
sanctieregeling voorzien in de bedoelde artikelen. Op het ogenblik dat
het rechtsgeding hangende is (d.w.z. een aanvang neemt met de inleiding
van de eis en eindigt met een daarover in die aanleg gewezen beslissing  (3), is het verzoek tot schadevergoeding in beginsel immers reeds
geruime tijd ingediend en de termijn waarbinnen de verzekeraar diende
te reageren normalerwijze verstreken  (4). Bovendien komt het mij voor
dat eiser hierbij uitgaat van een naar mijn oordeel alleszins te ruime
interpretatie van het begrip procedureregel. Waar artikel 3 Ger.W. o.m.
  (1) Waar de appelrechters zich in dit verband beperken tot de vaststelling dat de
WAM-wet van openbare orde is, aanvaardt het Hof van Cassatie nochtans ook, zoals reeds
hoger (voetnoot 1) vermeld, een uitzondering op de regel van de eerbiedigende werking
van de nieuwe wet in geval deze van dwingend recht is. In andere arresten formuleert
het Hof de regel evenwel enkel voor de wetten die de openbare orde raken : zie o.m. Cass.
26 mei 2005, AR C.04.0215.F, AC 2005, nr. 298 ; Cass. 15 sept. 2005, AR C.04.0345.N, AC 2005,
nr. 437 ; Cass. 24 april 2008, AR C.06.0353.N, AC 2008, nr. 248. Zie m.b.t. de eerbiedigende
werking van de nieuwe wetsbepalingen ook : G. Jocqué, “De Nieuwe WAM-wetgeving”,
CABG 2003/5, 16-17 ; J. Muyldermans, “Noot onder rechtbank van eerste aanleg Mechelen
van 15 nov. 2006”, VAV 2007/3, 167.
  (2) “Hangende rechtsgedingen” zijn rechtsgedingen die nog moeten worden beslecht
op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen : Cass. 18 okt. 1999,
AR C.98.0098.F, AC 1999, nr. 540, met concl. adv.-gen. J.F. Leclercq.
  (3) P. Popelier, o.c., 73, nr. 111.
  (4) Bepaalde rechtsleer nuanceert daarom het aanknopingspunt en maakt een bijkomend onderscheid naargelang het verzoek tot schadevergoeding van de benadeelde
werd ingediend voor of na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen
Door de nieuwe wet ook toe te passen op de eerdere verzoeken zou men volgens deze
visie “en effet donner à un acte un effet qu’il n’avait pas au moment où il a été posé”
(P.-H. Delvaux, “Le règlement des sinistres : obligations de faire offre et délais de
règlement”, in B. Dubuisson en P. Jadoul, Du neuf en assurance R.C. automobile, Brussel,
Bruylant, 2004, 159-160.
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verwijst naar wetten die de nietigheid of het verval van proceshandelingen aanbelangen, dan wel de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen of
nog de bewijswaarde en de bewijsprocedure of de toelaatbaarheid van
het beroep en de beroepstermijn  (1), betreft het hier telkens aspecten
die verband houden met de rechterlijke organisatie en de afhandeling
van de zaak voor de rechter. De artikelen 13 en 14 WAM voorzien daarentegen in termijnen voor de verzekeraar om te reageren op een verzoek
van de benadeelde en verbinden sancties aan de schending ervan. Deze
nieuwe verplichtingen voor de verzekeraar gaan vooraf aan de fase van
de rechtspleging en kunnen derhalve m.i. dan ook niet als regels van
rechtspleging gekwalificeerd worden.
10. In zoverre het middel van een andere juridische stelling uitgaat,
faalt het m.i. naar recht.
11. De eiser voert tevens aan dat de voornoemde bepalingen modaliteiten vormen van het eigen recht van de benadeelde dat steunt op
artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst  (2) en desgevallend op
artikel 29bis WAM. De bepalingen wijzigen volgens hem niets aan de
verplichting van de WAM-verzekeraar tot vergoeding van de benadeelde,
noch voeren zij nieuwe aansprakelijkheidsregels in. Hij verwijst daarbij
bovendien naar de uitdrukkelijke wil van de wetgever om met onmiddellijke ingang een snelle uitbetaling van de verschuldigde vergoedingen te
garanderen aan het slachtoffer van een verkeersongeval.
12. Met deze stelling zoekt eiser blijkbaar aansluiting bij de rechtspraak van uw Hof die de onmiddellijke werking aanvaardt van artikel 86
Wet Landverzekeringsovereenkomst. In een arrest van 6 oktober 2000  (3)
oordeelde uw Hof hierover dat “die bepaling in wezen de verplichtingen
van de verzekeraar niet wijzigt en geen nieuwe aansprakelijkheidsregel
invoert ; dat zij in hoofdzaak ertoe strekt de afwikkeling van schadegevallen te vereenvoudigen door aan de benadeelden een rechtstreekse
vordering toe te kennen en hierbij de benadeelde tegen het onvermogen
van de verzekerde te beschermen op een andere wijze dan door de toekenning van het voorrecht bedoeld in artikel 20, 9o van de Hypotheekwet”.
Hoewel het Hof erkent dat de toepassing van artikel 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat de excepties beperkt die de verzekeraar
mag aanvoeren tegen de benadeelde, in bepaalde omstandigheden weliswaar de toestand van de aangesproken verzekeraar kan verzwaren t.o.v.
het vroeger geldende stelsel, overweegt het verder dat dit accessoir
aspect niet opweegt tegen de wil van de wetgever de uitoefening van de
rechten van de benadeelden met onmiddellijke werking te onderwerpen
aan een nieuwe regeling en de aard van de regel bepaald in artikel 86
niet aantast. In dat kader dient m.b.t. artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst m.i. evenwel ook noodzakelijkerwijze te worden verwezen
naar de commentaren in de doctrine die in dat verband beklemtonen
dat de rechtstreekse vordering die door deze bepaling wordt mogelijk
gemaakt rechtstreeks haar oorsprong vindt in de wet en niet in de
  (1) P. Popelier, o.c., 72 e.v., nrs. 112-114.
  (2) Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (BS 20 aug. 1992).
  (3) Cass. 6 okt. 2000, AR C.99.0452.N, AC 2000, nr. 525.
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overeenkomst  (1), waardoor de regel van de eerbiedigende werking niet
zou spelen, maar deze bepaling onmiddellijk werking wordt toegekend.
Bovendien is ook de automatische uitbreiding van deze rechtspraak naar
artikel 87 Wet Landverzekeringsovereenkomst in de rechtsleer betwist.
Hiertegen wordt meer bepaald aangevoerd dat deze laatste bepaling wel
degelijk een wijziging van de contractuele verplichtingen van de verzekeraar als gevolg kan hebben  (2). Vanuit eenzelfde benadering en om
dezelfde reden gaat het m.i. ook in huidige betwisting te ver om de sanctieregeling van de artikelen 13 en 14 WAM te bestempelen als een louter
accessorium van de rechtstreekse vordering dat de verplichtingen van
de verzekeraars in wezen niet zou wijzigen, nu naar mijn oordeel deze
bepalingen de verzekeraar wel degelijk nieuwe verplichtingen opleggen
die verder gaan dan loutere betalingsmodaliteiten.
13. Ook om deze redenen ben ik derhalve van oordeel dat in zoverre het
middel eveneens faalt naar recht.
III. Conclusie :

verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep gewezen
door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 1 februari 2011.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
24 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De artikelen 13 en 14 WAM1989 verplichten de verzekeraar tot het
voorleggen binnen een bepaalde termijn na de datum waarop de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, van hetzij
een met redenen omkleed voorstel tot schadevergoeding of, wanneer de
schade niet volledig gekwantificeerd werd maar kwantificeerbaar is,
een voorstel tot voorschot, hetzij een met redenen omkleed antwoord
wanneer de aansprakelijkheid of de toepassing van artikel 29bis wordt
  (1) M. Houben, noot onder Cass. 6 okt. 2000, De Verz. 2001, 253-254 ; P.-H. Delvaux, “Le
droit transitoire. Champs d’application dans le nouveau droit des assurances terrestres”,
in M. Fontaine (éd.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, éd. Jeune
barreau Bruxelles, 1995, 164.
  (2) R. Geelen, “Artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst : toepassing in de tijd”,
noot onder Cass. 6 okt. 2000, TBH 2000, (766), 767 ; S. Lierman en B. Weyts, o.c., 89-90, nr. 61.
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betwist of niet duidelijk werd vastgesteld of wanneer de schade wordt
betwist of niet volledig is gekwantificeerd of kwantificeerbaar is.
De bepalingen voorzien in sancties, waaronder de betaling van een
bijkomend bedrag toegepast op de door hem voorgestelde of door de
rechter aan de benadeelde toegewezen vergoeding, voor het geval de
verzekeraar deze verplichtingen niet nakomt, de bedoelde voorstellen
kennelijk ontoereikend zijn of de verzekeraar niet tijdig betaalt na
aanvaarding van de bedoelde voorstellen door de benadeelde persoon.
2. Krachtens artikel 3 Gerechtelijk Wetboek zijn de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing
op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan
de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig
zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de artikelen 13 en 14 van de
WAM1989 procedureregels zijn in de zin van deze bepaling, faalt het naar
recht.
3. De artikelen 13 en 14 WAM1989 leggen de verzekeraar bijkomende
verplichtingen op die verder reiken dan loutere betalingsmodaliteiten
inzake zijn verplichting tot vergoeding van de benadeelde.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 8
1o

— 4 januari 2013
(C.12.0021.N)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Recht van verdediging. — Echtscheiding door onderlinge toestemming. —
Omgangsregeling kinderen. — Wijziging van de maatregel. — Voorwaarden.
— Gevolg.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Burgerlijke zaken ( handelszaken en sociale zaken inbegrepen ). —
Recht van verdediging. — Echtscheiding door onderlinge toestemming. —
Omgangsregeling kinderen. — Wijziging van de maatregel. — Voorwaarden.
— Gevolg.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Echtscheiding
door onderlinge toestemming. — Omgangsregeling kinderen. — Wijziging
van de maatregel. — Voorwaarden. — Gevolg.
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4o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — Echtscheiding door onderlinge toestemming –
Recht van verdediging. — Omgangsregeling kinderen. — Wijziging van de
maatregel. — Voorwaarden. — Gevolg.

1o, 2o, 3o en 4o De rechter miskent het recht van verdediging, noch schendt
artikel 1138, 2o Gerechtelijk Wetboek, wanneer hij op een gemotiveerde wijze,
op grond van de door de partijen overgelegde gegevens en binnen de grenzen
van de tegenstrijdige vorderingen van de ouders een omgangsregeling oplegt
in het belang van de ouders en de kinderen  (1). (Algemeen rechtsbeginsel
recht van verdediging ; Beschikkingsbeginsel ; Art. 1138, 2o Gerechtelijk
Wetboek)

(C. t. V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 19 september 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel
1. De eiser voert aan dat de appelrechter het recht van verdediging
miskent en artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek schendt door de
  (1) Het O.M. concludeerde tot de gegrondheid van het eerste en tweede onderdeel
van het eerste middel en in zoverre tot vernietiging van het bestreden arrest op grond
dat krachtens artikel 1138, 2o Ger.W. de rechter geen uitspraak mag doen over nietgevorderde zaken of meer mag toekennen dan gevraagd en het beschikkingsbeginsel
hem verbiedt om ambtshalve het voorwerp van de vordering te wijzigen (Cass. 26 feb.
2010, AC 2010, nr. 132 ; Cass. 15 mei 2009, AC 2009, nr. 319 ; Cass. 17 feb. 2005, AC 2005, nr. 97),
en in deze geen enkele partij een speciale regeling voor het verblijf van de kinderen
van de woensdagnamiddag tot de donderdag vorderde . Nu tevens uit de memorie
van toelichting m.b.t. de wet van 18 juli 2006 op het verblijfsco-ouderschap blijkt dat
een te grote versnippering ter zake kennelijk niet in het belang van het kind werkt
en het bestreden arrest een en ander ambtshalve oplegt zonder dat partijen gelet op
het verloop van het debat mochten verwachten dat de rechter dit in zijn oordeel zou
betrekken (Cass. 29 sept. 2011, AC 2011, nr. 514) en zonder dat zij hierover tegenspraak
hebben kunnen voeren, was het O.M. van oordeel dat het recht van verdediging van de
eiser werd miskend.
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kinderen van woensdagnamiddag tot donderdagmorgen aan de verweerster toe te vertrouwen, terwijl dit door geen der partijen werd gevorderd
en evenmin aan hun tegenspraak werd onderworpen.
2. Artikel 374, § 2, Burgerlijk Wetboek bepaalt : “[…] Bij gebrek aan
akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen
de ouders vast te leggen.
Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde
huisvesting, niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel
beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.
De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen
omkleed vonnis, en rekening houdend met de concrete omstandigheden
van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders.”
3. De rechter miskent het recht van verdediging, noch schendt
artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek, wanneer hij op een gemotiveerde
wijze, op grond van de door de partijen overgelegde gegevens en binnen
de grenzen van de tegenstrijdige vorderingen van de ouders een omgangsregeling oplegt in het belang van de ouders en de kinderen.
4. Uit het arrest blijkt dat :
— de eiser een gelijke verblijfsregeling vorderde voor de beide kinderen ;
— de verweerster het behoud nastreefde van de bestaande regeling
waarbij de eiser enkel een contact had om de veertien dagen tijdens het
weekend en gedurende de helft van de vakanties ;
— de eiser elke dag werkt tot 15u45, terwijl de verweerster op woensdag
steeds een vrije dag heeft.
5. De appelrechter oordeelt dat de beide kinderen “bij elke ouder zullen
verblijven in een regime van alternerend verblijf om de week” en dat de
kinderen “bij de moeder zijn op woensdag van na school of 12 uur tot
donderdag voor schooltijd of tot donderdag 16 uur als er geen school is op
die donderdag”, omdat deze regeling de minst slechte is voor de kinderen
en aldus “op een realistische wijze aan de kinderen (wordt) toegelaten
om zoveel als mogelijk bij elk van de ouders te wonen”.
6. Door aldus te oordelen, miskent het arrest niet het recht van verdediging, noch schendt het artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
.........................................................
Tweede middel
De beide onderdelen
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het besteden arrest in zoverre het oordeelt over de “verblijfsoverstijgende kosten” en over de kosten.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
4 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijk andersluidende conclusie : de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
Mahieu en de heer Wouters.

N° 9
1o

— 4 januari 2013
(C.12.0258.N)

kamer

1o BESLAG. — Algemeen. — Beslagrechter. — Bevoegdheid. — Beslissing
over de rechten van partijen. — Titel. — Actualiteit. — Draagwijdte.
2o BEVOEGHEID EN AANLEG. — Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. —
Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke). — Beslagrechter. —
Beslissing over de rechten van partijen. — Titel. — Actualiteit. — Draagwijdte.

1o en 2o De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering
die uit de uitvoerbare titel blijkt, niet is tenietgegaan na het ontstaan van de
titel, in welk geval deze niet meer actueel is en de tenuitvoerlegging onrecht
matig is ; hij mag hierbij geen afbreuk doen aan hetgeen werd beslist door
de rechter die het vonnis heeft gewezen waarvan de tenuitvoerlegging wordt
nagestreefd  (1). (Artt. 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek)

(Bracht, Deckers & Mackelbert n.v. t. V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 10 januari 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

  (1) Cass. 17 sept. 2010, AR C.09.0572.N, AC 2010, nr. 528.
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van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering
die uit de uitvoerbare titel blijkt, niet is tenietgegaan na het ontstaan
van de titel, in welk geval deze niet meer actueel is en de tenuitvoerlegging onrechtmatig is.
De beslagrechter mag hierbij geen afbreuk doen aan hetgeen werd
beslist door de rechter die het vonnis heeft gewezen waarvan de tenuitvoerlegging wordt nagestreefd.
2. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerder bij vonnis van 9 januari 2006 van de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge en bij arrest van 29 april 2008 van het hof van
beroep te Gent werd veroordeeld tot terugbetaling van de schadevergoeding die de eiseres, als vertegenwoordiger van een aantal verzekeraars,
ten onrechte had uitgekeerd aan de verweerder ;
— de vraag of destijds de verzekeraars de eiseres hadden terugbetaald,
aan het oordeel van de bodemrechter was onderworpen ;
— de bodemrechter heeft geoordeeld dat “dit niet geval was”.
3. Zij oordelen op grond van betalingsbewijzen uit 1996 die niet aan
het oordeel van de bodemrechter werden onderworpen, dat de eiseres
wel werd betaald door de verzekeraars en schorsen op die gronden de
tenuitvoerlegging van het vonnis van 9 januari 2006 van de rechtbank
van eerste aanleg te Brugge en van het arrest van 29 april 2008 van het
hof van beroep te Gent wegens gebrek aan actualiteit van deze titels.
4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 1395
Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve inzoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
4 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 10
3o

— 7 januari 2013
(C.11.0387.F)

kamer

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Brandverzekering. — Verzekeringsvergoeding. — Opzettelijke daad van de verzekerde aangevoerd
door de verzekeraar. — Gevolg. — Betaling. — Termijn.
2o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Brandverzekering. — Verzekeringsvergoeding. — Opzettelijke daad van de verzekerde aangevoerd
door de verzekeraar. — Gevolg. — Betaling. — Verwijlinterest. — Ingebrekestelling. — Voorwaarden. — Gemeen recht. — Afwijking.

1o Wanneer de verzekeraar weigert een brandschadegeval te dekken omdat
het te wijten kan zijn aan een opzettelijke daad van de verzekerde of van
de verzekeringsbegunstigde, is enkel de afwijking bepaald onder a) van
voornoemd artikel 67, § 2, 5o, met uitzondering van die onder b), toepas
selijk  (1). (Art. 67, § 2, 5o, a) en b), Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2o Uit artikel 67 van de wet van 25 juni 1992 blijkt dat die bepaling, zowel in
de op het geschil toepasselijke versie als in de versie gewijzigd bij de wet van
21 mei 2003, afwijkt van het gemeen recht van de artikelen 1146 en 1153 van
het Burgerlijk Wetboek (2). (Art. 67, § 2, 5o, a) en b), Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AG Insurance n.v. t. P. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 22 november 2010.
De zaak is bij beschikking van 18 december 2012 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1134, inzonderheid eerste lid, 1135, 1153, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 67, inzonderheid § 2bis, 2° en 3°, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wetten van
21 mei 2003 en 17 september 2005 ;

  (1) en (2) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 10.
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— artikel 67, § 2bis, 5°, b), van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 mei 2003 ;
— artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering ;
— de artikelen 28ter en 63 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders van de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 6 december 2001, datum van neerlegging
van het deskundigenverslag dat het bedrag van de schade te wijten aan het litigieuze schadegeval, vaststelt tot 31 maart 2010, op het bedrag van de veroordeling
(76.033,35 euro) uitgesproken door het tussenarrest van 9 februari 2010, exclusief de
kosten van het hoger beroep van de verweerders, op grond van volgende redenen :
“Artikel 18 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis die partijen
bindt bepaalt dat :
— de verzekeringsvergoeding moet betaald worden binnen dertig dagen na de
sluiting van de schadeschatting of, bij ontstentenis, de datum van de vaststelling
van het bedrag van de schade en de taksen en rechten worden betaald op voorlegging van de bewijsstukken,
— indien er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt
kan zijn door de verzekerde of begunstigde, kan de verzekeraar voorafgaandelijk kennis nemen van het strafdossier en moet hij dat verzoek uiterlijk binnen
dertig dagen na de sluiting van de expertise formuleren. Desgevallend moet de
verzekeraar de vergoeding betalen binnen dertig dagen nadat hij van de conclusies van het strafonderzoek kennis heeft genomen, voor zover de verzekerde of
de begunstigde die betaling van de vergoeding vraagt niet strafrechtelijk wordt
vervolgd,
— Bovendien, als de vaststelling van de vergoeding of de verzekerde aansprakelijkheden betwist worden, moet de betaling van de eventuele vergoeding door
de verzekeraar geschieden binnen dertig dagen die volgen op de sluiting van de
genoemde betwistingen.
Te dezen heeft het openbaar ministerie nooit een strafonderzoek geopend na
de litigieuze brand. De eiseres heeft geen klacht ingediend en heeft zich geen
burgerlijke partij gesteld en zulks ondanks het blijkbaar opzettelijk karakter
van de brand. Noch de verzekerden, de verweerders, noch hun nicht S.R., werden
a fortiori strafrechtelijk vervolgd in verband met die brand.
De bepalingen van artikel 67 van de wet van 25 juni 1992 die de betaling van
de verzekeringsvergoeding regelen en de voornoemde contractuele bepalingen
verplichten de verzekeraar de verzekeringsvergoeding te betalen binnen dertig
dagen na de vaststelling van de schade aan de hand van een expertise, zoals hier
het geval was.
De [eiseres] oordeelt dat de betaling van de vergoeding omstreden is gebleven
tot de uitspraak van het arrest op 9 februari 2010, die een einde heeft gemaakt
aan het conflict naar aanleiding van het opzettelijk karakter van de litigieuze
brand en het feit dat de verzekeraar de verantwoordelijkheid legde bij zijn verzekerde of diens nicht, S.R., die zich in het gebouw bevond op het ogenblik van het
ontstaan van de brand.
Zij meent dat zij, aangezien zij op 31 maart 2010 78.854 euro aan de verweerders
heeft betaald, wat de hoofdsom vertegenwoordigt, na aftrek van het eigen risico,
en een rechtsplegingsvergoeding van 3.000 euro, slechts interest verschuldigd is
voor de periode tussen 9 maart 2010, hetzij dertig dagen na het arrest dat een
einde maakt aan de betwistingen over de betaling van de vergoeding, en 31 maart
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2010, en zij aanvaardt in ondergeschikte orde dat de intrest zou kunnen ingaan
vanaf de dagvaarding van 30 april 2002.
De [eiseres] kan niet worden gevolgd : [… ]
— het is een duidelijk artikel 67, § 2bis, 2°, [van de wet van 25 juni 1992] het
vrijstellen van de verplichting om de verzekerde te vergoeden impliciet doch
zeker niet alleen afhankelijk maakt van het bestaan van vermoedens omtrent
het opzettelijke karakter van het schadegeval maar ook van het openen van een
opsporings- of strafonderzoek na het ongeval, quod non in casu ;
— de [eiseres] heeft bijgevolg vrijwillig het risico genomen haar verzekerde
niet te vergoeden en moet de gevolgen van die keuze dragen.
Eigenlijk miskent het laatste lid van artikel 18 van de algemene voorwaarden
van de verzekeringspolis de aard van de declaratieve en niet constitutieve
gevolgen van het arrest dat het bedrag van de schade heeft vastgesteld waarop de
[verweerders] te dezen recht op hebben”.
Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest oordeelt ten onrechte dat artikel 67, 2bis, 2° van de wet van 25 juni
1992 en artikel 18 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis die de
partijen bindt “impliceren dat de verzekeraar verplicht is de verzekeringsvergoeding te betalen binnen dertig dagen na de vaststelling van de schade aan de hand
van een expertise”, hetzij in casu binnen dertig dagen na de neerlegging van het
verslag, op 6 november 2001.
Artikel 67, § 2bis, van de wet van 25 juni 1992, zowel vóór als na de wijziging ervan
bij de wetten van 21 mei 2003 en 19 september 2005, bepaalt in 2° dat de termijnen
waarbinnen de verzekeraar de vergoeding moet betalen opgeschort worden “als
er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt kan zijn door
de verzekerde […]. De verzekeraar mag zich het recht voorbehouden vooraf kopie
van het strafdossier te nemen […]. De eventuele betaling moet geschieden binnen
dertig dagen nadat de verzekeraar kennis genomen heeft van de conclusies van
het genoemde dossier, indien de verzekerde of de begunstigde die om de vergoeding vraagt niet strafrechtelijk wordt vervolgd” ; in 3° of 5°, b) (vóór de wijziging
ervan bij de wet van 21 mei 2003) dat, “als […] de verzekerde aansprakelijkheden
betwist worden, de betaling van de eventuele vergoeding moet geschieden binnen
dertig dagen die volgen op de afsluiting van de genoemde betwisting”.
Artikel 18, derde lid, van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis die
de partijen bindt stelde : “als de vaststelling van de vergoeding of de verzekerde
aansprakelijkheden betwist worden, moet de betaling van de eventuele vergoeding geschieden binnen dertig dagen die volgen op de sluiting van de genoemde
betwistingen”.
Uit die bepalingen van artikel 67, 2bis, inzonderheid 2°, blijkt dat, in tegenstelling tot hetgeen het arrest beweert, het opschorten van de verplichting om de
verzekerde te vergoeden niet afhankelijk is van de opening van een opsporingsen strafonderzoek en de verzekeraar geenszins verplicht is, tenzij hij niet te
goeder trouw is, klacht in te dienen of zich burgerlijke partij te stellen wanneer
er, zoals te dezen, vermoedens bestaan van een opzettelijke daad.
Noch artikel 67, 2bis, 2° of 3° (of 5°, b), van de wet van 25 juni 1992, noch artikel 18
van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis die de betaling van de
vergoeding vastleggen binnen dertig dagen na het afsluiten van de betwistingen,
verplichten de verzekeraar de betwisting over het opzettelijk karakter van het
schadegeval voor de strafrechter te brengen.
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Artikel 4 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechters
als de strafvordering kan vervolgd worden terwijl artikel 28ter van het Wetboek
van Strafvordering “een algemene opsporingsplicht en een algemeen opsporingsrecht” geeft aan de procureur des Konings. Hij die beweert door een misdaad of
een wanbedrijf te zijn benadeeld, heeft enkel de mogelijkheid klacht in te dienen
(artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering).
De eiseres behield bijgevolg het recht om de burgerlijke rechter te laten
beslissen of de litigieuze brand te wijten is aan een opzettelijke daad van de
verweerders. Men mag niet, zoals het arrest heeft gedaan, als regel stellen dat die
betwisting door strafvervolgingen sneller kan worden opgelost en een burgerlijk
proces een vertragende werking zou hebben.
De uitspraak van het arrest van 9 februari 2010 had weliswaar uitsluitend
een declaratief gevolg zonder rechten te vestigen, maar dat neemt niet weg
dat de betwisting over het opzettelijk karakter van het schadegeval slechts op
9 februari “afgesloten” werd, in de zin van de artikelen 67, 2bis, van de wet van
25 juni 1992 en 18 van de algemene voorwaarden van de polis.
Daaruit volgt dat de veroordeling van de eiseres tot het betalen van (verwijl)
intrest op de vergoeding die aan de verweerders toekomt, niet vanaf 9 februari
2010, datum van het arrest dat “einde heeft gemaakt aan het conflict naar aanleiding van het opzettelijk karakter van de litigieuze brand” en waarop de schuld
van verweerders bijgevolg opeisbaar is geworden, maar sinds 6 december 2001,
“dertigste dag volgend op het indienen van het deskundigenverslag”, op grond
dat artikel 67, § 2bis, 2°, van de wet van 25 juni 1992 het uitstel van de betaling
van de vergoeding afhankelijk zou maken van het openen van een opsporings- of
strafonderzoek, terwijl artikel 18, derde lid, van de algemene voorwaarden van de
verzekeringspolis de louter declaratieve aard zou miskennen van het arrest van
9 februari 2010, niet naar recht is verantwoord (schending van de bovenvermelde
wettelijke bepalingen, meer bepaald van artikel 67, § 2bis, 2°, en 5°)(oude versie),
van de wet van 25 juni 1992 en van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, die de bindende kracht van artikel 18 van de algemene verkoopvoorwaarden van de verzekeringspolis die de partijen bindt vastlegt).

.........................................................
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1146 en 1153, hoofdzakelijk derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders van de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 6 december 2001, datum van neerleggen
van het deskundigenverslag tot vaststelling van het bedrag van de schade te
wijten aan het litigieuze schadegeval, tot 31 maart 2010, op het bedrag van de
veroordeling (76.033,35 euro) uitgesproken door het tussenarrest van 9 februari
2010, exclusief de kosten van het hoger beroep van de verweerders.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
Artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat “schadevergoeding dan eerst
verschuldigd is wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen”.
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Volgens artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is de intrest
[wegens vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot betalen] verschuldigd
te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van
rechtswege doet lopen.
Ook al zou – quod non – krachtens artikel 67 van de wet van 25 juni 1992 en
artikel 18 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, de schuldvordering van de vergoeding van de verweerders opeisbaar zijn vanaf de sluiting van
de expertise en de vaststelling van de schade, zoals het arrest lijkt te beslissen,
omschrijven die bepalingen het tijdstip vanaf wanneer de vergoeding opeisbaar
wordt, maar stellen de verzekeringnemer niet vrij van zijn verplichting tot ingebrekestelling om de verwijlintrest te doen ingaan.
Daaruit volgt dat de beslissing die de eiseres veroordeelt tot het betalen van
(verwijl)intrest vanaf 6 december 2001 op de vergoeding die reeds aan de verweerders is betaald, zonder vast te stellen dat de eiseres gesommeerd was die te
betalen, de artikelen 1146 en 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 67, § 2, 3°, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in de versie die op het geschil van toepassing
is vóór de wijziging ervan bij de wetten van 21 mei 2003 en 17 september
2005, is de brandverzekeringsvergoeding in de regel betaalbaar binnen
dertig dagen die volgen op de datum van sluiting van de expertise of bij
ontstentenis, de datum van de vaststelling van het bedrag van de schade.
In afwijking van die bepaling, schrijft artikel 67, § 2, 5°, dat van toepassing is op het geschil, voor :
a) indien er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzettelijk
veroorzaakt kan zijn door de verzekerde of de verzekeringsbegunstigde,
alsook in geval van diefstal kan de verzekeraar zich het recht voorbehouden vooraf kopie van het strafdossier te lichten ; het verzoek om
kennis ervan te mogen nemen moet uiterlijk binnen dertig dagen na de
afsluiting van de door hem bevolen expertise geformuleerd worden en,
indien de verzekerde of de begunstigde die om vergoeding vraagt niet
strafrechtelijk wordt vervolgd, moet de eventuele betaling geschieden
binnen dertig dagen nadat de verzekeraar kennis genomen heeft van de
conclusies van het genoemde dossier ;
b) bovendien, als de vaststelling van de vergoeding of de verzekerde
aansprakelijkheden betwist worden, moet de betaling van de eventuele
vergoeding geschieden binnen dertig dagen die volgen op de afsluiting
van de genoemde betwisting.
Artikel 18 van de algemene voorwaarden van de litigieuze verzekeringspolis dat het arrest vermeldt, neemt beide afwijkingen in zijn derde
en vierde lid op.
Wanneer de verzekeraar weigert een brandschadegeval te dekken en
hiertoe aanvoert dat het te wijten kan zijn aan een opzettelijke daad
van de verzekerde of verzekeringsbegunstigde, is uitsluitend de onder a)
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van artikel 67, § 2, 5°, bepaalde afwijking van toepassing, met uitsluiting
van de onder b) bepaalde afwijking.
In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar
recht.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat, als de eiseres ervan
uitgaat dat de litigieuze brand te wijten was aan een opzettelijke daad
van de verweerders, haar verzekerden, of van hun nicht, die zich ter
plaatste bevond toen het schadegeval zich voordeed, het openbaar ministerie nooit een gerechtelijk onderzoek heeft geopend naar aanleiding
van die brand, de eiseres geen klacht heeft ingediend en zij zich ook
geen burgerlijke partij heeft gesteld in verband met die brand en noch de
verweerders, noch hun nicht strafrechtelijk werden vervolgd in verband
met die brand.
Het arrest dat op grond van die vaststellingen oordeelt dat de eiseres
het voordeel niet mag aanvoeren van de vrijstelling van de vergoedingsverplichting bepaald bij artikel 67, § 2bis, 2° , dat overeenstemt met
het voornoemde artikel 67, § 2, 5°, a), vóór de wijzigingen ervan door de
voornoemde wetten, en bij artikel 18, derde lid, van de algemene voorwaarden, op grond dat die bepaling die vrijstelling “niet alleen afhankelijk maakt van het bestaan van vermoedens omtrent het opzettelijke
karakter van het schadegeval maar ook van het openen van een opsporings- of strafonderzoek na het ongeval”, verantwoordt naar recht zijn
beslissing om die afwijking niet op het geschil toe te passen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Tweede onderdeel
Uit artikel 67 van de wet van 25 juni 1992, zowel in de versie die van
toepassing is op het geschil als in de versie die gewijzigd werd bij de
wet van 21 mei 2003, blijkt dat die bepaling niet afwijkt van het gemeen
recht van de artikelen 1146 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de heer T’Kint.

N° 11
3o

— 7 januari 2013
(S.11.0024.F)

kamer

1o VORDERING IN RECHTE. — Burgerlijke zaken. — Inleiding. — Voorwaarden. — Hoedanigheid. — Belang. — Aangevoerd subjectief recht. —
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Betwisting. — Rusthuis. — Rusthuisgast. — Afhankelijkheidscategorieën.
— Wijziging. — Uitwerking.
2o ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. — Rusthuis. — Rustoord voor bejaarden. — Afhankelijkheidscategorieën. — Beslissing. — Wijziging. — Betwisting. — Hoedanigheid en
belang tot handelen. — Vordering in rechte. — Rusthuisgasten.
3o VORDERING IN RECHTE. — Burgerlijke zaken. — Belang. — Verkregen
en dadelijk. — Medehouder van het aangevoerde recht. — Nalaten. —
Ontvankelijkheid.

1o en 2o De weerslag die de wijziging van de afhankelijkheidscategorie kan
hebben op het vlak van de tegemoetkoming van verzorging en bijstand
in de handelingen van het dagelijks leven die het rusthuis verstrekt aan
zijn rusthuisgasten, rechtvaardigt een toch alleszins moreel belang van
laatstgenoemden waardoor zij in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek kunnen optreden om beslissingen aan te vechten die hun
afhankelijkheidscategorie wijzigen  (1). (Art. 17, Gerechtelijk Wetboek ;
Artt. 147, § 3, 150, 152, § 3, en 153, § 2, KB 3 juli 1996  (2))
3o Artikel 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt het bestaan
van een reeds verkregen en dadelijk belang om in rechte op te treden niet
ondergeschikt aan het niet-instellen van een vordering door een andere
houder van het recht waarvan de miskenning is aangevoerd  (3). (Art. 18,
Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 15 september 2010.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 26 november 2012 een
conclusie ter griffie neergelegd.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot is gehoord in zijn conclusie.
.........................................................
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest oordeelt dat de rusthuisbewoners, gelet op de weerslag die
de wijziging van de afhankelijkheidscategorie kan hebben op het vlak
  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 11.
  (2) KB 3 juli 1996 — tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 —, art. 150,
in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij art. 7 van het KB van 13 juni 1999
en art. 153, § 3, vóór de wijziging ervan bij art. 4, 1o, van het KB van 28 sept. 2006.
  (3) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 11.
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van de tegemoetkoming van verzorging en bijstand in de handelingen
van het dagelijks leven die het rusttehuis hen verstrekt, er op zijn minst
een moreel belang bij hebben dat hun afhankelijkheidscategorie nauwkeurig wordt bepaald.
Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat de verweerders van een belang, in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, doen
blijken om in rechte op te treden tegen de beslissingen die hun afhankelijkheidscategorie wijzigen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 18, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek maakt het bestaan van
een reeds verkregen en dadelijk belang om in rechte op te treden niet
ondergeschikt aan het niet-instellen van een vordering door een andere
houder van het recht waarvan de miskenning wordt aangevoerd.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte
en de heer Foriers.

N° 12
3o

— 7 januari 2013
(S.11.0111.F)

kamer

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Federaal opvangcentrum. — Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. — Fedasil. — Verplichte plaats van inschrijving. Toewijzing. —
Opheffing. — Voorwaarden. — Bijzondere omstandigheden. — Begrip.
2o VREEMDELINGEN. — MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. — Federaal
opvangcentrum. — Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.
— Verplichte plaats van inschrijving. — Fedasil. — Toewijzing. — Opheffing. — Voorwaarden. — Bijzondere omstandigheden. — Begrip.
3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Federaal opvangcentrum. — Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. — Fedasil. — Verplichte plaats van inschrijving. Toewijzing. —
Opheffing. — Voorwaarden. — Bijzondere omstandigheden. — Koninklijk
besluit. — Afwezigheid. — Uitwerking.

1o en 2o Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 januari 2007
blijkt dat het risico op verzadiging van de opvangcapaciteit van de asielaan
vragers een bijzondere omstandigheid kan betekenen bedoeld in artikel 11,

ARREST-2013-01.indb 36

15/11/13 12:18

N° 12 - 7.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

37

§ 1, en bijgevolg in artikel 13, eerste lid van die wet, waardoor de verplichte
plaats van inschrijving kan worden opgeheven die werd toegewezen over
eenkomstig de artikelen 9 tot 12 van de wet  (1). (Artt. 11, §§ 1 en 3, en 13,
eerste lid, Wet 12 jan. 2007  (2))
3o Aangezien geen enkel koninklijk besluit nodig is om de bijzondere
omstandigheden te bepalen waarin Fedasil de verplichte plaats van
inschrijving mag opheffen, als geregeld bij artikel 13 van de wet van
12 januari 2007, schendt het arrest die wettelijke bepaling niet  (3). (Artt. 11,
§§ 1 en 3, en 13, eerste lid, Wet 12 jan. 2007)

(O.C.M.W.

te

Brussel t. Fedasil)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 9 juni 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 november 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
.........................................................
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën
van vreemdelingen, in de versie die toepasselijk is op het geschil, wijst
het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, afgekort
Fedasil, de eerste verweerder, aan de asielzoekers bedoeld in artikel 10,
1° en 2°, van de wet, een opvangstructuur toe als verplichte plaats van
inschrijving.
Artikel 11, § 3, bepaalt dat Fedasil, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan afwijken van de bepalingen van § 1 door geen
verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen.
Volgens artikel 13, eerste lid, kan Fedasil de verplichte plaats van
inschrijving die overeenkomstig de artikelen 9 tot 12 is toegewezen, in
bijzondere omstandigheden opheffen. Het tweede lid draagt de Koning op
de procedure betreffende deze opheffing te bepalen.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 12 januari 2007
blijkt dat het risico op verzadiging van de opvangcapaciteit van de
asielaanvragers een bijzondere omstandigheid kan uitmaken zoals

  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 12.
  (2) Wet van 12 jan. 2007, zoals van toepassing op het geschil vóór de wijziging ervan
bij de wet van 31 dec. 2009.
  (3) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 12.
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bedoeld in artikel 11, § 1, en bijgevolg in artikel 13, eerste lid van die
wet.
Het arrest stelt vast dat de tweede verweerster op 4 mei 2009, na haar
aankomst in België, een asielaanvraag heeft ingediend ; dat haar een
opvangcentrum werd toegewezen als verplichte plaats van inschrijving ;
dat Fedasil bij een beslissing van 3 november 2009 de verplichte plaats
van inschrijving op haar vraag heeft opgeheven, rekening houdend met
het feit dat de asielaanvraag nog steeds in behandeling was, met het
door de tweede verweerster aangereikte bewijs van een oplossing voor
haar huisvesting en met “de verzadiging van de opvangcapaciteit” voor
de asielzoekers.
Het arrest dat oordeelt dat “de maatregel van Fedasil (vrijwillige
opheffing van een verplichte plaats van inschrijving wegens verzadiging
van de opvangcentra) en de toepassing ervan op [de tweede verweerster] een wettelijke grond vinden in artikel 13 van de wet van 12 januari
2007, zoals de wetgever wou dat het toepassing vond bij de stemming van
de wet” en dat “de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving
volledig wettelijk door Fedasil werd beslist”, schendt de voornoemde
wettelijke bepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Derde onderdeel
Zoals gesteld in het antwoord op het tweede onderdeel, schendt het
arrest dat oordeelt dat er geen enkel koninklijk besluit nodig is om
de bijzondere omstandigheden te bepalen waarin Fedasil de verplichte
plaats van inschrijving mag opheffen, als bedoeld in artikel 13 van de
wet van 12 januari 2007, die wetsbepaling niet.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Voor het overige is de vermeende schending van artikel 159 van de
Grondwet volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van
voornoemd artikel 13.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de
heer Wouters.
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N° 13
3o

— 7 januari 2013
(S.12.0016.F)

kamer

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Bewerken van onvermogen. —
Bewijs. — Wil om zich onvermogend te maken. — Indiening van een verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling. —
Invloed.

Het bewerken door de schuldenaar van zijn onvermogen kan worden afge
leid uit alle omstandigheden die zijn wil aantonen om zich onvermogend te
maken ; het indienen van een verzoekschrift tot het verkrijgen van een collec
tieve schuldenregeling kan bijdragen als bewijs van die wil  (1). (Artt. 1675/2,
eerste lid, en 1675/15, § 1, Gerechtelijk Wetboek)

(B. e.a. t. Les Jours Paisibles V.Z.W., in aanwezigheid
van Electrabel Customers Solutions n.v. e. a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 16 november 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 november 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange 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
— de artikelen 1675/2, eerste lid, en 1675/15, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis vernietigt het arrest de beslissing
om de eisers toe te laten tot de procedure van de collectieve schuldenregeling op
grond van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en
in het bijzonder op grond dat :
“Ter herinnering, de procedure van de collectieve schuldenregeling richt zich
tot elke natuurlijke persoon die geen handelaar is en zich in een toestand van
overmatige schuldenlast bevindt (die niet meer in staat is om, op duurzame wijze,
zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen) en zijn onvermogen niet
kennelijk heeft bewerkstelligd (…).
Volgens de parlementaire voorbereiding ‘mag de uitgewerkte procedure niet
gebruikt worden door een solvabele schuldenaar om te ontsnappen aan het
vereffenen van zijn schulden. Wordt uitgesloten de schuldenaar die kennelijk
zijn onvermogen heeft bewerkt. Er is bewerking van onvermogen wanneer de
  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 13.
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 chuldenaar bijvoorbeeld bedrieglijke handelingen heeft verricht ter benadeling
s
van de rechten van zijn schuldeisers, of elementen uit zijn vermogen op bedrieglijke wijze onttrokken heeft’ (…).
Tijdens het parlementair debat werd de nadruk ontegensprekelijk gelegd op
‘het opzet van de schuldenaar (om zich onvermogend te maken), element dat
bepalend is voor de beoordeling, en niet op de eenvoudige vaststelling van
bepaalde los van elkaar beschouwde daden. De beoordeling in concreto van al de
feitelijke elementen, van al de omstandigheden die de bedrieglijke handelingen
omkaderen, is bijgevolg doorslaggevend (…).
Naast de afwezigheid van een kennelijke bewerking van onvermogen die van
de aanvrager van een collectieve schuldenregeling vereist wordt, is er ook een
verplichting tot “rocedurale goede trouw”.
Zoals A. F. en V. G. doen opmerken, “la mauvaise foi procédurale d’un débiteur doit l’exclure du bénéfice (ou du maintien) de la procédure en règlement
collectif de dettes. Il s’agit de l’obligation de transparence patrimoniale et de
loyauté, le débiteur étant tenu de communiquer de manière sincère au juge l’état
de son patrimoine. La jurisprudence est également attentive au fait que le débiteur fasse preuve d’une volonté réelle de faire face à ses dettes. Même si le droit
français en matière de surendettement diffère du nôtre, la notion de bonne foi est
commune aux deux droits”.
Die auteurs geven aldus een vrij duidelijk beeld van de Franse doctrine : “Elle
(la mauvaise foi) ne résulte pas de comportements marqués par l’inconscience,
alors même que le surendettement serait considérable, elle suppose un comportement ouvertement cynique, qui néglige délibérément toute préoccupation de
paiement” (…).
Te dezen blijkt uit de gegevens van het aan het arbeidshof voorgelegde dossier
dat (de eisers) op 23 november 2010 een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling hebben ingediend bij de arbeidsrechtbank te Bergen.
Zes schuldeisers werden opgegeven : Electrabel voor 125,28 euro, Citibank voor
het verschuldigde saldo van de hypothecaire lening van 4.351,03 euro, Saint-Brice/
Unigro voor 303,45 euro, Dexia voor 506,20 euro, de Federale Overheidsdienst
Financiën voor 249,46 euro en [de verweerster] voor 159.471,74 euro.
De schuldenlast is uitsluitend het gevolg van de schuld jegens [de verweerster].
Twee vaststellingen dringen zich op in verband met die schuld :
— (de eiser) heeft zijn schuld erkend en (de eisers) hebben zich ertoe verbonden
om die in februari 1996 (meer dan vijftien jaar geleden) aan te zuiveren ;
— de inleiding van een procedure tot collectieve schuldenregeling is een gevolg
van het arrest van het hof van beroep van 9 september 2010 dat het verzet tegen
beslag van (de eiseres) afwijst.
Zoals de eerste rechter oordeelkundig opmerkt, bewijzen de feiten de duidelijke
procedurale kwade trouw (van de eisers).
De verduisteringen (van de eiser) werden begin 1996 ontdekt. Ze bedragen
8.369.891 frank. Hij erkent de feiten en verbindt zich samen met [de eiseres] tot
het terugbetalen van die som, met name door hun huis te verkopen. Hoewel hij
aanvankelijk snel 1.936.817 frank stort, betwist hij vervolgens de feiten. Daarop
volgden langdurige strafprocedures (correctioneel, hoger beroep, Cassatie en
Europees Hof), na afloop waarvan hij strafrechtelijk en burgerrechtelijk veroordeeld wordt (6.433.074 frank te vermeerderen met de intrest). Vervolgens verzet
[de eiseres] zich tegen de uitvoeringsmaatregelen van (de verweerster)”. Haar
vordering wordt uiteindelijk afgewezen door het arrest van het hof van beroep te
Bergen van 9 september 2010.
Op dat ogenblik leiden ze een procedure tot collectieve schuldenregeling in.
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Samengevat hebben (de eisers), zoals de eerste rechter pertinent opmerkt, zich
gedurende ongeveer vijftien jaar uitgesloofd om te ontsnappen aan hun verplichting tot het terugbetalen van de schade die voortvloeit uit de verduisteringen
(van de eiser).
Dat gedrag kan als “openlijk cynisch” worden bestempeld, aangezien het
sinds februari 1996 hun kennelijk opzet was te ontkomen aan de terugbetaling
van hun schuld.
Die vaststelling blijkt uit de volgende gegevens : de oorsprong van de schuld kan
niet worden verhuld : het betreft een zeer aanzienlijke fraude van meer dan acht
miljoen Belgische frank ; de verbintenis tot terugbetaling werd nooit nageleefd,
behalve die ene onmiddellijk na de ontdekking van de feiten, vele procedures
(met inbegrip van een spoedprocedure voor het Europees Hof voor de rechten van
de mens !) werden gevoerd om te ontsnappen aan het betalen van de schuld.
De indiening van het verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling komt
over als een nieuwe procedurale zet die de wil (van de eisers) bestendigt om te
ontsnappen aan de betaling van de schuld aan (de verweerster).
Door de “procedurale kwade trouw” (van de eisers) kunnen zij niet worden
toegelaten tot de procedure van de collectieve schuldenregeling.
Bijgevolg dient het hoger beroep ongegrond te worden verklaard en, dienvolgens, het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen te worden bevestigd”.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
De rechter mag een vordering tot collectieve schuldenregeling slechts ontoelaatbaar verklaren wegens het organiseren van bedrieglijk onvermogen wanneer
de eiser één of meerdere handelingen heeft gesteld om zijn vermogen opzettelijk
te verarmen met de bedoeling zich onvermogend te maken.
Er kan geen enkele bewerking van onvermogen worden afgeleid uit de oorsprong
van de schuld en het niet-naleven in het verleden van de verbintenis tot terugbetaling, noch uit het feit dat de eiser vóór het indienen van het verzoekschrift
tot collectieve schuldenregeling de door de wet ingestelde rechtsmiddelen heeft
aangewend tegen de beslissing die hem een strafbaar feit aanwrijft, noch uit het
feit dat de eiseres zich van haar kant verzet heeft tegen het beslag op het gemeenschappelijk onroerend goed in uitvoering van de beslissing die haar echtgenoot
veroordeelt.
Indien het arrest zo moet gelezen worden dat het beslist dat de eisers hun
onvermogen kennelijk hebben bewerkt en het zijn beslissing op die redenen heeft
gesteund, miskent het hiermee het wettelijk begrip van het kennelijk bewerkstelligen van onvermogen en schendt het bijgevolg artikel 1675/2, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1675/2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan elke
natuurlijke persoon, die geen koopman is in de zin van artikel 1
Wetboek van Koophandel, indien hij niet in staat is om, op duurzame
wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor
zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de
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rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.
Het bewerken door de schuldenaar van zijn onvermogen kan worden
afgeleid uit alle omstandigheden die zijn wil aantonen om zich onvermogend te maken. Het indienen van een verzoekschrift tot het verkrijgen
van een collectieve schuldenregeling kan bijdragen als bewijs van die wil.
Het arrest stelt vast dat de eiser zijn schuld tegenover de verweerster
nooit heeft vereffend en dat de schuldenlast van de eisers uitsluitend
uit die schuld voortvloeit. Het overweegt dat “volgens de parlementaire
voorbereiding de uitgewerkte procedure niet kan gebruikt worden door
een schuldenaar om te ontsnappen aan het vereffenen van zijn schulden ;
dat de schuldenaar die kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkt, uitgesloten wordt” en dat het opzet van de schuldenaar om zich onvermogend
te maken bepalend is voor het bewerken van onvermogen, en oordeelt
vervolgens dat de eisers “zich gedurende bijna vijftien jaar hebben uitgesloofd om te ontsnappen aan hun verplichting om [de verweerster] terug
te betalen”, dat het gaat om “hun kennelijk opzet”, dat “vele procedures werden gevoerd om te ontsnappen aan het betalen” van de schuld
en dat “de indiening van het verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling overkomt als een nieuwe procedurale zet die de wil [van de
eisers] bestendigt om te ontsnappen aan de betaling van de schuld aan
[de verweerster]”.
Met die redenen, waarmee het arrest vaststelt dat de eisers hun onvermogen kennelijk hebben bewerkt, verantwoordt het zijn beslissing naar
recht om de vordering van de eisers tot een collectieve schuldenregeling
te verwerpen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
7 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 14
2o

— 8 januari 2013
(P.12.0081.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — GEVANGENNEMING. — Geen onmiddellijke tenuitvoerlegging. — Gevolg. — Cassatieberoep van de beschuldigde.
2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang of bestaansreden.
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43
tot gevangenneming.

3o HOF VAN ASSISEN. — Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof. —
Kamer van inbeschuldigingstelling. — Beschikking tot gevangenneming. —
Geen onmiddellijke tenuitvoerlegging. — Gevolg. — Cassatieberoep van
de beschuldigde.

1o, 2o en 3o Bij gebrek aan belang is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de
beschuldigde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
hem naar het hof van assisen verwijst, de beschikking tot gevangenneming
bevestigt maar de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan niet beveelt  (1).
(Art. 26, § 5, Voorlopige Hechteniswet)

(P.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 december 2011
waarbij lastens de eiser die naar het hof van assisen wordt verwezen, de
beschikking tot gevangenneming wordt bevestigd.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat de beschikking tot
gevangenneming van de eiser bevestigt.
Het arrest zegt evenwel dat geen aanleiding ertoe bestaat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beschikking tot gevangenneming te
bevelen.
De eiser is op dit ogenblik vrij.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middelen
De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
  (1) Cass. 26 maart 2003, AR P.03.0208.F, AC 2003, nr. 207.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.
8 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van
Hoogenbemt, waarnemed voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Warson (bij de balie
te Brussel).

N° 15
2o

— 8 januari 2013
(P.12.0154.N)

kamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Verdachte. — Zelfincriminerende verklaringen zonder bijstand van een advocaat. — Gevolgen.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 6. — Artikel 6.3. — Artikel 6.3.c. — Recht van verdediging. —
Recht op een eerlijk proces. — Verdachte. — Zelfincriminerende verklaringen zonder bijstand van advocaat. — Gevolgen.

1o en 2o Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in
de regel geschaad als zelfincriminerende verklaringen die werden afgelegd
tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat,
worden gebruikt voor veroordeling ; deze omstandigheid heeft nochtans niet
automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is de zaak van een
verdachte en vervolgens beklaagde op eerlijke wijze te behandelen ; wanneer
de rechter de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs gebruikt, er
kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde zich op het
ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare
positie bevond, of aan de kwetsbare positie van de beklaagde op een daad
werkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter van
het proces gevrijwaard  (1).

(Exel n.v. t. D. 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 21 december 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Zij doet ook zonder berusting afstand van haar cassatieberoep in
zoverre dit gericht is tegen :
— de beslissing op de strafvordering ;
— de beslissing op de door haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering
tegen de eerste verweerder of zijn rechtsopvolgers.
  (1) Cass. 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690, met concl. van advocaat-generaal Duinslaeger.
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Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest zegt “voor recht dat er geen rechtsgrond bestaat om de
(eiseres) te veroordelen tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan (de tweede verweerster)”.
De eiseres heeft geen belang om tegen deze beslissing op te komen.
Het cassatieberoep is in zoverre niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3 EVRM, de artikelen 154, 189 en 211 Wetboek van Strafvordering en artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : de eiseres had ter staving van
de aanvoering dat de tweede verweerster zich schuldig had gemaakt aan
loondiefstal, verwezen naar de eigen bekentenis van de tweede verweerster tegenover de politie ; de appelrechters oordelen dat met deze zelfincriminerende verklaring geen rekening kan worden gehouden omdat
zij afgelegd werd zonder bijstand van een raadsman ; uit de stukken
van het strafdossier blijkt evenwel dat de tweede verweerster op het
ogenblik van die verklaring niet van haar vrijheid was beroofd en zich
kon onttrekken aan de ondervraging ; er werd niet vastgesteld dat er
misbruik of dwang werd gebruikt, dat zij zich in een kwetsbare positie
bevond, dat zij niet de mogelijkheid had een beroep te doen op een advocaat of dat op dergelijke vraag afwijzend zou zijn beslist ; bijgevolg
konden de appelrechters niet wettig weigeren rekening te houden met
die verklaring van de tweede verweerster als bewijsmiddel en wijzen
zij ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de
tweede verweerster af als ongegrond.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, waaronder
de appelconclusie van de eiseres, blijkt niet dat de eiseres ter staving
van de aanvoering dat de tweede verweerster zich schuldig had gemaakt
aan loondiefstal, verwezen heeft naar de eigen bekentenis van de tweede
verweerster tegenover de politie.
Evenmin blijkt uit die stukken dat de tweede verweerster op het ogenblik van het afleggen van die zelfincriminerende verklaring niet van
haar vrijheid beroofd was.
In zoverre het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
4. Het recht op bijstand van een advocaat, gewaarborgd bij artikel 6.3
EVRM zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht
te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de
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rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde
zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken.
5. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in
de regel geschaad als zelfincriminerende verklaringen die werden afgelegd tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand van
een advocaat, worden gebruikt voor een veroordeling.
Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg dat
het definitief onmogelijk is de zaak van een verdachte en vervolgens
beklaagde op eerlijke wijze te behandelen.
Wanneer de rechter de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs
gebruikt, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de
beklaagde zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek
niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare positie van
de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd,
blijft het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard.
6. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat het “niet uitgesloten” is dat de in de telastlegging opgesomde goederen ooit opgeslagen
waren in de magazijnen van de eiseres of ooit deel uitgemaakt hebben
van de binnen de eiseres bestaande “zwarte stock” of van een lading te
vernietigen goederen die op 27 maart 2003 vanuit de magazijnen van de
eiseres getransporteerd werden naar de firma Mirec in Sint-Niklaas.
Zij oordelen bovendien dat :
— de verklaringen die ter zake afgelegd werden door oud-collega’s van
de tweede verweerster, ingevolge onvoldoende zekerheid betreffende de
objectiviteit ervan onvoldoende bewijskrachtig zijn om met zekerheid
te besluiten tot haar schuld ;
— met de zelfincriminerende verklaringen van de tweede verweerster
geen rekening kan worden gehouden vermits deze verklaringen afgelegd
werden zonder bijstand van een raadsman.
Uit het geheel van deze redenen blijkt dat de appelrechters die oordelen
dat zij het niet bewezen achten dat de tweede verweerster zich schuldig
heeft gemaakt aan de haar ten laste gelegde feiten van loondiefstal, enkel
tot een ander besluit konden komen wanneer zij de zelfincriminerende
verklaringen van de tweede verweerster als doorslaggevend bewijs zouden
aanvaarden, wat in strijd zou zijn met het recht op een eerlijk proces.
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres akte van haar afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
8 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van
Hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.
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N° 16
2o

— 8 januari 2013
(P.12.1217.N)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing). — Veroordelend vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt
over een beveiligingsmaatregel. — Aard. — Gevolg.
2o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 42. — Veroordelend vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt
over een beveiligingsmaatregel. — Aard van de beslissing. — Gevolg. —
Cassatieberoep.

1o en 2o Een vonnis dat een beklaagde voor de hem ten laste gelegde
feiten tot straf veroordeelt en alvorens te beslissen over een eventuele
beveiligingsmaatregel een deskundigenonderzoek beveelt over de lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid van de beklaagde tot het besturen van een
motorvoertuig is geen eindbeslissing zodat daartegen eerst cassatieberoep
openstaat na het eindvonnis  (1). (Art. 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering ; Art. 42, Wegverkeerswet)

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank van Antwerpen van 25 mei 2012.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de vijf hem ten laste
gelegde feiten tot straffen. Alvorens te beslissen over een eventuele
beveiligingsmaatregel, beveelt het een deskundigenonderzoek over de
lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de eiser tot het besturen
van een motorvoertuig.
Dit vonnis is geen eindbeslissing.
Krachtens artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat
tegen dergelijk vonnis eerst cassatieberoep open na het eindvonnis.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

  (1) Cass. 12 dec. 2006, AR P.06.1183.N, AC 2006, nr. 645.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
8 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van
Hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Francis, advocaat-generaal.

N° 17
2o

— 8 januari 2013
(P.12.2060.N)

kamer

VOORLOPIGE HECHTENIS. — AANHOUDING. — Aanvang
neming. — Voorwaarden.

der vrijheidsbe-

De vrijheidsbeneming bedoeld in de artikelen 1, 1o, 2 en 18, § 1, eerste lid,
Voorlopige Hechteniswet neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat de
verdachte geen vrijheid van komen en gaan heeft, dit is vanaf het ogenblik
dat de politiediensten zich van zijn persoon hebben verzekerd  (1).

(B.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 12 Grondwet, de artikelen 1, 18 en 30 Voorlopige Hechteniswet en de artikelen 1319, 1320
en 1322 Burgerlijk Wetboek : het arrest oordeelt ten onrechte dat het
aanhoudingsbevel werd betekend binnen 24 uur na eisers vrijheidsbeneming ; uit het proces-verbaal TG.54.L7.5244/2012 blijkt dat de politie
zich op 25 november 2012 omstreeks 11 uur in eisers ziekenhuiskamer
bevond, er geen enkel contact werd toegestaan tussen de eiser en zijn
familieleden en deze laatsten onmiddellijk uit de kamer werden gezet ;
  (1) Cass. 21 nov. 2001, AR P.01.1538.F, AC 2001, nr. 636.
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vanaf dat moment beschikte de eiser niet meer over de vrijheid van
komen en gaan ; door anders te oordelen schendt het arrest de voormelde
bepalingen en miskent het de bewijskracht van het voormelde procesverbaal.
2. Artikel 30 Voorlopige Hechteniswet is vreemd aan de aangevoerde
grief.
In zoverre het schending van dat artikel aanvoert, is het middel niet
ontvankelijk.
3. Het arrest geeft geen uitlegging aan het voormelde proces-verbaal.
Het kan bijgevolg de bewijskracht ervan niet miskennen.
In zoverre het miskenning van de bewijskracht van dat proces-verbaal
aanvoert, mist het middel feitelijke grondslag.
4. De vrijheidsbeneming bedoeld in de artikelen 1, 1°, 2 en 18, § 1, eerste
lid, Voorlopige Hechteniswet neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat
de verdachte geen vrijheid van komen en gaan heeft, dit is vanaf het
ogenblik dat de politiediensten zich van zijn persoon hebben verzekerd.
5. De appelrechters oordelen dat :
— uit de in het arrest vermelde processen-verbaal blijkt dat de eiser
van zijn vrijheid werd beroofd op 25 november 2012 om 12.15 uur en het
aanhoudingsmandaat hem werd betekend op 26 november 2012 om 12.08
uur ;
— uit niets blijkt dat de eiser voordien van zijn vrijheid van komen en
gaan werd beroofd ;
— de maatregel genomen door de politie tegen de broer en familie van
de eiser om de rust te bewaren op de spoeddienst van het ziekenhuis, niet
gericht waren tegen de eiser, die onverminderd over zijn vrijheid van
komen en gaan bleef beschikken.
Op grond van die vaststellingen oordeelt het arrest dat de eiser
beschikte over zijn vrijheid van komen en gaan tot 25 november 2012 om
12.15 uur. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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.
8 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van Hoogenbemt,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijklui
dende conclusie : de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Souidi (bij de balie te Antwerpen).

ARREST-2013-01.indb 49

15/11/13 12:18

50

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.1.13 - N° 18

N° 18
2o

— 9 januari 2013
(P.13.0013.F)

kamer

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — STRAFZAKEN. — Verzoek. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde.
2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — STRAFZAKEN. — Veroordelend vonnis bij verstek. — Verzet van de beklaagde.
— Gewettigde verdenking ten aanzien van het gerecht dat bij verstek
uitspraak heeft gedaan.
3o VERZET. — Strafzaken. — Veroordelend vonnis bij verstek. — Verzet
van de beklaagde. — Gewettigde verdenking ten aanzien van het gerecht
dat bij verstek uitspraak heeft gedaan.

1o Het verzoek tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere moet
bewijskrachtige en nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist
blijken te zijn, kunnen leiden tot gewettigde verdenking omtrent de
strikte onpartijdigheid, die wordt vermoed, van alle magistraten van het
rechtscollege waaraan men de zaak wil onttrekken. (Art. 542, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering)
2o en 3o De gegrondheid van het verzet doet als dusdanig geen gewettigde
verdenking ontstaan ten aanzien van het rechtscollege dat bij verstek
uitspraak heeft gedaan ; uit het feit dat een vonnis verschillende vergissingen
bevat, zodat het moet worden vernietigd, kan niet worden afgeleid dat alle
magistraten van de rechtbank die het heeft gewezen, niet meer in staat
zouden zijn om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen
over het verzet van de beklaagde, of dat er bij laatstgenoemde of bij derden
gewettigde twijfel kan ontstaan omtrent hun vermogen om op die wijze te
oordelen. (Art. 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(R.

in de zaak van

Procureur

des

Konings

te

Nijvel t. R.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Met een verzoekschrift dat op 14 december 2012 bij de griffie is ingediend en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht, vordert de eiser dat de zaak die is vastgesteld na zijn verzet
tegen een vonnis van dat rechtscollege van 19 november 2012, aan de
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel zou worden onttrokken wegens
gewettigde verdenking.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het verzoek tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere,
bepaald in artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, moet
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bewijskrachtige en nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist
blijken te zijn, kunnen leiden tot gewettigde verdenking omtrent de
strikte onpartijdigheid, die wordt vermoed, van alle magistraten van
het rechtscollege waaraan men de zaak wil onttrekken.
De verzoeker zet uiteen dat zijn familie en hijzelf sinds hun aankomst
op het grondgebied van het Rijk door overheidsinstanties worden
vervolgd.
Hij oefent kritiek uit op de houding van het parket, van de balie en
van de directeur van een onthaalcentrum voor asielzoekers.
Die grieven hebben geen betrekking op het in het verzoekschrift
bedoelde rechtscollege.
De verzoeker voert eveneens het onbillijke karakter aan van de
tegen hem bij verstek uitgesproken veroordeling wegens valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken, en het onrechtmatig voeren
van de titel van advocaat.
Hij voert aan dat dit vonnis, waartegen verzet is aangetekend, zijn
recht van verdediging miskent en hij leidt daaruit af dat alle magistraten van het gerechtelijk arrondissement Nijvel hem vijandig gezind
zijn.
Als dusdanig doet de gegrondheid van het verzet geen gewettigde
verdenking ontstaan ten aanzien van het rechtscollege dat bij verstek
uitspraak heeft gedaan.
Uit het feit dat een vonnis verschillende vergissingen bevat, zodat
het moet worden vernietigd, kan niet worden afgeleid dat alle magistraten van de rechtbank die het heeft gewezen, niet meer in staat zouden
zijn om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen over
het verzet van de beklaagde, of dat er bij laatstgenoemde of bij derden
gewettige twijfel kan ontstaan omtrent hun vermogen om op die wijze
te oordelen.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering,
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
9 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal.
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N° 19
1o

kamer

— 10 januari 2013

(F.08.0074.F)
1o INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — Bedrijfsinkomsten. — BEROEPSKOSTEN. — Ingezeten belastingplichtige. — Commissies gestort aan een niet-ingezetene. — Beroepskosten. — Aftrekbaarheid.
— Artikel 54 WIB92. — Artikel 49 EG-Verdrag. — Schending.
2o EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — Grondslagen. —
Inkomstenbelastingen. — Personenbelasting. — Beroepskosten. — Ingezeten belastingplichtige. — Commissies gestort aan een niet-ingezetene.
— Beroepskosten. — Aftrekbaarheid. — Artikel 54 WIB92. — Artikel 49
EG-Verdrag. — Schending.

1o en 2o Artikel 49 van het EG-Verdrag, zoals het van toepassing was vóór
de inwerkingtreding, op 1 december 2009, van het Verdrag van Lissabon,
verzet zich tegen een regeling van een lidstaat zoals die van artikel 54 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de wet
van 28 juli 1992 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 december 2009,
krachtens welke bezoldigingen voor prestaties of diensten die door een inge
zeten belastingplichtige worden betaald aan een niet-ingezeten vennoot
schap, niet als aftrekbare beroepskosten worden aangemerkt wanneer die
vennootschap in de lidstaat waar zij is gevestigd niet aan inkomstenbelas
ting is onderworpen of voor de betrokken inkomsten aan een aanzienlijk
gunstigere belastingregeling is onderworpen dan die waaraan die inkomsten
in de eerste lidstaat zijn onderworpen, tenzij de belastingplichtige bewijst
dat deze bezoldigingen verband houden met werkelijke en oprechte verrich
tingen en mits zij de normale grenzen niet overschrijden, terwijl volgens de
algemene regel die bezoldigingen als beroepskosten aftrekbaar zijn indien zij
noodzakelijk zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
en de belastingplichtige de echtheid en het bedrag van die bezoldigingen
aantoont. (Art. 49 EG-Verdrag ; Art. 54 WIB92)

(Siat 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 12 maart 2008.
Het Hof heeft bij arrest van 18 juni 2010 een prejudiciële vraag gesteld
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan bij arrest van 5 juli 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 18 december 2012 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
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II. Feiten
De feiten van de zaak, zoals ze voortvloeien uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat :
De eiseres, een Belgische vennootschap, heeft in 1991, samen met een
Nigeriaanse groep, een gemeenschappelijke dochteronderneming opgericht voor de productie van palmolie.
De overeenkomsten tussen de partijen bepalen dat de eiseres tegen
betaling diensten zal leveren en uitrusting zal verkopen aan de gemeenschappelijke dochteronderneming, maar dat zij een gedeelte van de
daarmee behaalde winst als commissie voor het aanbrengen van werk
zal moeten terugstorten aan de moedermaatschappij van de Nigeriaanse
groep, de Luxemburgse vennootschap Megatrade International (MISA).
In 1997 is er tussen de partijen onenigheid ontstaan over het exacte
bedrag van de commissies die door de eiseres verschuldigd waren. Die
discussie heeft geleid tot de beëindiging van het samenwerkingsverband
en tot het betalen van een vergoeding : bij een eerste overeenkomst, van
3 december 1997, heeft de eiseres zijn deelneming in de gemeenschappelijke dochteronderneming van de Nigeriaanse groep teruggekocht ; bij
een tweede overeenkomst van dezelfde datum heeft de eiseres zich ertoe
verbonden ter algehele afrekening een vergoeding van twee miljoen USD
aan MISA te storten.
Toen de Belgische belastingadministratie vaststelde dat MISA het
statuut had van holdingvennootschap naar de Luxemburgse wet van
31 juli 1929 inzake de belastingregeling die van toepassing is op holdingvennootschappen, en derhalve niet aan een aan de Belgische vennootschapsbelasting analoge belasting was onderworpen, heeft zij op grond
van artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de
aftrek afgewezen van een bedrag van 28.402.251 frank, die de eiseres op
31 december 1997 in haar boeken als lasten had opgenomen, op grond van
de tweede overeenkomst van 3 december 1997.
Het arrest verwerpt, met bevestiging van het beroepen vonnis, het
verhaal van de eiseres tegen die aanslag.
Ook al houdt de commissie voor het aanbrengen van zaken verband
met handelsbetrekkingen tussen een Belgische vennootschap en een
dochteronderneming in een derde land, zijn de partijen van oordeel dat
die commissie een bezoldiging vormt voor het leveren van diensten
tussen personen die in verschillende lidstaten zijn gevestigd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres voert drie middelen aan waarvan het tweede gesteld is als
volgt :
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 43 (voorheen 52), 49 (voorheen 59), 56 (voorheen 73 B) en 58 (voorheen 73 D) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957
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(zoals geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997 en goedgekeurd bij de wet
van 10 augustus 1998), hierna “EG-Verdrag”.
— algemeen rechtsbeginsel betreffende de voorrang van het gemeenschapsrecht, dat een rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde, op elke
daarmee strijdige bepaling van nationaal recht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het middel verwerpt waarin de eiseres aanvoert dat artikel 54
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 strijdig is met de vrijheid van
vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitaal, zoals
gewaarborgd door de artikelen 43, 49 en 56 EG-Verdrag, en te dezen dan ook niet
kan worden toegepast, beslist dat de commissies die de eiseres gestort heeft aan
de naamloze vennootschap Megatrade International, een “Luxemburgse holdingvennootschap”, onder de toepassing vallen van artikel 54 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, en verwerpt bijgevolg de vordering van de eiseres en
veroordeelt haar in de kosten.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
1. “De (administratie) verwijst terecht naar de tekst van artikel 58 van het
voormelde Verdrag, dat gesteld is als volgt : ‘het bepaalde in artikel 56 doet
niets af aan het recht van de lidstaten : a) de ter zake dienende bepalingen van
hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd ; b) alle nodige maatregelen
te nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften tegen
te gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, of te voorzien in procedures voor de
kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie van de overheid of voor
statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn’ ; en 2. “daarenboven
vermeldt ‘het verslag van de Primarolo-groep (gedragscode vennootschapsbelasting)’, dat op 29 november 1999 aan de Ecofin-raad is voorgelegd en dat op de
zitting van 28 februari 2000 openbaar is gemaakt, als een van de schadeveroorzakende belastingmaatregelen ‘ de krachtens de Luxemburgse wet van 1929 van
belasting vrijgestelde holdingvennootschappen’ (in dit geval worden met name
de belastingmaatregelen bedoeld die voorzien in een duidelijk lagere belasting of
zelfs een nulbelasting, ten opzichte van die welke normaal gezien van toepassing
zijn in de betrokken lidstaat)”.
Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
Artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 verbiedt, in
beginsel, onder voorbehoud van een tweevoudig door de belastingplichtige te
leveren bijzonder bewijs, de aftrek, als beroepskosten, van de bezoldigingen voor
diensten die betaald of toegekend worden aan een niet-ingezeten belastingplichtige of aan een buitenlandse instelling, die krachtens de wetgeving van het land
waar zij zijn gevestigd, aldaar niet aan inkomstenbelasting zijn onderworpen of
voor zulke inkomsten aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling
zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten zijn onderworpen in België. Die
bepaling voert, met betrekking tot de aftrek van de bezoldigingen voor diensten,
een verschil in behandeling in naargelang de zetel van de vennootschap die de
bezoldiging ontvangt al dan niet in België is gevestigd.
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Uit artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 volgt immers
dat die beperking niet geldt voor de bezoldigingen die verschuldigd zijn door een
ingezeten vennootschap aan een andere ingezeten vennootschap, zelfs wanneer
laatstgenoemde niet aan inkomstenbelasting is onderworpen of voor zulke
inkomsten aan een aanzienlijk gunstigere dan de gemeenrechtelijke belastingregeling is onderworpen. De ingezeten vennootschappen die een beroep doen op de
diensten van een niet-ingezeten vennootschap die niet aan inkomstenbelasting
is onderworpen of die voor zulke inkomsten onderworpen is aan een aanzienlijk
gunstigere belastingregeling dan die waaraan die inkomsten zijn onderworpen in
België, geniet derhalve, krachtens het voormelde artikel 54, een minder voordelige fiscale behandeling dan de ingezeten vennootschappen die een beroep doen op
de diensten van een andere ingezeten vennootschap.
Een dergelijk verschil in behandeling tussen ingezeten vennootschappen, dat
gegrond is op de plaats waar hun medecontractant gevestigd is, vormt een beperking op het vrij leveren van diensten binnen de Gemeenschap en is dus in strijd
met artikel 49 van het EG-Verdrag.
Het arrest, dat de eiseres onderwerpt aan artikel 54 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen voor de bezoldigingen die zij betaald heeft voor de diensten van een Luxemburgse vennootschap, schendt derhalve artikel 49 van het
EG-Verdrag en miskent het algemeen rechtsbeginsel betreffende de voorrang van
het gemeenschapsrecht, dat een rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde, op elke daarmee strijdige bepaling van nationaal recht.

IV. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 49, eerste lid, WIB92, zoals gewijzigd bij de wet
van 6 juli 1994, zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de
echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of,
ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht
toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
Artikel 54 WIB92, zoals gewijzigd bij de wet van 28 juli 1992 en vóór de
wijziging ervan bij de wet van 15 december 2004, bepaalt dat met name
interest en bezoldigingen voor prestaties of diensten niet als beroepskosten worden aangemerkt indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks
worden betaald of toegekend aan een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een buitenlandse instelling die krachtens de bepalingen
van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, niet aan een
inkomstenbelasting zijn onderworpen of voor zulke inkomsten aldaar
aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan
die waaraan die inkomsten in België zijn onderworpen, tenzij de belastingplichtige door alle rechtsmiddelen bewijst dat zij verband houden
met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de normale grenzen
niet overschrijden.
Krachtens artikel 227 WIB92 zijn aan de belasting van niet-inwoners
onderworpen :
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1° niet-rijksinwoners, met inbegrip van de in artikel 4 vermelde
personen ;
2° buitenlandse vennootschappen, zomede verenigingen, instellingen of
lichamen zonder rechtspersoonlijkheid die zijn opgericht in een rechtsvorm die vergelijkbaar is met de rechtsvorm van een vennootschap naar
Belgisch recht en die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste
inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België hebben ;
3° vreemde Staten, staatkundige onderdelen en plaatselijke gemeenschappen daarvan, alsmede alle rechtspersonen die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of
beheer niet in België hebben en geen onderneming exploiteren of zich
niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden of zich
zonder winstoogmerk uitsluitend met in artikel 182 vermelde verrichtingen bezighouden.
Artikel 54 van dat wetboek staat dus de aftrek toe van de commissies
die gestort zijn aan een niet-ingezetene of aan een buitenlandse instelling, hierna “aan een niet-ingezetene”, wanneer de persoon die de voormelde commissies ontvangt in het buitenland verblijft en in zijn land aan
een soortgelijke inkomstenbelasting onderworpen is als die waaraan die
inkomsten in België onderworpen zijn. Dat artikel verbiedt evenwel de
aftrek als beroepskosten van bepaalde rechten of bezoldigingen indien
bewezen is dat die bedragen zijn betaald aan een niet-ingezetene en voor
laatstgenoemde hetzij niet belastbaar zijn, hetzij onderworpen zijn aan
een aanzienlijk voordeligere belastingregeling, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de gestorte bedragen verband houden met werkelijke en
oprechte verrichtingen en de normale grenzen niet overschrijden.
Het Hof heeft, na het eerste cassatiemiddel te hebben verworpen,
bij arrest van 18 juni 2010 een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof
van Justitie van de Europese Unie, om te weten of artikel 49 van het
EG-Verdrag, zoals het te dezen van toepassing is, aangezien de feiten
van het geschil zich hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van
het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wetgeving zoals het voormelde artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 5 juli 2012 voor recht gezegd
dat artikel 49 van het EG-Verdrag aldus moet worden uitgelegd dat
het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat als die welke in het
geding aan de orde is, krachtens welke bezoldigingen voor prestaties
of diensten die door een ingezeten belastingplichtige worden betaald
aan een niet-ingezeten vennootschap, niet als aftrekbare beroepskosten
worden aangemerkt wanneer die vennootschap in de lidstaat waar zij
is gevestigd niet aan inkomstenbelasting is onderworpen of voor de
betrokken inkomsten aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling
is onderworpen dan die waaraan die inkomsten in de eerste lidstaat zijn
onderworpen, tenzij de belastingplichtige bewijst dat deze bezoldigingen
verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de
normale grenzen niet overschrijden, terwijl volgens de algemene regel
die bezoldigingen als beroepskosten aftrekbaar zijn indien zij noodza-
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kelijk zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en
de belastingplichtige de echtheid en het bedrag van die bezoldigingen
aantoont.
Het arrest, dat toepassing maakt van artikel 54 WIB92 dat, in de versie
die van toepassing is op het geschil, artikel 49 van het EG-Verdrag
schendt, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om het bezwaarschrift van de eiseres voor het aanslagjaar 1998 te verwerpen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof beroep te Luik.
10 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Garabedian (bij
de balie te Brussel) en de heer De Bruyn.

N° 20
1o

— 10 januari 2013
(F.12.0060.F)

kamer

1o SUCCESSIERECHTEN. — DWANGBEVEL. — Draagwijdte. — Gevolg. —
Vermeldingen.
2o SUCCESSIERECHTEN. — DWANGBEVEL. — Aard. — Uitdrukkelijke
motivering. — Afdoende motivering. — Begrip.

1o Het dwangbevel inzake successierechten is een taxatietitel waarin de
belangschuld geconcretiseerd wordt, wat betekent dat daarin melding moet
worden gemaakt van het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van
de schuldenaar  (1).
2o Het dwangbevel inzake successierechten is een bestuurshandeling waarop
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen van toepassing is ; onder afdoende motivering in de
zin van artikel 3 van die wet moet elke motivering worden verstaan die een
redelijke grondslag voor de beslissing vormt (2). (Art. 3 Wet Motivering
Bestuurshandelingen)

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

C. e.a.)

  (1) en (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 20.
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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 van 2 november 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 18 december 2012 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes 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
Het middel
Eerste onderdeel
Het dwangbevel inzake successierechten is een taxatietitel waarin de
belastingschuld geconcretiseerd wordt, wat betekent dat daarin melding
moet worden gemaakt van het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar.
Dat dwangbevel is een bestuurshandeling waarop de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing is.
Krachtens artikel 3 van die wet moet de opgelegde motivering in de
akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de
beslissing ten grondslag liggen en moet zij afdoende zijn.
Onder afdoende motivering moet elke motivering worden verstaan die
een redelijke grondslag voor de beslissing vormt.
De feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit blijkt
hoe de administratie het belastbare feit heeft geraamd en over welke
bewijsmiddelen zij beschikt, maken geen deel uit van de motivering van
het dwangbevel maar van het bewijs van de belastingschuld.
Het arrest, dat beslist dat de administratie het litigieuze dwangbevel
niet afdoend motiveert, door enkel te vermelden “dat de huidige waarde
van het ijssalon blijkt te kunnen worden vastgesteld op 3.000.000 frank,
dat wil zeggen 1.500.000 frank voor het gedeelte dat is overgedragen door
mevrouw B.”, zonder de feitelijke gegevens te vermelden waarop zij die
schatting heeft gebaseerd, schendt het voormelde artikel 3 van de wet
van 29 juli 1991.
Het tweede onderdeel van het middel, dat niet kan leiden tot ruimere
cassatie, hoeft niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
10 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de
heer Seutin (bij de balie te Luik).

N° 21
1o

— 11 januari 2013
(C.11.0323.N)

kamer

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — ALLERLEI. — Voetbalwet. — Administratieve sanctie. — Minderjarige. — Beroep. — Jeugdrechtbank. — Beslissing. — Aanleg.
2o JEUGDBESCHERMING. — Voetbalwet. — Administratieve sanctie. —
Minderjarige. — Beroep. — Jeugdrechtbank. — Beslissing. — Aanleg.
3o HOGER BEROEP. — ALLERLEI. — Voetbalwet. — Administratieve
sanctie. — Minderjarige. — Beroep. — Jeugdrechtbank. — Beslissing. —
Aanleg.
4o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep. — Allerlei. — Voetbalwet. — Administratieve
sanctie. — Minderjarige. — Beroep. — Jeugdrechtbank. — Beslissing. —
Aanleg.
5o JEUGDBESCHERMING. — Voetbalwet. — Administratieve sanctie. —
Minderjarige. — Beroep. — Jeugdrechtbank. — Maatregelen van bewaring of behoeding. — Oplegging door de jeugdrechtbank. — Substitutie.
— Mogelijkheid.

1o, 2o, 3o en 4o Tegen de beslissing van de jeugdrechtbank in beroep van
een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de
Voetbalwet, staat geen hoger beroep open, zodat het vonnis in laatste aanleg
is gewezen en een cassatieberoep tegen dergelijk vonnis ontvankelijk is  (1).
(Artt. 24, tweede lid, en 31 Voetbalwet ; Art. 36 Jeugdbeschermingswet)
5o De jeugdrechtbank die wordt gevat in het kader van het beroep tegen een
administratieve beslissing ten aanzien van een minderjarige op grond van
de Voetbalwet  (2), vermag niet de maatregelen van bewaring, behoeding en
opvoeding bedoeld in artikel 37, § 1, van de Jeugdbeschermingswet op te
  (1) Zie de andersluidende concl. van het O.M.
  (2) In casu ging het om een stadionverbod.
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leggen, of deze aan de opgelegde administratieve sanctie te substitueren.
(Artt. 22, 24, 24ter, 24quater en 31 Voetbalwet ; Artt. 36 en 37, § 1, Jeugdbeschermingswet)

(Belgische Staat, Minister

van binnenlandse zaken t.

B. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier :
Uit de stukken waarop mag acht geslagen worden, meer bepaald het
vonnis van 25 februari 2010 van de jeugdrechtbank te Hasselt, blijkt
dat aan de minderjarige zoon van verweerders, wegens een inbreuk op
artikel 22 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden (hierna Voetbalwet), een administratief stadionverbod van 3 maanden werd opgelegd.
Krachtens artikel 31 van de Voetbalwet wordt het beroep bij de jeugdrechtbank ingediend indien de administratieve beslissing genomen
wordt ten opzichte van een minderjarige die veertien jaar was op het
ogenblik van de feiten.
Verweerders tekenden tegen de administratieve beslissing hoger
beroep aan bij de jeugdrechtbank. Dit hoger beroep werd door de jeugdrechtbank ontvankelijk verklaard.
Krachtens artikel 36, 6o van de Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming neemt de jeugdrechtbank kennis van het hoger beroep
tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie
als bedoeld in de Voetbalwet aan minderjarigen die de volle leeftijd van
veertien jaar bereikt hebben op het ogenblik van de feiten.
Deze bepaling maakt deel uit van Titel II, Hoofdstuk III, van de wet
betreffende de jeugdbescherming.
Krachtens artikel 58 van de wet betreffende de jeugdbescherming zijn
de beslissingen van de jeugdrechtbank gewezen in de aangelegenheden
bedoeld in Titel II, Hoofdstuk III vatbaar voor hoger beroep door alle in
het geding betrokken partijen.
Eiser betwist niet dat de jeugdrechtbank kennis nam van het hoger
beroep tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve
sanctie als bedoeld in de Voetbalwet aan een minderjarige die de volle
leeftijd van veertien jaar bereikt heeft op het ogenblik van de feiten.
Uit de voormelde bepalingen volgt dat tegen de thans bestreden beslissing van de jeugdrechtbank hoger beroep openstaat, zodat het cassatieberoep voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is.
Conclusie : verwerping

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de jeugdrechtbank
te Hasselt van 25 februari 2010.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 9 januari 2012 ter griffie een
conclusie neergelegd.
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Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Door het Openbaar Ministerie wordt overeenkomstig artikel 1097
Gerechtelijk Wetboek een middel van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep opgeworpen omdat tegen de beslissing van de jeugdrechtbank in beroep van een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24,
tweede lid, wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (hierna : Voetbalwet), hoger beroep openstaat en het
vonnis van de jeugdrechtbank niet in laatste aanleg is gewezen.
2. Artikel 31 Voetbalwet, zoals gewijzigd bij artikel 17, 2°, wet 10 maart
2003, bepaalt : “§ 1. De overtreder die de beslissing van de in artikel 26,
§ 1, eerste lid, bedoelde ambtenaar betwist, tekent op straffe van verval
binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij wege van verzoekschrift beroep aan bij de politierechtbank.
Tegen de beslissing van de politierechtbank staat geen hoger beroep
open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en tweede lid zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de
politierechtbank en de buitengewone rechtsmiddelen.
§ 2. Indien de beslissing genomen wordt ten opzichte van een minderjarige die veertien jaar was op het ogenblik van de feiten, wordt het
beroep bij de jeugdrechtbank ingediend”.
Bij artikel 2 wet van 7 mei 2004 werd in artikel 36 Jeugdbeschermingswet ingevoegd : “De jeugdrechtbank neemt kennis (...) 6° van het
hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld in
artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd
van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten”.
3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de wetswijziging
doorvoerde om tegemoet te komen aan de door het Grondwettelijk Hof
in zijn arrest 155/2002 van 6 november 2002 gewenste procedurele waarborgen tegenover minderjarigen die inbreuk plegen op de Voetbalwet en
aan wie krachtens artikel 24quater Voetbalwet een administratief stadionverbod kan worden opgelegd. De Voetbalwet werd daarom aangevuld
met specifieke procedurele waarborgen voor de minderjarigen, die geïnspireerd zijn op die waarin de wet van 8 april 1965 voorziet, wat betreft
de mededeling van informatie aan de personen die de minderjarige onder
hun bewaring hebben, het verhoor van de minderjarige en de aanwezig-

ARREST-2013-01.indb 61

15/11/13 12:18

62

ARRESTEN VAN CASSATIE

11.1.13 - N° 21

heid van een advocaat, en de beroepsmogelijkheid voor minderjarigen
ouder dan veertien jaar aan wie een tijdelijk stadionverbod wordt opgelegd bij de jeugdrechtbank in plaats van de politierechtbank.
3. Hieruit volgt niet dat de wetgever wat de procedure ten aanzien
van minderjarigen in de Voetbalwet betreft, van de overige voorschriften van artikel 31, § 1, Voetbalwet, zoals de afwezigheid van de
mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen deze beslissing, is
afgeweken.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
4. Krachtens artikel 22 Voetbalwet kan, behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande
toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter
blijkt, eenieder die bepaalde zones van het stadion betreedt of poogt
te betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs
voor die zone of die plaatsen betreedt of poogt te betreden die voor het
publiek niet toegankelijk zijn, een of meer sancties oplopen als bepaald
in de artikelen 24, 24ter en 24quater.
Artikel 24quater bepaalt dat in geval van overtreding van de artikelen 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis en 23ter, een administratief
stadionverbod voor een duur van drie maanden tot vijf jaar kan worden
opgelegd aan de minderjarige boven de veertien jaar op het ogenblik van
de feiten.
5. Artikel 31 Voetbalwet, zoals gewijzigd bij artikel 17, 2°, wet 10 maart
2003, bepaalt : “§ 1 . De overtreder die de beslissing van de in artikel 26,
§ 1, eerste lid, bedoelde ambtenaar betwist, tekent op straffe van verval
binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij wege van verzoekschrift beroep aan bij de politierechtbank.
Tegen de beslissing van de politierechtbank staat geen hoger beroep
open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en tweede lid zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de
politierechtbank en de buitengewone rechtsmiddelen.
§ 2. Indien de beslissing genomen wordt ten opzichte van een minderjarige die veertien jaar was op het ogenblik van de feiten, wordt het
beroep bij de jeugdrechtbank ingediend”.
6. Krachtens artikel 36 Jeugdbeschermingswet neemt de jeugdrechtbank kennis :
“4° van de vorderingen van het openbaar ministerie ten aanzien van
de persoon die vervolgd wordt wegens een als misdrijf omschreven feit,
gepleegd voor de volle leeftijd van achttien jaar ;
5° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen
een beslissing tot het opleggen of niet-opleggen van een administratieve
sanctie als bedoeld in artikel 119bis, § 2, tweede lid, 1, van de nieuwe
gemeentewet, aan minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben
bereikt op het tijdstip van de feiten ;
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6° van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen een
beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als bedoeld
in artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de volle leeftijd
van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten”.
Krachtens artikel 37, § 1, Jeugdbeschermingswet kan de jeugdrechtbank de in toepassing van artikel 36, 4°, voor haar gebrachte personen
maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding opleggen, waaronder
deze van artikel 37, § 2, 4°, de prestaties van opvoedkundige aard en van
algemeen nut, terwijl artikel 38bis van deze wet het opleggen van administratieve sancties aan minderjarigen door de jeugdrechtbank regelt
als vooreerst bepaald in artikel 119bis, § 2, tweede lid, 1°, van de Nieuwe
Gemeentewet (1°) als vervolgens bepaald in artikel 24, tweede lid van de
Voetbalwet (2°).
7. Deze bepalingen laten de jeugdrechtbank die in het kader van dergelijk beroep tegen de administratieve beslissing op grond van de Voetbalwet wordt gevat, niet toe de maatregelen bedoeld in artikel 37, § 1,
Jeugdbeschermingswet op te leggen, of deze aan de opgelegde administratieve sanctie te substitueren.
De jeugdrechter die het opgelegde stadionverbod vervangt door een
maatregel bedoeld in artikel 37, § 1 Jeugdbeschermingswet, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter.
Verwijst aldus beperkte zaak naar de jeugdrechtbank te Tongeren.
11 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Andersluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 22
1o

— 11 januari 2013
(C.11.0607.N)

kamer

1o MERKEN. — BENELUX-MERK. — Inschrijving. — Oppositie. — Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom. — Beslissing. — Beroep tot vernietiging. — Hof van beroep. — Gegevens die in aanmerking kunnen genomen
worden. — Nieuwe feitelijke gegevens. — Benelux-gerechtshof. — Prejudiciële geschillen.
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2o BENELUX. — PREJUDICIELE GESCHILLEN. — Benelux-gerechtshof. —
Merken. — Benelux-merk. — Inschrijving. — Oppositie. — Benelux-bureau
voor de intellectuele eigendom. — Beslissing. — Beroep tot vernietiging.
— Hof van beroep. — Gegevens die in aanmerking kunnen genomen worden.
— Nieuwe feitelijke gegevens.
3o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Benelux-gerechtshof. — Merken. —
Benelux-merk. — Inschrijving. — Oppositie. — Benelux-bureau voor de
intellectuele eigendom. — Beslissing. — beroep tot vernietiging. — Hof
van beroep. — Gegevens die in aanmerking kunnen genomen worden. —
Nieuwe feitelijke gegevens.

1o, 2o en 3o Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 2.17, eerste lid,
van het BVIE, in het licht van de arresten van het Benelux-Gerechtshof A
2005/1 en A 2008/1, zo moet worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechter
lijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens
die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde opposi
tieprocedure reeds werden geformuleerd voor het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom, stelt het een prejudiciële vraag aan het BeneluxGerechtshof  (1). (Art. 2.17 BVIE ; Art. 1 Benelux-Gerechtshof-verdrag)

(Parfumerie Ici Paris XL n.v. t. Publications France Monde s.a.,
vennootschap naar Frans recht)
Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle :
1. De zaak betreft een beroep ingesteld door verweerster tegen een
beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
waarbij de door verweerster ingestelde oppositie tegen de door eiseres
gevraagde inschrijving van het merk “ICI PARIS” werd verworpen.
Het bestreden arrest van17 november 2009, gewezen door het hof van
beroep te Brussel “ontvangt de vordering en verklaart ze gegrond ;
— vernietigt de bestreden beslissing waarbij het BBIE de door verweerster ingestelde oppositie ten gronde verwerpt wegens ontstentenis van
bewijs van gebruik van haar merk.
— verklaart de oppositie van verweerster waarbij ze opkomt tegen de
inschrijving van het onder nummer 1090372 gedeponeerde merk voor de
klassen 16 en 35, gegrond ;
— zegt dat het onder depotnummer 1090372 door verweerster aangeboden merk niet kan worden ingeschreven in het Benelux Merkenregister,
- (…)
- Veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van de (…) gedingkosten (…)”.
2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen 2.16.3a,
2.17.1 en 2.26.2 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE) gedaan
te Den Haag (Nederland) op 15 februari 2005, goedgekeurd bij wet van
  (1) Zie de deels andersl. concl. van het O.M.

ARREST-2013-01.indb 64

15/11/13 12:18

N° 22 - 11.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

65

22 maart 2006 ; de regel 1.29.2 van het uitvoeringsreglement van het
BVIE, laatst gewijzigd door het Besluit van de Raad van Bestuur van
het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) van
3 juli 2007 (B. St. 26-08-2009) en artikel 149 van de Grondwet.
Het middel verwijt het hof van beroep het verweer van de eiseres te
hebben verworpen dat het litigieuze merk wegens ontstentenis van
gebruik vervallen moest worden verklaard en bij zijn beoordeling en
beslissing gegevens in aanmerking te hebben genomen die nieuw waren
in de zin dat ze niet werden ingeroepen voor het BBIE tijdens de procedure
die leidde tot de in beroep aangevochten oppositiebeslissing, namelijk
door de verweerster voorgelegde lijsten betreffende de gecumuleerde
verkoopsresultaten die werden geboekt voor de jaren 2001 tot en met
2005, waaruit volgens het arrest “blijkt dat het weekblad (ICI PARIS) ook
werd verkocht in België, Nederland en het Groot-Hertogdom Luxemburg
en dat er miljoenen exemplaren werden verkocht” en te hebben geoordeeld dat die gegevens (…) geen enkele twijfel laten dat verweerster
haar merk tijdens de relevante periode intens heeft gebruikt door het
aan te brengen als titel van een weekblad.
De eiseres voert tevens een motiveringsgebrek aan, doordat het arrest
niet antwoordt op haar uitdrukkelijke conclusie dat, conform het
arrest van 26 juni 2009 van het Benelux-Gerechtshof, geen rekening kon
gehouden worden met die nieuwe gegevens.
3. Het antwoord op het middel, in deze actuele specifieke casus, kan
mogelijk niet zonder meer afgeleid worden uit de rechtspraak van het
Benelux-Gerechtshof, zodat een nieuwe prejudiciële vraag aan dit Hof
vereist kan zijn. In dezen is de vraag inzonderheid of het hof van beroep,
in de oppositieprocedure, nieuw bewijsmateriaal over reeds ten tijde van
het onderzoek door het BBIE bestaande feiten en/of omstandigheden, in
zijn beoordeling kan betrekken.
Uit de procedurestukken, met name de “tweede conclusie” voor de appelrechters van 12 september 2008, blijkt meer bepaald dat de verweerster
“volledigheidshalve […] tabellen [voorlegt], uitgaande van de verdeler
van het weekblad ICI PARIS, met name de s.a.r.l. Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne, ter verduidelijking van het aantal verdeelde
en verkochte exemplaren in alle exportlanden tussen 2001 en 2006”, en
waaruit zou blijken dat “België het belangrijkste exportland is en dat
samen met het Groothertogdom Luxemburg aldaar jaarlijks ongeveer
1 miljoen exemplaren van het magazine ICI PARIS worden verdeeld”.
De verweerster verwijst hiernaar in haar inventaris als stuk nr. 15
“tien tabellen uitgaande van NMPP aangaande de aantallen verdeelde
exemplaren van het weekblad ICI PARIS, met bijgaande verklaring van
9 september 2008”.
Verder blijkt uit de “aanvullende en syntheseconclusie na tussenkomst van het arrest van het Benelux Gerechtshof van 26 juni 2009” dat
de eiseres verzocht om dit stuk nr. 15 te weren als niet-ontvankelijk
wegens “nieuw bewijsmateriaal”.
In het bestreden arrest beslissen de appelrechters het verweer van de
eiseres – gebaseerd op het ontbreken van bewijs van normaal gebruik

ARREST-2013-01.indb 65

15/11/13 12:18

66

ARRESTEN VAN CASSATIE

11.1.13 - N° 22

van het merk “Ici Paris” – af te wijzen, in het bijzonder op grond van
de overweging dat de verweerster “onder meer kleurenkopies voor[legt]
van negen titelbladen van exemplaren van het blad “Ici Paris”.
De appelrechters hebben aldus bij hun beoordeling, overeenkomstig
artikel 2.17, eerste lid BVIE, over het beroep tot vernietiging van een
beslissing inzake oppositie van het BBIE, van het normale gebruik van
dit merk (in de Benelux) gegevens in aanmerking genomen die het BBIE
niet in aanmerking heeft kunnen nemen.
In zijn vermeld arrest van 26 juni 2009 (A 2008/1) tot uitlegging van
artikel 2.17, eerste lid, BVIE besliste het Benelux-Gerechtshof dat, na
vernietiging van de beslissing van het BBIE, het hof van beroep zelf
uitspraak moet doen, met dien verstande dat dit hof alleen die gegevens
in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door
het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden  (1).
In zijn arrest van 15 december 2003 (A 2002/2) tot uitlegging van de
artikelen 6bis en 6ter BMW (thans artikelen 2.11 en 2.12 BVIE), had het
Benelux-Gerechtshof reeds geoordeeld, inzake de weigering tot inschrijving van een teken als merk op absolute gronden, dat het hof van beroep
“alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het BMB [BBIE] heeft beslist of had moeten beslissen”.
Ondervraagd over de betekenis van deze term “gegevens” heeft het
Benelux-Gerechtshof vervolgens, in zijn arrest van 29 juni 2006 (A 2005/1),
beslist dat uit de artikelen 6bis en 6ter BMW volgt dat de appelrechters geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd  (2).
Het Hof preciseert evenwel dat, wanneer nadere gegevens worden aangevoerd, ter ondersteuning van het verzoek om een bevel tot inschrijving
van het depot zoals dit door het BMB is beoordeeld en geweigerd, deze
te beschouwen zijn als “gegevens die derhalve vallen binnen het kader
van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd”  (3). Het Hof beslist
vervolgens dat, in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW (thans
artikel 2.12 BVIE) nieuwe feitelijke gegevens kunnen worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren
gebrachte grondslag en dat zodanig nader bewijsmateriaal door de voornoemde appelrechters in aanmerking kan worden genomen bij de beant  (1) Zie naar analogie : niet-ontvankelijkheid van voor het eerst voor het Gerecht
van de Europese Unie neergelegde stukken in het kader van de wettigheidscontrole
van beslissingen van kamers van beroep inzake het gemeenschapsmerk (zo bijvoorbeeld
recent : Gerecht EU, 14 februari 2012, T-33/11, randnrs. 12 en 13). Zie tevens BeneluxGerechtshof, 15 december 2003 (A 2002/2), r.o. 11.
  (2) Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006, (A 2005/1), r.o. 9. Het Benelux-Gerechtshof
verklaart dit door te wijzen op de beperkte bevoegdheid van de voornoemde appelrechters bedoeld in artikel 6ter BMW. Deze omvat slechts de toetsing van de juistheid van
de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot, zoals dat
aan het BMB werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BMB
van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant
is aangepast. Door deze beperking “kunnen zij geen acht slaan op gegevens die worden
aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB
vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.”
  (3) Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006, (A 2005/1), r.o. 11 en 12.
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woording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving
van het depot heeft geweigerd.
4. Hieruit volgt dat zowel in een beroepsprocedure tegen een beslissing van het BBIE tot weigering van de inschrijving van een teken als
merk op absolute gronden (artikel 2.12 BVIE) als in een beroepsprocedure tegen een beslissing van het BBIE op oppositie, genomen op grond
van artikel 2.16, lid 4 BVIE (artikel 2.17 BVIE), de appelrechters enkel
die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het BBIE
heeft beslist of had moeten beslissen. In de eerstgenoemde procedure
kunnen de appelrechters tevens rekening houden met nieuwe feitelijke
gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die reeds
werden geformuleerd voor het BBIE.
Hoewel het Benelux-Gerechtshof blijkbaar geen onderscheid maakt
tussen het aanwenden van nieuwe gegevens en het aanwenden van nieuw
bewijsmateriaal over reeds bestaande feiten en/of omstandigheden, lijkt
me zijn uitlegging aldus te moeten begrepen worden dat, in beide appelprocedures, nieuwe feitelijke gegevens kunnen in aanmerking genomen
worden voor zover ze binnen die aanspraken vallen. De deposant kan
bv. niet vorderen dat de appelrechters oordelen over de mogelijkheid
van een inschrijving voor slechts een gedeelte van de waren en diensten waarvoor de oorspronkelijke aanvraag was gedaan indien hij dit
niet aan het BBIE heeft gevraagd. Gegevens die ontstaan zijn na de
beroepen beslissing kunnen ook niet in aanmerking genomen worden.
Nieuw bewijsmateriaal m.b.t. een bestaand gebruik van het merk, zoals
in dezen, kan dus wel aanvaard worden. Het hof van beroep moet namelijk “in volle omvang”  (1) kunnen oordelen over de oppositie.
In die uitlegging is de beslissing van de appelrechters zulk bewijsmateriaal te aanvaarden verantwoord en lijkt me het middel, in zoverre,
niet te kunnen worden aangenomen. In dit geval, d.i. als het Hof meent dat
er redelijkerwijze over deze uitlegging geen twijfel kan bestaan, is het,
zoals bepaald art. 6.4, 1o Benelux-verdrag, niet gehouden een (nieuwe)
vraag te stellen.
5. Aldus werd ook het verweer betreffende het arrest van 26 juni 2009
van het Benelux-Gerechtshof beantwoord, zodat het middel, in zoverre
het een motiveringsgebrek aanvoert, evenmin kan worden aangenomen.
6. Als het Hof evenwel oordeelt dat uit het arrest van 26 juni 2009 in de
zaak A 2008/1 niet met zekerheid kan worden afgeleid dat de term “gegevens” in de oppositieprocedure in dezelfde zin moet worden geïnterpreteerd als uiteengezet in het arrest van 29 juni 2006 (A 2005/1) over de weige
ringprocedure, doet de beoordeling van de wettigheid van de bestreden
beslissing terug een vraag rijzen over de interpretatie van artikel 2.17
BVIE, meer bepaald deze aan het Benelux-Gerechtshof te stellen vraag :
“Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, (in het licht van de arresten A 2005/1
en A 2008/1), zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke
beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens

  (1) Concl. van advocaat-generaal J.-F. Leclercq voor Benelux-Gerechtshof, 26 juni
2009 (A 2008/1).
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die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE?”.
7. Conclusie : verwerping ; ingeval van twijfel : prejudiciële vraag.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 17 november 2009.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
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
1. Met de redenen vermeld in r.o. 24 van hun arrest, beantwoorden de
appelrechters het in het middel bedoeld verweer.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
2. Uit de procedurestukken, met name de tweede conclusie voor de
appelrechters van 12 september 2008, blijkt dat de verweerster “volledigheidshalve […] tabellen [voorlegt], uitgaande van de verdeler van
het weekblad ICI PARIS, met name de s.a.r.l. Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne, ter verduidelijking van het aantal verdeelde
en verkochte exemplaren in alle exportlanden tussen 2001 en 2006”, en
waaruit zou blijken dat “België het belangrijkste exportland is en dat
samen met het Groothertogdom Luxemburg aldaar jaarlijks ongeveer
1 miljoen exemplaren van het magazine ICI PARIS worden verdeeld”.
De verweerster verwijst hiernaar in haar inventaris als stuk nr. 15
“tien tabellen uitgaande van NMPP aangaande de aantallen verdeelde
exemplaren van het weekblad ICI PARIS, met bijgaande verklaring van
9 september 2008”.
Verder blijkt uit de aanvullende en syntheseconclusie na tussenkomst van het arrest van het Benelux Gerechtshof van 26 juni 2009 dat
de eiseres verzocht om dit stuk nr. 15 te weren als niet-ontvankelijk
wegens “nieuw bewijsmateriaal”.
3. In het bestreden arrest beslissen de appelrechters om het verweer van
de eiseres – gebaseerd op het ontbreken van bewijs van normaal gebruik
van het merk “Ici Paris” – af te wijzen, in het bijzonder op grond van de
overweging dat de verweerster “onder meer kleurenkopies voor[legt] van
negen titelbladen van exemplaren van het blad ‘Ici Paris’ […] . Tevens
legt ze lijsten voor betreffende de gecumuleerde verkoopresultaten die
werden geboekt voor de jaren 2001 tot en met 2005. Daaruit blijkt dat
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het weekblad ook werd verkocht in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg en dat er miljoenen exemplaren werden verkocht.
Die gegevens laten geen enkel twijfel dat eiseres haar merk tijdens de
relevante periode intens heeft gebruikt door het aan te brengen als titel
voor een weekblad.”
4. De appelrechters hebben aldus bij hun beoordeling van het normale
gebruik van dit merk in de Benelux gegevens in aanmerking genomen
die het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna : BBIE)
niet in aanmerking heeft kunnen nemen bij zijn oppositiebeslissing.
5. Overeenkomstig artikel 2.17, eerste lid, BVIE doen de appelrechters
uitspraak over het beroep tot vernietiging van een beslissing inzake
oppositie van het BBIE.
6. In zijn arrest van 26 juni 2009 (A 2008/1) tot uitlegging van artikel 2.17,
eerste lid, BVIE besliste het Benelux-Gerechtshof dat, na vernietiging
van de beslissing van het BBIE, het hof van beroep zelf uitspraak moet
doen, met dien verstande dat dit hof alleen die gegevens in aanmerking
kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd
genomen of had moeten genomen worden.
7. In zijn arrest van 15 december 2003 (A 2002/2) tot uitlegging van de
artikelen 6bis en 6ter BMW (thans artikelen 2.11 en 2.12 BVIE), heeft het
Benelux-Gerechtshof reeds geoordeeld, inzake de weigering tot inschrijving van een teken als merk op absolute gronden, dat het hof van beroep
“alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het BMB [BBIE] heeft beslist of had moeten beslissen”.
Ondervraagd over de betekenis van deze term “gegevens” heeft het
Benelux-Gerechtshof vervolgens beslist, in zijn arrest van 29 juni 2006
(A 2005/1), dat uit de artikelen 6bis en 6ter BMW volgt dat de appelrechters geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing
van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd. Het Hof
preciseert evenwel dat, wanneer nadere gegevens worden aangevoerd,
ter ondersteuning van het verzoek om een bevel tot inschrijving van
het depot zoals dit door het BMB is beoordeeld en geweigerd, deze te
beschouwen zijn als “gegevens die derhalve vallen binnen het kader van
de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd”. Het Hof beslist vervolgens dat, in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW (thans artikel 2.12
BVIE) nieuwe feitelijke gegevens kunnen worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag en dat zodanig nader bewijsmateriaal door de voornoemde appelrechters in aanmerking kan worden genomen bij de beantwoording van
de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot
heeft geweigerd.
8. Hieruit volgt dat zowel in een beroepsprocedure tegen een beslissing van het BBIE tot weigering van de inschrijving van een teken als
merk op absolute gronden (artikel 2.12 BVIE) als in een beroepsprocedure tegen een beslissing van het BBIE op oppositie, genomen op grond
van artikel 2.16, lid 4, BVIE (artikel 2.17 BVIE), de appelrechters enkel
die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het BBIE
heeft beslist of had moeten beslissen. In de eerstgenoemde procedure
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kunnen de appelrechters tevens rekening houden met nieuwe feitelijke
gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die reeds
werden geformuleerd voor het BBIE.
9. Uit het arrest in de zaak A 2008/1 kan niet met zekerheid worden
afgeleid dat de term “gegevens” in de laatst genoemde beroepsprocedure
in dezelfde zin moet worden geïnterpreteerd als uiteengezet in het arrest
van 29 juni 2006 (A 2005/1).
De beoordeling van de wettigheid van de bestreden beslissing doet
aldus een vraag rijzen over de interpretatie van artikel 2.17 BVIE.
Laatstgenoemde bepaling is een rechtsregel die gemeen is aan België,
Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.
De noodzaak van een beslissing over de uitlegging van de rechtsregel
vervat in het genoemde artikel 1, noopt het Hof de in het dictum gepreciseerde vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof bij
prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende
vraag :
“Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A
2005/1 en A 2008/1, zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke
beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens
die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE?”
11 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Deels andersluidende conclusie : de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Gryse.

N° 23
3o

— 14 januari 2013
(C.10.0661.N)

kamer

1o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Toestemming. — Dwaling. — Zelfstandigheid van de zaak. — Begrip.
2o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Oorzaak. — Doorslaggevende
beweegreden. — Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid.
3o OVEREENKOMST. — Bestanddelen. — Toestemming. — Doorslaggevende
beweegreden. — Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. — Dwaling. — Grond tot nietigheid. — Voorwaarde.

1o De zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is geweest
voor de partij om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontractant
op de hoogte hoorde te zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn
gesloten. (Art. 1110, eerste lid, BW)
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2o en 3o Wanneer de doorslaggevende beweegreden tot de overeenkomst berust
op een onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, is de
verbintenis niet aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak, maar
is de toestemming mogelijk gegeven door dwaling ; deze is slechts een grond
tot nietigheid wanneer zij verschoonbaar is  (1). (Artt. 1109 en 1110, eerste
lid, BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 14 juni 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 11 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Vierde onderdeel
1. Krachtens artikel 1109 Burgerlijk Wetboek is geen toestemming
geldig, indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst
of door bedrog verkregen.
Artikel 1110, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat dwaling alleen
dan een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst is, wanneer zij de
zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.
De zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is
geweest voor de partij om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de
medecontractant op de hoogte hoorde te zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn gesloten.
2. Wanneer de doorslaggevende beweegreden tot de overeenkomst
berust op een onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid,
is de verbintenis niet aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak,
  (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping ; het was van oordeel dat het vierde
onderdeel feitelijke grondslag miste in zoverre het aanvoerde dat uit de vaststellingen
van de appelrechter bleek dat de oorzaak van de schenking niet vals was, en dat het,
in zoverre het aanvoerde dat een dwaling met betrekking tot de oorzaak niet als een
valse oorzaak kan worden beschouwd, niet ontvankelijk was nu het art. 1131 BW niet als
geschonden aanwees.
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maar is de toestemming mogelijk gegeven door dwaling. Dwaling is
slechts een grond tot nietigheid wanneer zij verschoonbaar is.
3. De appelrechter stelt vast dat :
— bij akte van 22 januari 1993 wijlen J.L. en zijn echtgenote, de tweede
verweerster, aan hun zoon, de eerste verweerder, een huis met hangar en
gronden gelegen te C. schonken ;
— de eerste verweerder gehuwd was met de eiseres ;
— wijlen J.L. en zijn echtgenote de bedoeling hadden om enkel en
alleen te schenken aan hun zoon en om zijn echtgenote buiten de zaak
te houden omdat de doorslaggevende beweegreden bij de schenkers de
voortzetting en de instandhouding van het familiebezit en het familiebedrijf was ;
— op grond van het van toepassing zijnde Nederlandse huwelijksvermogensrecht, de geschonken goederen eigendom werden van de ten tijde
van de schenking bestaande huwelijksgemeenschap tussen de eerste
verweerder en de eiseres.
4. De appelrechter oordeelt dat de schenking van 22 januari 1993 werd
gedaan en aanvaard op grond van een valse oorzaak, aangezien zij werd
gedaan en aanvaard met de bedoeling uitsluitend de eerste verweerder te
begiftigen, terwijl de geschonken goederen in werkelijkheid eigendom
van de gemeenschap werden.
Hij oordeelt voorts dat het al dan niet verschoonbaar karakter van de
dwaling van wijlen J.L. en de tweede verweerster, enerzijds, en van de eerste
verweerder, anderzijds, omtrent hun doorslaggevende beweegredenen bij
het doen en aanvaarden van de schenking daarbij niets ter zake doet.
5. Op grond van deze vaststellingen en overwegingen verantwoordt de
appelrechter zijn beslissing tot nietigverklaring van de schenking niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
14 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Andersluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en
de heer Maes.
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N° 24
3o

— 14 januari 2013
(C.11.0341.N)

kamer

1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Incidenteel beroep. — Tijdstip.
2o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Incidenteel beroep. — Ontvankelijkheid. — Eiser in hoger beroep. — Afstand van geding. — Gevolg.
3o AFSTAND (RECHTSPLEGING). — AFSTAND VAN GEDING. — Eiser
hoger beroep. — Gevolg. — Incidenteel beroep. — Ontvankelijkheid.

in

1o Vermits de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan
instellen, kan hij dit doen tot aan het sluiten van het debat  (1). (Art. 1054,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
2o en 3o Wanneer de eiser in hoger beroep afstand van geding doet, is het
incidenteel beroep van de gedaagde in hoger beroep alleen dan niet
ontvankelijk, wanneer hij de afstand van geding heeft aangenomen (2).
(Artt. 825, eerste lid, 826, eerste lid, en 1054, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)

(V. e.a. t. D. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :
Feiten

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft
deze zaak betrekking op een vordering van eerste en tweede verweerders tegen eisers en derde verweerder tot wegname van dieren, tot het
kappen, minstens snoeien van twee populieren en tot het betalen van
een morele schadevergoeding van 500 euro.
2. Bij vonnis van 6 november 2009 werd deze vordering door de vrederechter van het derde kanton Brugge toelaatbaar en gegrond verklaard.
Eisers werden samen met derde verweerder in solidum veroordeeld tot
verwijdering van de dieren op het betreffende perceel onder verbeurte
van een dwangsom van 250 euro per dag, tot het rooien van de betreffende
hoogstammige bomen, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van
250 euro per dag en tot betaling aan eerste en tweede verweerders van
een schadevergoeding “ex aequo et bono” begroot op 500 euro, vermeerderd met de gerechtelijke intresten en tot de kosten van het geding.
3. Bij verzoekschrift neergelegd op 1 december 2009 tekende derde
verweerder hoger beroep aan tegen dit vonnis. Derde verweerder deed
afstand van zijn hoger beroep bij conclusie neergelegd op 26 februari 2010.
4. Bij conclusie, neergelegd op 11 maart 2010, tekenden eisers incidenteel hoger beroep aan tegen voormeld vonnis, hen inmiddels betekend
bij exploot van 23 december 2009.
  (1)en (2) Zie de concl. van het O.M.
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5. Bij vonnis van 10 september 2010 verleende de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge aan derde verweerder akte van zijn afstand van hoger
beroep en wees zij het door eisers ingestelde incidenteel beroep af als
ontoelaatbaar.
6. Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
Het enig cassatiemiddel
7. In het enig middel voert eiser schending aan van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 28, 820, 824,
825, 826, 1042, 1051, 1054 en 1056.4o van het Gerechtelijk Wetboek.
8. Eisers voeren in het eerste onderdeel aan dat zij gedaagden in hoger
beroep bleven, ook nadat derde verweerder afstand had gedaan van zijn
principaal hoger beroep alvorens eisers conclusie hadden genomen en
alvorens zij bij conclusie incidenteel beroep hadden ingesteld vermits
eisers in hun op 14 mei 2010 neergelegde appelconclusie, waarbij zij
hun eerder bij conclusie van 11 maart 2010 ingesteld incidenteel beroep
handhaafden, uitdrukkelijk stelden niet akkoord te gaan met de door
derde verweerder gedane afstand van hoger beroep (1) en vermits uit de
stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan evenmin kan worden afgeleid dat eisers de afstand van hoger beroep vanwege derde verweerder
zouden hebben aangenomen (2). Eisers bleven aldus gedaagden in hoger
beroep vermits enkel een afstand van geding die aangenomen is, van
rechtswege inhoudt dat de partijen ermee instemmen dat de zaken over
en weder in dezelfde staat worden teruggebracht alsof er geen geding
geweest was, ook al moest die afstand, om geldig te zijn, niet door hen
worden aangenomen.
9. Als gedaagden in hoger beroep konden eisers bijgevolg incidenteel
beroep instellen bij conclusie neergelegd op 11 maart 2010, ook al had
derde verweerder afstand van zijn principaal beroep gedaan bij conclusie
neergelegd op 26 februari 2010, alvorens eisers conclusies hadden
genomen, vermits eisers die afstand nooit hebben aangenomen.
10. In het tweede onderdeel voeren eisers schending aan van de bewijskracht van het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd door derde
verweerder op 1 december 2009.
Bespreking van het eerste onderdeel
11. De problematiek die door het onderdeel aan de orde wordt gesteld
is deze van het lot van het incidenteel beroep wanneer de eiser in hoger
beroep afstand doet van zijn hoger beroep, en meer bepaald of en in welk
geval de verweerder in hoger beroep alsdan procespartij blijft.
12. Ingevolge artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is
de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf
de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig
artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen
tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep,
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zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er vóór
de betekening in berust heeft.
Luidens het tweede lid van voormeld artikel 1054 kan het incidenteel
beroep echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig of
laattijdig wordt verklaard.
Overeenkomstig artikel 1056.4o van het Gerechtelijk Wetboek wordt
het hoger beroep ingesteld bij conclusie ten aanzien van iedere partij die
bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is.
De artikelen 820 tot en met 827 van het Gerechtelijk Wetboek regelen
de afstand van geding.
De afstand kan ingevolge artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek
uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.
Artikel 825, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat de
afstand van geding, om geldig te zijn, moet aangenomen worden door
de partij aan wie hij is betekend, tenzij hij wordt gedaan alvorens de
tegenpartij conclusie heeft genomen over het onderwerp van de vordering waarvan wordt afgezien.
Het tweede lid van voormeld artikel 825 bepaalt dat de afstand in geval
van betwisting ingewilligd of in voorkomend geval geweigerd wordt bij
beslissing van de rechter.
Artikel 826 van het Gerechtelijk Wetboek tenslotte bepaalt dat afstand
van geding die aangenomen is, van rechtswege inhoudt dat de partijen
ermee instemmen dat de zaken over en weder in dezelfde staat worden
teruggebracht alsof er geen geding geweest was.
13. Artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dient naar
mijn oordeel restrictief te worden geïnterpreteerd ; er kunnen geen
bijkomende gevallen worden gecreëerd die het incidenteel beroep niet
toelaatbaar zouden maken. Een afstand van geding door de eiser in hoger
beroep in de zin van de artikelen 820, 824, 825 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek, welke artikelen ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen, kan dan ook niet worden
gelijkgesteld met een nietigheid of laattijdigheid van het hoger beroep in
de zin van artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Uw Hof oordeelde in die zin in zijn arrest van 6 oktober 1992, en stelde
daarin tevens dat “uit het geheel van de bepalingen van de artikelen 1054,
825 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, wanneer door de eiser
in hoger beroep afstand van geding is gedaan, het incidenteel beroep dat
door de gedaagde in hoger beroep nadien wordt ingesteld, enkel dan niet
ontvankelijk is wanneer de gedaagde in hoger beroep de afstand van
geding heeft aangenomen”.  (1)
14. Uw Hof besliste tevens in zijn arrest van 29 november 2007 dat een
gedaagde in hoger beroep tegen een partij in het geding in hoger beroep
incidenteel hoger beroep kan instellen tot aan de sluiting van het debat
voor de appelrechter, ook al is de termijn voor het instellen van principaal hoger beroep verstreken  (2).
  (1) Cass. 16 okt. 1992, AR nr. 7904, AC 1991-92, nr. 668.
  (2) Cass. 29 nov. 2007, AR C.07.0152.N, AC 2007, nr. 595.
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15. De algemene regel bij afstand van geding lijkt mij te zijn dat deze
aangenomen moet worden. De uitzondering voorzien door artikel 825,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij die afstand niet moet
worden aangenomen zo hij geschiedt “alvorens de tegenpartij conclusie
heeft genomen” lijkt mij beperkt te zijn tot de conclusie van de tegenpartij over de grond van de zaak en niet het geval te viseren van een
conclusie van de tegenpartij waarin deze incidenteel beroep instelt. In dit
laatste geval lijkt artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
te primeren. Voormeld artikel 825, eerste lid, heeft het immers over een
conclusie “over het onderwerp van de vordering waarvan wordt afgezien”.
16. De ratio legis lijkt mij evident te zijn ; wanneer een conclusie van
de verweerder in hoger beroep enkel verweer beoogt over de vordering,
verliest hij daartoe zijn belang wanneer eiser afstand doet van zijn
hoger beroep en verliest hij ook zijn belang om zich tegen die afstand te
verzetten. Wil de verweerder in hoger beroep echter van zijn appelconclusie gebruik maken om op eenvoudige en goedkope manier incidenteel
beroep aan te tekenen, wat hij luidens de bewoordingen van artikel 1054,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek “te allen tijde” en dus ook na
het verstrijken van de termijnen voor het principaal beroep kan doen,
dan kan een afstand van het hoofdberoep hem in problemen brengen ; hij
kan dan ook niet geacht worden de afstand te hebben aangenomen.
17. De “automatische” geldigheid van de afstand, voorzien door artikel 825,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, lijkt mij dan ook beperkt te
zijn tot het eerste geval, namelijk die waarin de verweerder in hoger
beroep in conclusie enkel verweer voert over de grond van de zaak.
18. Wendt de verweerder in hoger beroep zijn conclusie aan om incidenteel hoger beroep in te stellen, kan hij niet geacht worden met de
afstand te hebben ingestemd en zal het uiteindelijk de rechter toekomen
de afstand al dan niet in te willigen ; inmiddels blijft er een geding
bestaan tussen eiser en verweerder in hoger beroep.
19. Nu de appelrechters vaststellen dat derde verweerder afstand heeft
gedaan van zijn hoger beroep bij conclusie van 26 februari 2010 en dat
eisers incidenteel beroep instelden bij conclusie van 14 mei 2010, maar
niet vaststellen dat eisers de afstand van hoger beroep door derde
verweerder hebben aanvaard, schenden zij naar mijn oordeel de als
geschonden aangewezen wetsbepalingen door hun oordeel dat het hoger
beroep van eisers geen incidenteel beroep was en dat dit hoger beroep
wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is.
20. Het eerste onderdeel lijkt mij dienvolgens gegrond te zijn.
Conclusie : vernietiging

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 10 september 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 november
2012 verwezen naar de derde kamer.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 16 november 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. Het blijkt niet dat na de afstand van hoger beroep door de derde
verweerder tussen deze en de eisers voor de appelrechters nog een geding
bestond.
Het cassatieberoep in zoverre gericht tegen de derde verweerder kan
alleen strekken tot de bindendverklaring van het arrest.
Eerste onderdeel
2. Artikel 1054, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen
tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep,
zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of voor de
betekening erin berust heeft. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat
het incidenteel beroep echter niet kan worden toegelaten wanneer het
hoofdberoep nietig of laattijdig wordt verklaard.
Artikel 825, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat om geldig
te zijn de afstand van geding moet aangenomen worden door de partij
aan wie hij is betekend, tenzij hij wordt gedaan alvorens de tegenpartij
conclusie heeft genomen over het onderwerp van de vordering waarvan
wordt afgezien.
Artikel 826, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de afstand
van geding die aangenomen is, van rechtswege inhoudt dat de partijen
ermee instemmen dat de zaken over en weder in dezelfde staat worden
teruggebracht alsof er geen geding geweest was.
3. De afstand van geding door de eiser in hoger beroep kan niet gelijkgesteld worden met een nietigheid of laattijdigheid van het hoger beroep.
Vermits de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep
kan instellen, kan hij dit doen tot aan het sluiten van het debat.
4. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat wanneer de eiser in
hoger beroep afstand van geding doet, het incidenteel beroep van de
gedaagde in hoger beroep alleen dan niet ontvankelijk is, wanneer hij de
afstand van geding heeft aangenomen.
5. De appelrechters stellen vast dat :
— de derde verweerder afstand heeft gedaan van zijn hoger beroep bij
conclusie neergelegd op 26 februari 2010 ;
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— de eisers incidenteel beroep hebben ingesteld bij conclusie neergelegd op 14 mei 2010.
Zij oordelen dat het incidenteel beroep van de eisers niet kan aangezien
worden als een incidenteel beroep, maar als een hoger beroep ingesteld
bij conclusie overeenkomstig artikel 1056, 4°, Gerechtelijk Wetboek.
Zij oordelen tevens dat het hoger beroep van de eisers dat is ingesteld
meer dan een maand na de betekening van het beroepen vonnis, wegens
laattijdigheid niet ontvankelijk is.
6. De appelrechters die niet vaststellen dat de eisers de afstand van
geding door de derde verweerder hebben aanvaard, konden niet zonder
schending van de aangewezen wetsbepalingen oordelen dat het hoger
beroep van de eisers geen incidenteel beroep was en dit beroep wegens
laattijdigheid niet ontvankelijk verklaren.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het aan de derde
verweerder akte geeft van zijn afstand van het hoger beroep.
Verklaart het arrest bindend voor de derde verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Kortrijk, rechtszitting houdende in hoger beroep.
14 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 25
3o
1o ADOPTIE. — Wettige
de rechter.

— 14 januari 2013
(C.11.0454.N)

kamer

redenen.

— Begrip. — Beoordeling. — Opdracht

2o ADOPTIE. — Stiefouderadoptie
redenen. — Houding of situatie van

van

een

meerderjarige.

van

— Wettige

de biologische ouder.

3o ADOPTIE. — Voordelen voor de adoptant en de geadopteerde. — Nadelen
voor de andere personen. — Afweging. — Feitenrechter. — Onaantastbare
beoordeling.
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4o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Adoptie. — Voordelen voor de adoptant en geadopteerde. — Nadelen voor
de andere personen. — Afweging.

1o Het vereiste dat de adopties gegrond moeten zijn op wettige redenen houdt
in dat de voorgenomen adoptie niet strijdig mag zijn met de openbare orde
noch met andere wettelijke bepalingen van dwingend recht en dat zij niet
mag worden afgewend van haar eigenlijke doelstelling ; voor het overige
staat het aan de feitenrechter te oordelen of er wettige redenen voor de
adoptie bestaan  (1). (Art 344-1 BW)
2o Het is niet zo dat, in geval van de stiefouderadoptie van een meerderjarige,
de voorgenomen adoptie niet op wettige redenen kan steunen, indien de
biologische ouder steeds zijn ouderlijke verplichtingen is nagekomen en hij
als ouder geen zwaarwichtige fouten heeft begaan, of dat zijn persoonlijke,
familiale of medische situatie geen grond of beweegreden zijn om hem zijn
uniek statuut als ouder te ontnemen. (Art. 344-1 BW)
3o en 4o De rechtbank oordeelt onaantastbaar of de nadelen die de andere
bij de adoptie betrokken personen zouden ondervinden, opwegen tegen
de voordelen voor de adoptant en geadopteerde. (Art. 1231-13, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek)

(B. t. A. e.a.,

en mede in zake

A. e.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 10 maart 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 11 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 344-1 Burgerlijk Wetboek bepaalt : “Adopties moeten steeds
gegrond zijn op wettige redenen en ingeval zij betrekking hebben op een
kind, kunnen zij slechts plaatsvinden in het hoger belang van het kind
en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het
internationaal recht toekomen”.
  (1) Zie Cass. 4 nov. 1993, AR 9613, AC 1993, nr. 445.
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Het vereiste dat de adopties gegrond moeten zijn op wettige redenen,
houdt in dat de voorgenomen adoptie niet strijdig mag zijn met de openbare orde noch met andere wettelijke bepalingen van dwingend recht
en dat zijn niet mag worden afgewend van haar eigenlijke doelstelling.
Voor het overige staat het aan de feitenrechter te oordelen of er
wettige redenen voor de adoptie bestaan.
2. Het is niet zo dat, in geval van de stiefouderadoptie van een meerderjarige de voorgenomen adoptie niet op wettige redenen in de zin van
voormelde wetsbepaling kan steunen, indien de biologische ouder steeds
zijn ouderlijke verplichtingen is nagekomen en hij als ouder geen zwaarwichtige fouten heeft begaan, of dat zijn persoonlijke, familiale of medische situatie geen grond of beweegreden zijn om hem zijn uniek statuut
als ouder te ontnemen.
Hieruit volgt dat, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, de
rechter niet uitdrukkelijk moet vaststellen dat die ouder zijn ouderlijke
verplichtingen niet naleefde, dat hem enige zwaarwichtige fout kon
verweten worden of dat zijn persoonlijke, familiale of medische situatie
het tot stand komen van een aanvullende adoptieve afstamming zou
rechtvaardigen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Artikel 1231-13, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “De rechtbank moet zich ervan vergewissen dat met kennis van zaken is gekozen
tussen gewone adoptie en volle adoptie. De rechtbank moet tevens
nagaan of is voldaan aan de bij de wet gestelde voorwaarden. De rechtbank moet, rekening houdend met alle wettige belangen, oordelen of de
adoptie kan worden uitgesproken”.
Op grond van deze wetsbepaling oordeelt de rechtbank onaantastbaar
of de nadelen die de andere bij de adoptie betrokken personen zouden
ondervinden, opwegen tegen de voordelen voor de adoptant en geadopteerde.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit onaantastbare oordeel, is
het niet ontvankelijk.
4. De appelrechters oordelen dat :
— de subjectieve ervaring van de eiser dat door de gewone adoptie zijn
dochter elke band met haar oorspronkelijke familie zou verbreken noch
in rechte noch in feite onderbouwd is, aangezien een gewone adoptie
toch enkel de oorspronkelijke afstamming aanvult ;
— de eiser voorhoudt dat hij als vader steeds financieel heeft ingestaan
voor de opvoeding en opleiding van zijn dochter, de tweede verweerster,
en zich voor haar welzijn bekommerd heeft, hij toegeeft dat zijn relaties
met haar thans vertroebeld zijn en hij betoogt zijn verbondenheid met
haar in stand te willen houden en meent dat de eerste verweerder door
de gewone adoptie zijn dochter “opeist” ;
— de door de tweede verweerster gewenste gewone adoptie geenszins
van aard is om de banden met de oorspronkelijke familie te verbreken,
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maar aan te vullen met het creëren van een hechtere band met de eerste
verweerder, zijnde de nieuwe echtgenoot van haar moeder.
Op die gronden hebben de appelrechters wettig kunnen oordelen dat
bij de afweging van de respectieve wettige belangen van alle betrokkenen het voordeel dat de adoptant en de geadopteerde genieten bij
het uitspreken van de gewone adoptie, ruimschoots opweegt tegen het
eventuele morele of reducerend erfrechtelijke nadeel van de eiser, zeker
omdat geenszins vaststaat dat de bestaande familiale orde daardoor
substantieel wordt verstoord.
5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters bij de afweging van de wettige belangen geen rekening houden met het recht op
respect van het familie- en gezinsleven van de eiser, mist het feitelijke
grondslag.
6. In zoverre het onderdeel voor het overige aanvoert dat uit de artikelen 1231-13 Gerechtelijk Wetboek en 8 EVRM voortvloeit dat louter
gevoelsmatige redenen, zowel aan de kant van de geadopteerde als aan
die van de adoptant, niet opwegen tegen het recht op eerbiediging van
het familie- en gezinsleven van de andere biologische ouder, kan het niet
worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewel,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 26
3o

— 14 januari 2013
(C.11.0734.N)

kamer

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Arbeidsongevallenverzekering. — Aard. — Arbeidsongevallenverzekeraar. — Verhaalsrecht. —
Verplichting van de verzekeringnemer. — Nieuwe of gewijzigde omstandigheden. — Aangifte. — Miskenning.
2o ARBEIDSONGEVAL. — VERZEKERING. — Aard. — Arbeidsongevallenverzekeraar. — Verhaalsrecht. — Verplichting van de verzekeringnemer.
— Nieuwe of gewijzigde omstandigheden. — Aangifte. — Miskenning.
3o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Verboden vervalbedingen.
— Grenzen. — Toepassingsgebied. — Bedongen verhaalsrecht van de verzekeraar – Verplichting van de verzekeringnemer. — Nieuwe of gewijzigde
omstandigheden. — Aangifte. — Miskenning.

1o en 2o De arbeidsongevallenverzekeraar kan in de verzekeringsovereenkomst,
die een persoonsverzekering is, een recht van verhaal tegen de verzekeringnemer
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bedingen in geval van miskenning van de krachtens artikel 26, § 1, van de
Wet Landverzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting om in de loop
van de overeenkomst en onder de voorwaarden van artikel 5 de nieuwe
omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die
van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico
dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. (Art. 26, § 1,
Wet Landverzekeringsovereenkomst ; Art. 55 Arbeidsongevallenwet)
3o De bepaling dat in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk
verval van het recht op de verzekeringsprestatie mag bedongen worden
dan wegens de niet-nakoming van een bepaalde in de overeenkomst
opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen
de tekortkoming en het schadegeval, is niet van toepassing op het bedongen
verhaalsrecht van de verzekeraar op de verzekeringnemer wegens miskenning
van de verplichting opgelegd bij artikel 26, § 1, Landverzekeringsovereen
komst. (Artt. 11 en 26, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(Vivium N.V. t. R.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 16 juni 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Tweede subonderdeel
1. Artikel 26, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat
behalve wanneer het om een levensverzekeringsovereenkomst, een ziekteverzekering of een kredietverzekeringsovereenkomst gaat, de verzekeringnemer de verplichting heeft in de loop van de overeenkomst en
onder de voorwaarden van artikel 5 de nieuwe omstandigheden of de
wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om
een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.
Artikel 55 Arbeidsongevallenwet bepaalt dat geen enkel vervalbeding
door de verzekeringsovereenkomst mag worden ingeroepen tegen de
personen die rechten op een vergoeding kunnen laten gelden.

ARREST-2013-01.indb 82

15/11/13 12:18

N° 26 - 14.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

83

Uit de samenhang tussen deze wetsbepalingen volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar in de verzekeringsovereenkomst die een persoonsverzekering is, een recht van verhaal tegen de verzekeringnemer kan
bedingen in geval van miskenning van de krachtens artikel 26, § 1, Wet
Landverzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting.
2. Krachtens artikel 11 Wet Landverzekeringsovereenkomst mag in de
verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het
recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting, en
mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het
schadegeval.
Deze bepaling is niet van toepassing op het bedongen verhaalsrecht
van de verzekeraar op de verzekeringnemer wegens miskenning van de
verplichting opgelegd bij artikel 26, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst.
3. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiseres haar verhaal steunt op artikel 26 Wet Landverzekeringsovereenkomst en de artikelen 2 en 3 van de algemene voorwaarden met
een gelijkaardige draagwijdte ;
— de eiseres de arbeidsongevallenverzekeraar van de verweerder is, die
meerdere personeelsleden in dienst heeft ;
— een persoon bij een verkeersongeval om het leven kwam toen hij in
opdracht van de verweerder een broodronde uitvoerde ;
— deze persoon op dat ogenblik niet was ingeschreven in het personeelsregister en evenmin aan de verzekeraar werd gemeld dat hij een
personeelslid was ;
— pas nadat het ongeval zich heeft voorgedaan, weze het nog de dag
zelf, de verweerder aangifte van de tewerkstelling deed aan het sociaal
secretariaat.
De appelrechters die oordelen dat de eiseres haar uitgaven niet kan
verhalen op de verweerder omdat geen oorzakelijk verband bestaat
tussen het ongeval en de verzwaring van het risico of de onjuiste loonaangifte, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het subonderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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14 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 27
3o

— 14 januari 2013
(C.11.0769.N)

kamer

1o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
Straf en maatregel. — Bestuurlijke sanctie. — Begrip.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Artikel 6.2. — Artikel 6.3. — Bestuurlijke
sanctie. — Kwalificatie als strafsanctie. — Voorwaarden.
3o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
ANDERE PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — Retributie. — Begrip.
4o RETRIBUTIE. — Begrip.
5o GEMEENTE. — Retributiereglement

op het parkeren.

— Aard. — Doel.

1o Een bestuurlijke sanctie is een bij of krachtens de wet vastgestelde maat
regel met een repressief karakter, die door een bestuursorgaan wordt opge
legd door middel van een eenzijdige, individuele bestuurshandeling, als
reactie op een inbreuk op een rechtsnorm  (1).
2o Een bestuurlijke sanctie kan een strafsanctie zijn in de zin van artikel 6
EVRM op voorwaarde dat ze niet slechts een bepaalde groep met een
particulier statuut betreft, een bepaald gedrag oplegt en op de niet-naleving
ervan een sanctie stelt, niet alleen een vergoeding van schade betreft,
maar essentieel ertoe strekt te straffen om een herhaling van gelijkaardige
handelingen te voorkomen, stoelt op een norm met een algemeen karakter,
waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is, en zeer zwaar
is gelet op het bedrag ervan (2). (Art. 6 EVRM)
3o en 4o Een retributie is de vergoeding die de overheid van bepaalde
heffingsplichtigen vordert als tegenprestatie voor een bijzondere dienst
die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks
en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan ; het bedrag ervan moet
in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst,
anders moet zij als een belasting worden beschouwd (3).
5o Een gemeentelijk retributiereglement op het parkeren houdt in de regel geen
administratieve sanctie in die een inbreuk op een rechtsnorm wil voorkomen
en beteugelen, maar legt een vergoeding op die de gemeente eist als
tegenprestatie voor een dienst die zij in het belang van de heffingsplichtige
verstrekt (4).

(Stad Leuven t. Huurwagens Mols n.v.)
  (1) tot (4) Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :
Situering

en retroacten

1. Blijkens de gegevens waarop het Hof acht vermag te slaan vorderde
eiseres van verweerster de som van 20 euro op grond van het gemeentelijk parkeerreglement van 15 december 2008, nadat door een parkeerwachter was vastgesteld dat een voertuig toebehorend aan verweerster
geparkeerd stond zonder geldig parkeerticket.
2. Verweerster betwistte deze vordering, met verwijzing naar de
huurder van het voertuig.
3. Bij vonnis gewezen bij verstek door de vrederechter van het tweede
kanton Leuven van 26 januari 2010 werd verweerster veroordeeld om aan
eiseres de som te betalen van 20 euro, meer de intresten en de kosten.
4. Het verzet van verweerster tegen dit vonnis werd bij het bestreden
vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Leuven van
30 november 2010 ontvankelijk en gegrond verklaard ; de oorspronkelijke
vordering van eiseres werd dienvolgens afgewezen.
Het

eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel

5. In het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert eiseres aan
dat de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten niet wettig kon
afleiden dat de verplichting tot betaling van een bedrag van 20 euro overeenkomstig het retributiereglement van eiseres dient te worden beschouwd
als een bestuurlijke administratieve sanctie. Hieruit volgt dat de feitenrechter eveneens niet vermocht verweerster toe te laten tot het tegenbewijs en derhalve in strijd met de wettelijke bepalingen en beginselen
terzake niet vermocht te oordelen dat de vordering van eiseres ongegrond
is nu verweerster aantoont dat de inbreuk niet door haar werd begaan.
6. Nu de feitenrechter oordeelt dat de retributie overeenkomstig het
parkeerretributiereglement van eiseres dient te worden beschouwd
als een bestuurlijke administratieve sanctie is de bestreden beslissing
volgens eiseres niet naar recht verantwoord en wordt artikel 6 van het
EVRM geschonden.
7. Evenzeer wordt volgens eiseres artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet geschonden nu de vrederechter de vordering van eiseres minstens
impliciet als een sanctie in de zin van deze bepaling beschouwt.
Bespreking van het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel
8. De betwisting situeert zich in het kader van de toepassing van de
artikelen 2 en 3 van het gemeentelijk retributiereglement van eiseres
van 15 december 2008, dat in werking is getreden op 1 januari 2009.
9. Volgens artikel 2.1 van dit retributiereglement wordt ten voordele
van eiseres een retributie gevestigd voor het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar zulks krachtens een politiereglement
toegelaten is.
10. Krachtens artikel 3.1 van dit retributiereglement is de retributie
verschuldigd door de titularis van de inschrijving in het repertorium
van de motorvoertuigen inzake artikel 2, punt 1.
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11. Volgens dit reglement wordt derhalve de retributie voor het gebruik
van een parkeerplaats uitsluitend aangerekend aan de titularis van de
inschrijving van het voertuig, houder van de nummerplaat.
12. In het bestreden vonnis achtte de feitenrechter op grond van de
bewijsregeling in het bestuursrecht artikel 6 van het EVRM van toepassing op dit geschil, grondslag waarop het bewijs van het tegendeel dient
toegelaten te worden door de houder van de nummerplaat die onder de
bestuurlijke administratieve sanctie valt. Nu volgens de vrederechter
de verhuurster ten genoege van recht aantoont dat de administratieve inbreuk niet door haar werd begaan, oordeelt hij dat er tegen de
verweerster geen retributie kan gevorderd worden. Eiseres bekritiseert
dit oordeel.
13. Krachtens artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet kan de
gemeenteraad straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde
overtredingen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie
straffen of administratieve sancties worden bepaald.
14. L. DE GEYTER wijst erop dat een eenvormige definitie van administratieve sanctie niet bestaat, wat o.m. te maken heeft met het feit
dat nergens in de verschillende wetten met betrekking tot de administratieve sancties het rechtsbegrip wordt omschreven  (1).
15. Reeds in 1964 probeerde H. COREMANS het begrip te definiëren ; hij
omschreef aan de hand van de teksten die de beteugelingsbevoegdheid van
het bestuur bepalen, de administratieve sanctie als “een rechtsbehandeling van individuele en repressieve aard waarbij een persoon of orgaan,
die ressorteert onder de uitvoerende macht, optreedt naar aanleiding
van de niet-nakoming van een dwingend gestelde rechtsregel”  (2).
16. J. LIGOT definieert de administratieve sancties als sancties welke
door het bestuur zelf zonder voorafgaande bemoeiing van de rechter
worden opgelegd, waarbij de rechterlijke controle eerst a posteriori,
hetzij door de Raad van State, hetzij door de justitiële gerechten wordt
uitgeoefend  (3).
17. J. PUT omschrijft de administratieve sanctie als een “bij de wet of
krachtens de wet vastgestelde maatregel met een repressief karakter,
die door een bestuursorgaan wordt opgelegd door middel van een eenzijdige, individuele bestuurshandeling, als reactie op een inbreuk op een
rechtsnorm”  (4).
18. De vraag die in deze zaak aldus aan de orde wordt gesteld is of de
gevorderde “retributie” al dan niet als een bestuurlijke sanctie, c.q. een
straf, dient beschouwd te worden.
  (1) L. de Geyter, “De controle van de civiele rechter op de opgelegde administratieve
boete”, TBP 2001/1, 5.
  (2) H. Coremans, “De administratieve sanctie. Naar een omlijning van het begrip”,
RW 1964-65, (753) 756.
  (3) J. Ligot, “De administratieve sanctie naar Belgisch recht”, TBP 1973, 3.
  (4) J. Put, “Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht. Preventieve
rechtsbescherming bij een rechterlijke controle op het opleggen van administratieve
sancties in de sociale zekerheid”, Jura Falconis 1998-99, (455) 460.
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19. De twee voornaamste mensenrechtenverdragen, met name het
EVRM en het IVBPR, houden in strafzaken een aantal waarborgen in
voor een behoorlijke rechtsbedeling. Om te verhinderen dat de verdragsluitende staten via een eigen internrechtelijke kwalificatie de desbetreffende waarborgen buiten werking zouden stellen, kent het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens aan het begrip “straf” een autonome
en materiële werking toe. Dit Hof doet daarbij beroep op drie criteria :
1. de juridische kwalificatie van de overtreding in het interne recht ;
2. de aard van de inbreuk ;
3. de aard en de ernst van de sanctie die kan worden opgelegd  (1).
20. J. PUT onderkent drie belangrijke onderscheidingscriteria om
administratieve sancties onder het strafbegrip van artikel 6 van het
EVRM te brengen :
1o het feit dat op min of meer dezelfde inbreuk ook klassieke
strafsancties staan en/of de gelijkenis van de administratieve met de
strafsanctie qua techniek (boete, variërende sanctiemaat, regels inzake
cumulatie, herhaling …) ;
2o hun autonomie, met name de vraag hoe zeer zij los staan van de
toepassingsregels van een bepaalde regeling ;
3o de afwezigheid of het ondergeschikt belang van een herstelkarakter  (2).
21. Uw Hof oordeelde, ditmaal met betrekking tot de toepasselijkheid
van art. 15 van het IVBPR, dat om uit te maken of een administratieve
sanctie het karakter van een strafsanctie heeft, moet nagegaan worden
of ze :
1. niet slechts een bepaalde groep met een particuliere status betreft ;
2. een bepaald gedrag voorschrijft en op de niet-naleving ervan een
sanctie stelt ;
3. niet alleen maar een vergoeding van schade betreft, maar essentieel
ertoe strekt te straffen om herhaling van gelijkaardige handelingen te
voorkomen ;
4. stoelt op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk
tezelfdertijd preventief en repressief is ;
5. zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan  (3).
22. Bij de oplegging van een punitieve administratieve sanctie gelden
aldus in de regel de waarborgen van de voormelde mensenrechtenverdragen.
23. Vooraleer echter aan de vraag toe te komen of het hier ten deze
gaat om een “strafsanctie” dient eerst een andere vraag te worden beantwoord ; in de eerste plaats dient immers te worden uitgemaakt of de litigieuze “retributie” wel als een “(administratieve) sanctie” kan worden
beschouwd.
  (1) Concl. van advocaat-generaal T. Werquin bij Cass. 6 mei 2002, AR S.01.0052.N, AC
2002, nr. 275 ; I. Boone en G. van Haegenborgh, “Administratieve sancties”, in I. Verougstraete, J.-F. Leclercq, P. Lecroart en S. Lierman (red.), Jaarverslag van het Hof van
Cassatie van België, 2004, (185) 195.
  (2) J. Put, o.c., 470.
  (3) Cass. 6 mei 2002, AR S.01.0052.N, AC 2002, nr. 275, met concl. van advocaat-generaal
T. Werquin.
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24. Ik meen dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord,
daar de ze geen sanctionerend karakter vertoont maar een redelijke
vergoeding als tegenprestatie voor een door de overheid verstrekte
dienst uitmaakt.
25. In zijn arrest van 10 mei 2002 definieerde Uw Hof een retributie als
“in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen eist als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun
persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder
voordeel dat zij hun heeft toegestaan”.
Het Hof verduidelijkte “dat het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding moet staan tot het belang van de verleende dienst, en
dat zij anders geen retributie meer is en als een belasting moet worden
beschouwd”  (1).
26. Het Grondwettelijk Hof, dat zich moest buigen over een vordering
tot vernietiging van artikel 2 van het Vlaams decreet van 9 juli 2010
houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven,
overwoog in zijn arrest van 11 januari 2012 dat “een retributie de vergoeding (is) van een dienst die de overheid presteert ten voordele van de
heffingsplichtige individueel beschouwd. Zij heeft een louter vergoedend karakter, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen
de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst en het bedrag dat de
heffingsplichtige verschuldigd is”  (2).
27. Het Grondwettelijk Hof voegt eraan toe dat er voor de houder
van de nummerplaat die eigenaar is van een voertuig dat hij verhuurt,
wel degelijk sprake is van een dienst die hem tot voordeel strekt. Het
betalen van de parkeerretributie maakt het de huurder van een voertuig
immers mogelijk om het te parkeren. Zonder die mogelijkheid zou het
verhuren van voertuigen minder aantrekkelijk zijn  (3).
28. De vrederechter stelt overigens vast dat het gevorderde bedrag
bescheiden is. Gezien deze vaststelling komt het mij dan ook voor dat
de vereiste redelijke verhouding tussen de kostprijs van de verstrekte
dienst en het verschuldigde bedrag aanwezig is.
29. Ik meen dan ook dat de thans in betwisting zijnde parkeerretributie
geenszins het karakter van een “sanctie” of van een “straf” vertoont,
maar een echte retributie is die een vergoeding beoogt van de dienst die
de overheid presteert ten behoeve van de heffingsplichtige  (4).
30. Het komt mij dan ook voor dat de vrederechter, door te oordelen
dat de in het geding zijnde parkeerretributie een bestuurlijke sanctie
uitmaakt waarop artikel 6 van het EVRM van toepassing is, dit artikel 6
van het EVRM en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet schendt.
31. Het middel lijkt mij aldus gegrond te zijn.
Conclusie : Vernietiging.
  (1) Cass. 10 mei 2002, AR C.01.0034.F, AC 2002, nr. 285.
  (2) GwH, 11 jan. 2012, nr. 2/2012, overw. B.32.
  (3) Id., overw. B.33.
  (4) Zie in die zin de concl. van advocaat-generaal D. Thijs bij Cass. 29 mei 2009, AR
C.08.0130.N, AC 2009, nr. 363, r.o. III.4.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de vrederechter van het tweede kanton te Leuven van 30 november 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 3 oktober 2012 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
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
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet kan de gemeenteraad
straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn
reglementen of verordeningen, tenzij, voor dezelfde overtredingen door
of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald.
Een bestuurlijke sanctie is een bij of krachtens de wet vastgestelde
maatregel met een repressief karakter, die door een bestuursorgaan
wordt opgelegd door middel van een eenzijdige, individuele bestuurshandeling, als reactie op een inbreuk op een rechtsnorm.
2. Een bestuurlijke sanctie kan een strafsanctie zijn in de zin van
artikel 6 EVRM op voorwaarde dat ze :
1) niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut betreft ;
2) een bepaald gedrag oplegt en op de niet-naleving ervan een sanctie
stelt ;
3) niet alleen maar een vergoeding van schade betreft, maar essentieel
ertoe strekt te straffen om een herhaling van gelijkaardige handelingen
te voorkomen ;
4) stoelt op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk
tezelfdertijd preventief en repressief is ;
5) zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan.
3. Een retributie is de vergoeding die de overheid van bepaalde
heffingsplichtigen vordert als tegenprestatie voor een bijzondere dienst
die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor een rechtstreeks
en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan. Het bedrag ervan
moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte
dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd.
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4. Een gemeentelijk retributiereglement op het parkeren in de regel
houdt geen administratieve sanctie in die een inbreuk op een rechtsnorm wil voorkomen en beteugelen, maar legt een vergoeding op die de
gemeente eist als tegenprestatie voor een dienst die zij in het belang van
de heffingsplichtige verstrekt.
5.Het bestreden vonnis stelt vast dat :
— luidens het gemeentelijk retributiereglement op het parkeren van
15 december 2008 een retributie van 20 euro wordt gevestigd voor het
parkeren van een motorvoertuig waar zulks krachtens een politiereglement toegelaten is ;
— luidens artikel 3 van dit reglement de retributie verschuldigd is
door de titularis van de inschrijving van het voertuig in het repertorium
van de motorvoertuigen.
Het bestreden vonnis oordeelt dat :
— “de sanctie” van 20 euro bescheiden is ;
— het reglement van de eiseres niet enkel het karakter draagt van een
betalende dienstverlening inzake het betalend karakter voor het tijdelijk gebruik van een stuk grond maar ook een sanctieregeling inhoudt
kaderend in een goed stads- en veilig en gemakkelijk verkeersbeheer, en
de beteugeling beoogt van de overtreding van een norm ;
— de bewijsregeling van artikel 6 EVRM van toepassing moet worden
verklaard op dit geschil.
6. Door aldus te oordelen dat de retributie voor het parkeren een
bestuurlijke sanctie uitmaakt waarop artikel 6 EVRM van toepassing
is, schendt het bestreden vonnis artikel 6 EVRM en artikel 119bis Nieuwe
Gemeentewet.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Haacht.
14 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 28
3o

— 14 januari 2013
(C.12.0059.N)

kamer

1o GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — Reeds beantwoord. — Gevolg. — Rechtbanken. — Andere zaken. — Zelfde voorwerp.
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van de rechter.

— Ongrondwettig

bevonden wetsbepaling.

—

2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — Prejudiciële
vraag. — Reeds beantwoord. — Gevolg. — Rechtbanken. — Andere zaken. —
Zelfde voorwerp. — Opdracht van de rechter. — Ongrondwettig bevonden
wetsbepaling. — Toepassing.
3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Adagium. — Iedereen
geacht de wet te kennen. — Aard.

wordt

1o en 2o Uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling, zoals onder meer
geregeld door de artikelen 26 en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof,
volgt dat ook in andere zaken die hetzelfde voorwerp hebben als een
reeds beantwoorde prejudiciële vraag, de rechter de wetsbepaling die het
Grondwettelijk Hof ongrondwettig heeft bevonden, niet vermag toe te
passen  (1). (Artt. 26 en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
3o Het adagium volgens hetwelk iedereen wordt geacht de wet te kennen is
geen algemeen rechtsbeginsel.

(V. e.a. t. V. e.a.,

en in zake

V. e.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 30 juni 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 oktober 2012
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling, zoals geregeld
door de artikelen 26 en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt dat
ook in andere zaken die hetzelfde voorwerp hebben als een reeds beantwoorde prejudiciële vraag, de rechter de wetsbepaling die het Grondwettelijk Hof ongrondwettig heeft bevonden, niet mag toe te passen.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de rechter artikel 124 Wet
Landverzekeringsovereenkomst dient toe te passen zonder hierbij rekening te houden met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, faalt
het naar recht.
  (1) Cass. 22 feb. 2005, AR P.04.1345.N, AC 2005, nr. 108, met concl. van procureur-generaal M. De Swaef.
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2. Het adagium volgens welk iedereen wordt geacht de wet te kennen
is geen algemeen rechtsbeginsel.
In zoverre het miskenning van dit vermeende rechtsbeginsel aanvoert,
is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel
3. Het middel voert aan dat de appelrechter onterecht toepassing
maakt van artikel 124 Wet Landverzekeringsovereenkomst, aangezien
de begunstigden krachtens deze wetsbepaling de uitkering van het kapitaal bij een gemengde levensverzekeringsovereenkomst niet dienden te
melden daar enkel de overdreven premies en niet het uitgekeerde kapitaal aan inbreng en inkorting kunnen worden onderworpen.
Het middel is in zijn geheel afgeleid uit de in het eerste middel vergeefs
aangevoerde schending van voornoemd artikel 124 Wet Landverzekeringsovereenkomst en is derhalve niet ontvankelijk.
Derde middel
4. Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat de begunstigden
minstens veiligheidshalve hadden moeten melden dat ten gevolge van
de gemengde levensverzekering bepaalde bedragen waren uitgekeerd en,
anderdeels, dat zij dit met bedrieglijk opzet hebben verzwegen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
14 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 29
2o

— 15 januari 2013
(P.12.0284.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALLERLEI. — Misdrijf bepaald in
artikel 458, eerste lid, WIB92. — Veroordeling als dader of medeplichtige.
— Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting. —
Aard.
2o HOOFDELIJKHEID. — Strafzaken. — Inkomstenbelasting. — Misdrijf
bepaald in artikel 458, eerste lid, WIB92 – Veroordeling als dader of medeplichtige. — Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting. — Aard.
3o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Bijzondere verbeurdverklaring. —
Uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen. — Verschillende veroordeelden. — Facultatieve verbeurdverklaring. — Gevolg.
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4o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
Verschillende veroordeelden. — Hoofdelijke veroordeling tot eenzelfde
straf. — Wettigheid.
5o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Bijzondere verbeurdverklaring. —
Uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen. — Verschillende veroordeelden. — Hoofdelijke veroordeling tot eenzelfde straf. — Wettigheid.

1o en 2o De hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting
ten laste van de daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven bepaald
in artikel 458, eerste lid, WIB92 is een herstelmaatregel die van rechtswege
volgt uit een strafrechtelijke veroordeling en heeft geen invloed op de straffen
die de rechter oplegt  (1).
3o Wegens het facultatieve karakter van de verbeurdverklaring bepaald in
de artikelen 42, 3o en 43bis, tweede lid, Strafwetboek, kan de rechter de
bedragen die hij op grond van deze bepalingen verbeurdverklaart, onder de
veroordeelden verdelen, maar daarbij mag het totale bedrag van de verbeurd
verklaringen het bedrag van de uit het misdrijf verkregen vermogensvoor
delen niet overschrijden  (2).
4o en 5o De artikelen 42, 3o en 43bis, tweede lid, Strafwetboek en het algemeen
rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is, laten de rechter niet toe verschil
lende personen hoofdelijk tot dezelfde straf te veroordelen  (3).

(D. e.a. t. H. 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 10 januari 2012.
De eiser I voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser I doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in
zoverre dit gericht is tegen de beslissing die de zaak betreffende de
vordering van verweerder 2 verwijst naar de eerste rechter en de beslissing over de kosten aanhoudt.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest verklaart de eisers niet schuldig aan de feiten van de
  (1) Cass. 20 jan. 2009, AR P.08.1092.N, AC 2009, nr. 48.
  (2) Cass. 27 mei 2009, AR P.09.0240.F, AC 2009, nr. 352 met concl. adv.-gen. Vandermeersch.
  (3) Cass. 27 mei 2009, AR P.09.0240.F, AC 2009, nr. 352 met concl. adv.-gen. Vandermeersch ; Cass. 5 okt. 2010, AR P.10.0743.N, RW 2010-11, 1095.
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telastleggingen A.I, B.I, C.I, C.III, D.I (boven een bedrag van 451.201,66
euro), D.II, D.III, D.IV en D.V (boven een bedrag van 200.207,35 euro).
In zoverre de cassatieberoepen tegen deze beslissingen zijn gericht,
zijn zij niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. Het arrest verwijst de zaak wat betreft de vordering van de verweerder
2 terug naar de eerste rechter en houdt de beslissing over de kosten
aan. Dit is geen eindbeslissing noch valt het onder een van de gevallen
bedoeld door artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep van de
eiser II niet ontvankelijk.
Middel van de eiser I
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 42, 3° en 43bis
Strafwetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
houdende het persoonlijk karakter van de straf : het arrest spreekt,
met verwijzing naar artikel 458 WIB92, ten onrechte tegen de eiser I de
verbeurdverklaring uit van 181.247,71 euro hoofdelijk met de eiser II en
van 80.423,29 euro hoofdelijk met de eiser II en een andere beklaagde,
als vermogensvoordelen uit de feiten van de telastleggingen D.I en D.V.
4. De hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting ten laste van de daders of medeplichtigen van de fiscale misdrijven
bepaald in artikel 458, eerste lid, WIB92 is een herstelmaatregel die van
rechtswege volgt uit een strafrechtelijke veroordeling.
Die maatregel heeft geen invloed op de straffen die de rechter oplegt.
5. De verbeurdverklaring bepaald in de artikelen 42, 3° en 43bis, tweede
lid, Strafwetboek is een straf die op grond van artikel 43bis, eerste lid,
Strafwetboek facultatief is.
Wegens het facultatieve karakter van die straf kan de rechter de
bedragen die hij op grond van de voormelde bepalingen verbeurdverklaart, onder de veroordeelden verdelen. Daarbij mag het totale bedrag
van de verbeurdverklaringen het bedrag van de uit het misdrijf verkregen
vermogensvoordelen niet overschrijden.
Evenwel laten die bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel dat de
straf persoonlijk is, de rechter niet toe verschillende personen hoofdelijk tot eenzelfde straf te veroordelen.
Het middel is gegrond.
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel kan niet leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie
zonder verwijzing en behoeft geen antwoord.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikelen 42, 3° en 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek
— miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk
karakter van de straf.
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7. Wegens de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel van het middel van de eiser I, is de beslissing waarbij het arrest ten
laste van de eiser II de verbeurdverklaring beveelt van de bedragen van
181.247,71 euro en 80.423,29 euro, niet naar recht verantwoord.
Omvang van de cassatie
8. De vernietiging van het arrest wat de voormelde veroordeling tot
verbeurdverklaring betreft, heeft de vernietiging tot gevolg van :
— de beslissing waarbij het arrest de ten laste van de eisers verbeurdverklaarde zaken ten belope van 34.025,82 euro toewijst aan de verweerder
1 en dit bedrag in mindering brengt van de aan hem toegekende schadevergoeding.
— de beslissing waarbij wordt bepaald dat die verbeurdverklaringen
worden toegerekend op de in het arrest vermelde inbeslaggenomen
goederen die met dat doel worden verbeurd verklaard.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
9. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen
overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser I akte van de gedeeltelijke afstand zonder berusting
van zijn cassatieberoep.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :
— tegen de eisers de verbeurdverklaring beveelt van de bedragen van
181.247,71 euro en 80.423,29 euro,
— bepaalt dat die verbeurdverklaringen worden toegerekend op de in
het arrest vermelde inbeslaggenomen goederen die met dat doel worden
verbeurd verklaard,
— de ten laste van de eisers verbeurdverklaarde vermogensvoordelen
ten belope van 34.025,82 euro toewijst aan de verweerder 1,
— het bedrag van 34.025,82 euro in mindering brengt van de aan de
verweerder 1 toegekende schadevergoeding.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers elk tot drie vierden van de kosten van hun cassatieberoepen en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
15 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijklui
dende conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advo
caat : de heer Verbist.
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N° 30
2o

— 16 januari 2013
(P.12.1655.F)

kamer

1o HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — Schuldigverklaring. — Motivering. — Beslissing gegrond op getuigenverklaringen. — Artikel 6.1
Verdrag rechten van de mens. — Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
— Hof van assisen. — Schuldigverklaring. — Motivering. — Beslissing
gegrond op getuigenverklaringen.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 149.
— Strafzaken. — Motivering van de schuldigverklaring. — Verschillende
beoordeling van de draagwijdte van een getuigenverklaring naargelang de
daarin bedoelde persoon.

— Tegenstrijdigheid. — Begrip.

4o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Getuigen. — Motivering van de schuldigverklaring. — Verschillende beoordeling van de draagwijdte van een
getuigenverklaring naargelang de daarin bedoelde persoon. — Artikel 149,
Grondwet 1994. — Tegenstrijdigheid. — Begrip.
5o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Algemeen. — Rechter
verwijzing.

op

6o VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — Hof van assisen. —
Schuldigverklaring. — Opstellen van de motivering. — Hof van assisen
eenparig overtuigd dat de gezworenen zich kennelijk hebben vergist. —
Gemotiveerd arrest waarbij de zaak wordt uitgesteld en naar een nieuwe
zitting wordt verwezen. — Cassatieberoep van het openbaar ministerie. —
Vernietiging met verwijzing van het voormelde arrest. — Hof van assisen
op verwijzing. — Bevoegdheid. — Onderzoek van de schuldigverklaring.
7o HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — Schuldigverklaring. —
Opstellen van de motivering. — Hof van assisen eenparig overtuigd dat
de gezworenen zich kennelijk hebben vergist – Gemotiveerd arrest waarbij
de zaak wordt uitgesteld en naar een nieuwe zitting wordt verwezen. —
Cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Vernietiging met verwijzing
van het voormelde arrest. — Hof van assisen op verwijzing. — Bevoegdheid. — Onderzoek van de schuldigverklaring.
8o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvordering. — Openbaar ministerie en vervolgende partij. — Hof van assisen.
— Schuldigverklaring. — Toepassing van artikel 336 van het Wetboek van
Strafvordering. — Gemotiveerd arrest van verwijzing naar een nieuwe
zitting. — Cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Vernietiging met
verwijzing. — Gevolg. — Bevoegdheid van het rechtscollege op verwijzing.
9o HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — Schuldigverklaring. — Toepassing van artikel 336 van het Wetboek van Strafvordering. — Gemotiveerd
arrest van verwijzing naar een nieuwe zitting. — Cassatieberoep van het

ARREST-2013-01.indb 96

15/11/13 12:18

N° 30 - 16.1.13
openbaar ministerie.

97

ARRESTEN VAN CASSATIE

— Vernietiging met verwijzing. — Gevolg. — Bevoegd-

heid van het rechtscollege op verwijzing.

10o VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — Hof van assisen. —
Schuldigverklaring. — Opstellen van de motivering. — Hof van assisen
eenparig overtuigd dat de gezworenen zich kennelijk hebben vergist. —
Gemotiveerd arrest waarbij de zaak wordt uitgesteld en naar een nieuwe
zitting wordt verwezen. — Cassatieberoep van het openbaar ministerie. —
Vernietiging met verwijzing van het voormelde arrest. — Hof van assisen
op verwijzing. — Keuze. — Hervatting van het debat ab initio of voortzetting van het debat over de straf.
11o HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — Schuldigverklaring. —
Opstellen van de motivering. — Hof van assisen eenparig overtuigd dat de
gezworenen zich kennelijk hebben vergist. — Gemotiveerd arrest waarbij
de zaak wordt uitgesteld en naar een nieuwe zitting wordt verwezen. —
Cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Vernietiging met verwijzing
van het voormelde arrest. — Hof van assisen op verwijzing. — Keuze. —
Hervatting van het debat ab initio of voortzetting van het debat over de
straf.
12o GRONDWETTELIJK HOF. — Prejudiciële vraag. — Hof
Verplichting tot het stellen van de vraag. — Grenzen.

van

13o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk hof. — Hof
— Verplichting tot het stellen van de vraag. — Grenzen.

Cassatie. —

van

Cassatie.

1o en 2o Het arrest van het hof van assisen dat, om de eiser schuldig te
verklaren aan hem door het openbaar ministerie ten laste gelegde misdaden,
op eensluidende getuigenverklaringen steunt die hem hetzij als opdrachtgever
hetzij als uitvoerder van die misdaden aanwijzen en ook de redenen vermeldt
die rechtvaardigen waarom een mogelijke verdachte van één van die
misdaden buiten het geding is gesteld en de redenen verduidelijkt waarom
het het alibi van de beschuldigde voor die misdaad afwijst, is niet in strijd
met artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden. (Art. 6, EVRM)
3o en 4o Het feit dat de rechter de draagwijdte van een getuigenverklaring
verschillend beoordeelt naargelang de daarin bedoelde persoon, kan niet
als een krachtens artikel 149 van de Grondwet bestrafte tegenstrijdigheid
worden beschouwd. (Art. 149, Grondwet)
5o De vernietiging plaatst de rechter op verwijzing in dezelfde toestand als
die van de rechter wiens beslissing werd vernietigd op het tijdstip waarop
laatstgenoemde de vernietigde beslissing heeft genomen.
6o en 7o Na vernietiging van de door het hof van assisen met toepassing van
artikel 336 van het Wetboek van Strafvordering gewezen arrest, waarin wordt
beslist dat de zaak wordt uitgesteld en naar een nieuwe zitting wordt verwezen
om te worden voorgelegd aan een nieuwe jury en aan een nieuw hof, wordt
het hof van assisen op verwijzing, net als het hof dat het vernietigde arrest
had gewezen, met een schuldigverklaring geconfronteerd die gestaafd is met
redenen uit het arrest waarmee de schuldigverklaring wordt gemotiveerd ; dat
hof van assisen op verwijzing dient dus op zijn beurt te onderzoeken of er
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grond is om die beslissing met toepassing van de voormelde wetsbepaling nietig
te verklaren. (Art. 336, Wetboek van Strafvordering)
8o en 9o De beoordelingsbevoegdheid die artikel 336 van het Wetboek van
Strafvordering toekent aan het hof van assisen is in de regel niet beperkt
tot een juridisch toezicht op de beslissing ; bij vernietiging van het door
het hof van assisen met toepassing van dat artikel gewezen arrest, kan
het toezicht van het hof van assisen op verwijzing, op de kwaliteit van de
beslissing, noodzakelijkerwijs slechts een marginaal toezicht zijn dat wordt
uitgeoefend op grond van het arrest dat de redenen van de vernietiging
vermeldt, aangezien dat hof alleen uitspraak doet binnen de perken van
de vernietiging en de rechtspleging moet hervatten in de staat waarin zij
zich bevond op het ogenblik waarop het vernietigde arrest werd gewezen  (1).
(Art. 336, Wetboek van Strafvordering)
10o en 11o Ten gevolge van de vernietiging van het door het hof van assisen
met toepassing van artikel 336 van het Wetboek van Strafvordering gewezen
arrest, waarin wordt beslist dat de zaak wordt uitgesteld en naar een nieuwe
zitting wordt verwezen om te worden voorgelegd aan een nieuwe jury en
aan een nieuw hof, moet het hof van assisen op verwijzing de rechtspleging
hervatten in de staat waarin zij zich bevond op het ogenblik waarop het
vernietigde arrest werd gewezen ; het hof van assisen op verwijzing dat
dienaangaande uitspraak doet na het opstellen van de motivering over de
schuldvraag, is krachtens het voormelde artikel 336, tweede lid, bevoegd
om te onderzoeken of de gezworenen zich niet kennelijk hadden vergist
betreffende de voornaamste redenen die tot een schuldigverklaring hebben
geleid ; het hof staat dan voor de keuze om het debat ab initio te hervatten
ingeval dergelijke vergissing eenparig wordt vastgesteld of, in het tegenge
stelde geval, het debat over de straf voort te zetten, en dient bijgevolg zijn
beslissing te verantwoorden  (2). (Art. 336, Wetboek van Strafvordering)
12o en 13o De prejudiciële vraag die niet de verschillende behandeling door een
wetsbepaling van twee categorieën van personen betreft, maar de toestand
van eenzelfde persoon in twee verschillende stadia van de rechtspleging,
moet niet aan het Grondwettelijk Hof worden gesteld. (Art. 26, § 1, 3o,
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(R.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 4 van 28 september
2010 van het hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement BrusselHoofdstad, en de arresten nummers 4 en 5, van 3 en 7 september 2012 van
het hof van assisen van de provincie Waals-Brabant op verwijzing gewezen
ingevolge het arrest van het Hof van 30 maart 2011.
  (1) Cass. 30 maart 2011, AR P.10.1940.F, AC 2011, nr. 237, met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas.
  (2) Zie A. Masset, “Procédure pénale en cour d’assises : ‘le jury se trompe’, dit la cour
d’assises ; ‘la cour d’assises se trompe’, dit la Cour de cassation ; et la suite de la procédure? … La loi ne dit rien”, opmerkingen onder Cass. 30 maart 2011, JLMB 2011, 1513-1523.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Op de rechtszitting van 9 januari 2013 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van
28 september 2010
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest, door de schuldigverklaring te
gronden op indirecte getuigenissen die niet door objectieve gegevens
worden gestaafd, niet naar recht verantwoord is.
Om de eiser schuldig te verklaren aan drie van de vier hem door het
openbaar ministerie ten laste gelegde moorden, steunt het arrest op
eensluidende getuigenverklaringen die hem hetzij als opdrachtgever
hetzij als uitvoerder van die misdaden aanwijzen.
Volgens de gezworenen wijzen die getuigen op een conversatie tussen
de eiser en een medebeschuldigde over de taakverdeling bij de uitvoering van de eerste twee misdaden.
Twee andere getuigen hebben verklaard dat er een diepe haat tussen
de eiser en een van de slachtoffers bestond.
Het arrest vermeldt ook de redenen waarom een mogelijke verdachte
van de derde misdaad buiten het geding wordt gesteld en verduidelijkt
de redenen waarom het het alibi van de eiser voor die misdaad afwijst.
Die motivering is niet in strijd met artikel 6 EVRM.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel voert een tegenstrijdigheid aan tussen de redenen die tot
de veroordeling van de eiser hebben geleid en die waarop de vrijspraak
van een medebeschuldigde is gegrond.
Het feit dat de rechter de draagwijdte van een getuigenverklaring
verschillend beoordeelt naargelang van de daarin bedoelde persoon, is geen
door artikel 149 Grondwet verboden tegenstrijdigheid in de motivering.
Voor het overige oefent de eiser kritiek uit op de feitelijke beoordeling van de gezworenen, onder het voorwendsel dat deze tegenstrijdig is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het middel voert aan dat het arrest, wegens het indirecte karakter van
de getuigenissen waarop het steunt en de tegenstrijdigheid waardoor het
is aangetast, niet naar recht het bewijs levert van de schuld van de eiser.
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Het middel, dat volledig is afgeleid uit de in de eerste twee onderdelen
tevergeefs aangevoerde grieven, 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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van
3 september 2012
Tweede middel
Eerste en vierde onderdeel
Het middel voert aan dat de vernietiging van het door het hof van
assisen op 28 september 2010 met toepassing van artikel 336 Wetboek van
Strafvordering gewezen arrest, het rechtscollege op verwijzing ertoe
verplichtte het proces van voor af aan te herbeginnen.
De vernietiging plaatst de rechter op verwijzing in dezelfde toestand
als die van de rechter wiens beslissing werd vernietigd, met name op het
tijdstip waarop laatstgenoemde de vernietigde beslissing heeft genomen.
Ten gevolge van het arrest van het Hof van 30 maart 2011 werd het hof
van assisen van Waals Brabant, net als dat van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, geconfronteerd met een schuldigverklaring
die gestaafd is met redenen uit arrest nummer 4, dat op 28 september
2010 door het laatstgenoemde hof van assisen is gewezen.
Het hof van assisen op verwijzing diende dus op zijn beurt te onderzoeken of er grond was om die beslissing met toepassing van artikel 336
Wetboek van Strafvordering nietig te verklaren.
Aangezien het naar recht had beslist dat de motivering van de beslissing op geen enkele kennelijke vergissing berustte, diende het alleen
nog het debat te voeren over de straf.
Het hof van assisen op verwijzing heeft aldus, zonder artikel 336 of een
andere wetsbepaling te schenden, uitspraak gedaan binnen de perken
van de uitgesproken vernietiging.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het hof van assisen door het motiverend arrest
marginaal te toetsen, artikel 336 Wetboek van Strafvordering heeft
geschonden.
De beoordelingsbevoegdheid die artikel 336 aan dat rechtscollege
toekent, is in de regel niet beperkt tot een juridisch toezicht op de
beslissing.
Bij vernietiging kan het toezicht van het hof van assisen op verwijzing op de kwaliteit van de beslissing, noodzakelijkerwijs slechts een
marginaal toezicht zijn, dat wordt uitgeoefend op grond van het arrest
dat de redenen van de vernietiging vermeldt, aangezien dat hof alleen
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uitspraak doet binnen de perken van de vernietiging en de rechtspleging moet hervatten in de staat waarin zij zich bevond op het ogenblik
waarop het vernietigde arrest werd gewezen.
Het middel faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het middel voert aan dat het hof van assisen, bij ontstentenis van een
wetsbepaling die een onderzoek van de motivering van de beslissing na
vernietiging mogelijk maakt, zich aan machtsoverschrijding schuldig
heeft gemaakt door in een met redenen omkleed arrest vast te stellen
dat de gezworenen zich kennelijk niet hadden vergist betreffende de
voornaamste redenen van hun beslissing.
Ten gevolge van de vernietiging van het arrest van 28 september 2010
diende het hof van assisen op verwijzing de rechtspleging te hervatten in
de staat waarin zij zich bevond op het ogenblik waarop het vernietigde
arrest werd gewezen.
Het hof van assisen dat dienaangaande uitspraak doet na het opstellen
van de motivering over de schuldvraag, was krachtens het voormelde
artikel 336, tweede lid, bevoegd om te onderzoeken of de gezworenen zich
niet kennelijk hadden vergist betreffende de voornaamste redenen die
tot een schuldigverklaring hebben geleid.
Het hof staat voor de keuze om het debat ab initio te hervatten ingeval
een dergelijke vergissing eenparig wordt vastgesteld of, in het tegengestelde geval, het debat over de straf voort te zetten en dient bijgevolg
zijn beslissing te verantwoorden.
Het hof van assisen heeft geoordeeld dat het in de fase van verwijzing
de motivering slechts marginaal kon toetsen, aangezien de magistraten
waaruit het is samengesteld de voorafgaande debatten niet hadden bijgewoond en de uitleg van de jury niet hadden gekregen.
Het heeft geoordeeld dat die motivering niet steunde op de kennelijke
fout die het vernietigde arrest van 28 september 2010 daaraan toeschreef
en dat zij geen andere kennelijke fout bevatte die tot tot een nieuwe
toepassing van artikel 336 Wetboek van Strafvordering kon leiden.
Het bestreden arrest beveelt vervolgens dat het debat over de straf
onverwijld zou worden gevoerd.
Het hof van assisen heeft zich aldus niet schuldig gemaakt aan machtsoverschrijding.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Subsidiair verzoekt de eiser het Hof om de volgende vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen
“Voert artikel 336 van het Wetboek van Strafvordering, in het licht
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, een onverantwoord verschil
in behandeling in tussen de beschuldigden, naargelang het, bij het
opstellen van de motivering, ambtshalve wordt toegepast door een
hof van assisen waar de zaak volledig werd behandeld of, in geval van
vernietiging, door een hof van assisen op verwijzing, indien het aldus
wordt geïnterpreteerd dat, ofschoon de beoordelingsbevoegdheid die
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artikel 336 toekent aan het hof van assisen, in de regel niet beperkt is
tot een juridisch toezicht op de beslissing, het toezicht van het hof van
assisen op verwijzing op de kwaliteit van de beslissing, bij vernietiging,
noodzakelijkerwijs slechts een marginaal toezicht kan zijn op grond van
het arrest dat de redenen van de vernietiging vermeldt, aangezien dat
hof alleen uitspraak doet binnen de perken van de vernietiging en de
rechtspleging moet hervatten in de staat waarin zij zich bevond op het
ogenblik waarop het vernietigde arrest werd gewezen?”
Aldus geformuleerd heeft de vraag geen betrekking op de verschillende
behandeling door het voormelde artikel 336 van twee categorieën van
personen, maar op de toestand van een zelfde persoon in twee verschillende stadia van de rechtspleging.
Aangezien die vraag buiten het toepassingsgebied van artikel 26, § 1,
3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
valt, hoeft zij niet te worden gesteld.
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.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van
7 september 2012
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.
16 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Bouchat (bij de balie te Charleroi), de heer Preumont (bij de balie te
Namen) en de heer Delfosse (bij de balie te Brussel).

N° 31
1o

— 17 januari 2013
(C.11.0363.F)

kamer

1o WETTELIJKE SAMENWONING. — Voorwerp. — Draagwijdte.
2o WETTELIJKE SAMENWONING. — Voorwerp. — Vermogensrechtelijke
bescherming. — Gevolg. — Aard. — Staat van de personen.
3o WETTELIJKE SAMENWONING. — Verklaring
Bekwaamheid. — Toepasselijke wet.
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1o De artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek willen in hoofd
zaak een beperkte vermogensrechtelijke bescherming bieden aan de samen
wonenden, ongeacht hun geslacht en hun mogelijke verwantschap  (1)  (2).
(Artt. 1475 tot 1479 BW)
2o De wettelijke samenwoning valt niet onder de staat van de personen  (3).
(Artt. 1475 tot 1479 BW)
3o De bekwaamheid om een verklaring van wettelijke samenwoning af te
leggen overeenkomstig de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek,
en om een overeenkomst te sluiten die genoemde samenwoning regelt, valt
niet onder artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek  (4)  (5). (Artt. 3,
derde lid, en 1475 tot 1479, BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 20 december 2010 van
het hof van beroep te Bergen, uitspraak doende als gerecht op verwijzing
ten gevolge van het arrest van het Hof van 24 november 2008.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 26 november 2012 ter
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Eerste middel
Eerste onderdeel
Uit artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan
bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht, volgt dat de Belgische wetten betreffende de staat en
de bekwaamheid van de personen toepasselijk zijn op de Belgen, ook
wanneer zij in het buitenland verblijven, en dat de vreemdelingen, in
beginsel, wat de staat en de bekwaamheid van de personen betreft, onder
de Belgische wet vallen.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 31.
  (2) Artt. 1475 tot 1495 Burgerlijk Wetboek zoals ze werden gewijzigd bij Wet 23 nov.
1998 en vóór de wijziging van art. 1476 bij Wet 3 dec. 2005, van art. 1477 bij Wet 28 maart
2007 en van art. 1479 bij Wet 28 jan. 2003.
  (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 31.
  (4) Idem.
  (5) Art. 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing bij Wet 16 juli 2004.
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De artikelen 1475 tot 1479 Burgerlijk Wetboek, zoals ze werden gewijzigd
bij de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning en vóór de wijziging van artikel 1476 bij de wet van 3 december
2005, van artikel 1477 bij de wet van 28 maart 2007 en van artikel 1479 bij
de wet van 28 januari 2003, willen in hoofdzaak een beperkte vermogensrechtelijke bescherming bieden aan de samenwonenden, ongeacht hun
geslacht en hun mogelijke verwantschap.
De wettelijke samenwoning die door de bepalingen wordt geregeld,
valt dus niet onder de staat van de personen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Onbekwaamheden betreffende een rechtsverhouding worden beheerst
door het recht toepasselijk op die verhouding.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de bekwaamheid
om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen overeenkomstig de voornoemde artikelen 1475 tot 1479 en om een overeenkomst
te sluiten die genoemde samenwoning regelt, niet valt onder artikel 3,
derde lid, Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Lefèbvre.

N° 32
1o

— 17 januari 2013
(C. 11.0582.F)

kamer

VONNISSEN EN ARRESTEN. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Heropening van het debat. — Voorwerp. — Draagwijdte. — Nieuwe middelen. —
Wijziging in de samenstelling van de zetel. — Herneming van het debat ab
initio. — Gevolg.

Artikel 775, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek sluit weliswaar in de regel uit
dat nieuwe middelen worden aangebracht die geen verband houden met het
voorwerp van de heropening van het debat, maar die bepaling staat niet
eraan in de weg dat dergelijke middelen worden aangevoerd na een herope
ning van het debat wanneer na die heropening het debat volledig wordt
hernomen omdat de samenstelling van de zetel gewijzigd was. (Art. 775,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
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(Fortis Bank n.v.
t.

Crédit Lyonnais,

vennootschap naar

Frans

recht e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 maart 2011.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert vier middelen aan waarvan het eerste als volgt is
gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 12, 13, 775, eerste lid, 807 en 809 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest sluit de pagina’s 56 en 57 (nrs. 94 tot 97) van de aanvullende en syntheseconclusie van de eiseres uit van het debat na de heropening van het debat ;
bijgevolg slaat het geen acht op die passage uit de conclusie en veroordeelt het de
eiseres om aan de eerste verweerster een bedrag van 26.739.785,84 euro (1.078.680.287
frank) in hoofdsom te betalen en verleent het akte aan de eiseres dat zij zich het
recht voorbehoudt om de teruggave te vorderen van de 7.418.672,60 euro (299.268.511
frank) aan onverschuldigde betalingen die het totale bedrag vormen van de
cheques die van 1984 tot 1989 ten name van de [eiseres] waren uitgeschreven ; het
grondt die beslissingen op de onderstaande redenen :
“5. Het argument van [de eiseres] dat artikel 26 van het reglement van de
compensatiekamer te Brussel zogezegd geschonden zou zijn
17. (De eiseres) heeft, na de heropening van het debat, voor het hof [van beroep]
een nieuw argument aangebracht, namelijk dat artikel 26 van het reglement
van januari 1989 van de compensatiekamer te Brussel geschonden zou zijn. Dat
argument heeft geen enkel, noch rechtstreeks noch indirect, verband met het
strafdossier, noch met het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 maart 2007.
Dat argument wordt uiteengezet op de pagina’s 56 en 57 van de aanvullende en
syntheseconclusie die (de eiseres) op 30 juli 2010 na de heropening van het debat
heeft neergelegd (nrs. 94 tot 97).
Geen enkel ander argument of geen enkele andere vordering die (de eiseres)
na de heropening van het debat heeft aangebracht, overschrijdt de gevolgen die
uit dat arrest kunnen worden getrokken en bijgevolg dienen dus enkel de voornoemde pagina’s uit het debat te worden geweerd”.
Grieven
Krachtens de artikelen 12, 13, 807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek kan
een nieuwe vordering tussen de partijen bij wege van conclusie, zelfs in hoger
beroep, worden ingesteld indien zij berust op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd of indien zij een verweermiddel vormt tegen de hoofdvordering of tot
schuldvergelijking strekt.
Hoewel, wanneer de rechter de heropening van het debat over een welbepaald
voorwerp beveelt, het debat dat wordt voortgezet voor de zetel die de heropening
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van het debat heeft bevolen, in de regel, slechts betrekking kan hebben op dat
welbepaalde voorwerp en geen enkele nieuwe vordering kan worden ingesteld, is
dat niet het geval wanneer het debat, tijdens de terechtzitting waarop het wordt
heropend, ab initio wordt hernomen omdat de samenstelling van de zetel gewijzigd was. In die onderstelling is het debat niet langer beperkt tot de punten die
worden vermeld in de beslissing die de heropening van het debat beveelt.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt :
— dat het arrest van 28 oktober 2009 dat de heropening van het debat beveelt,
gewezen is door de heer Y.D., mevrouw M.M., mevrouw N.F. en dat genoemd
arrest uitsluitend het hoger beroep van de eiseres in haar zaak nr. 2005/AR/370
tegen de eerste verweerster ontvankelijk heeft verklaard ;
— dat het bestreden arrest gewezen is door de heer K.M., mevrouw A.M., de heer
M. vdH., nadat het debat ab initio was hernomen over al hetgeen niet definitief
beslecht was door het tussenarrest van 28 oktober 2009.
In dat opzicht was het debat dat ab initio voor die zetel was hernomen niet
langer beperkt tot louter de punten die vermeld waren in de beslissing die de
heropening van het debat beval.
Hieruit volgt dat het arrest, dat oordeelt dat de eiseres geen nieuw argument
mocht uiteenzetten dat was afgeleid uit de schending van artikel 26 van het reglement van januari 1989 van de compensatiekamer te Brussel omdat genoemd argument geen enkel, noch rechtstreeks noch indirect, verband had met het strafdossier, noch met het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 maart, alle in het
middel vermelde wetsbepalingen schendt.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
.........................................................
Gegrondheid
Voor de feitenrechters kunnen nieuwe verweermiddelen over de zaak
zelf, in beginsel worden aangebracht tot de sluiting van het debat, voor
zover ze geen betrekking hebben op een geschilpunt waarover reeds
uitspraak is gedaan.
Artikel 775, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek sluit weliswaar in de regel
uit dat nieuwe middelen worden aangebracht die geen verband houden
met het voorwerp van de heropening van het debat, maar die bepaling
staat niet eraan in de weg dat dergelijke middelen worden aangevoerd
na een heropening van het debat wanneer na die heropening het debat
volledig wordt hernomen omdat de samenstelling van de zetel gewijzigd
was.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
debat ab initio werd hernomen over al hetgeen niet definitief beslecht
was door het arrest van 28 oktober 2009. Dat arrest heeft enkel definitief
beslist over de ontvankelijkheid van die hogere beroepen.
Het bestreden arrest dat, op grond van artikel 775, eerste lid, oordeelt
dat de eiseres geen nieuw middel mocht uiteenzetten, afgeleid uit de
schending van artikel 26 van het reglement van januari 1989 van de
compensatiekamer te Brussel omdat genoemd middel de grenzen over-
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schreed van het voorwerp van de door het arrest van 28 oktober 2009
bevolen heropening van het debat, verantwoordt niet naar recht zijn
beslissing dat pagina’s 56 en 57 van de aanvullende en syntheseconclusie,
die dat middel bevat, die de eiseres na de heropening van het debat heeft
neergelegd, uit het debat moeten worden geweerd.
In zoverre is het middel gegrond.
De vernietiging van de beslissing dat pagina’s 56 en 57 van de aanvullende en syntheseconclusie die de eiseres na de heropening van het debat
heeft neergelegd, uit het debat moeten worden geweerd, strekt zich uit,
enerzijds tot de veroordeling van de eiseres om aan de eerste verweerster
een bedrag van 26.739.785,84 euro in hoofdsom, vermeerderd met interest,
terug te geven en tot de bindendverklaring van het arrest voor de tweede
verweerster, die het gevolg ervan zijn, en, anderzijds, tot de beslissing
over de vordering van de eiseres tot overlegging van stukken, die samenhangt met die veroordeling.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het pagina’s 56 en 57 van de
aanvullende en syntheseconclusie die de eiseres na de heropening van
het debat heeft neergelegd, uit het debat weert, haar veroordeelt tot
de teruggave van 26.739.785,84 euro vermeerderd met interest, uitspraak
doet over de kapitalisatie van die interest en over de vordering van de
eiseres tot overlegging van stukken, het arrest bindend verklaart voor
de tweede verweerster en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer Maes.

N° 33
1o

— 17 januari 2013
(C.11.0684.F)

kamer

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — wetsbepalingen. — Artikel 34.
— Artikel 63. — Alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Bloedproef. — Weigering.
— Gevolg.

Uit de artikelen 34, § 2, 3o, en 63, § 1, 2o, zoals het van toepassing was op de
feiten, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de
wetten betreffende de politie over het wegverkeer volgt niet dat de bestuurder
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die werd veroordeeld omdat hij, zonder gewettigde reden geweigerd heeft, de
in voornoemd artikel 63, § 1, 2o, vermelde bloedproef te ondergaan, vermoed
wordt zich in een staat van alcoholintoxicatie te bevinden  (1)  (2). (Artt. 34,
§ 2, 3o, en 63, § 1, 2o, Wegverkeerswet)

(ag Insurance n.v.

t

T.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 26 april 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 7 december 2012 ter
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 34, § 2, 3°, en 63, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 16 maart
1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer ;
— algemeen rechtsbeginsel van het gezag van rechterlijk gewijsde in strafzaken, dat onder meer is vastgelegd door artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering ;
— de artikelen 1134,eerste lid, 1315, tweede lid, 1319, 1320, 1322, 1349 tot 1352 van
het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Beslissing die de eiseres veroordeelt tot betaling aan de verweerder van 28.625,34
euro vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 6 februari
2007 en van de kosten in eerste aanleg en hoger beroep.
“De [eiseres] voert artikel 4.1 van de algemene verzekeringsvoorwaarden aan
volgens welke de dekking uitgesloten is voor de schadegevallen veroorzaakt door
een bestuurder in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie van meer dan
1,5 gram/liter bloed (zijnde 0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht).
[De verweerder] is terecht van oordeel dat de [eiseres] het bewijs moet leveren
van de staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gr./l.

.........................................................

Krachtens artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek dient de verzekeraar het bewijs te leveren van de grond van verval.

.........................................................

Enerzijds kan er geen enkel gevolg worden afgeleid uit een vrijspraak op grond
van twijfel.
“De vrijspraak op grond van twijfel stelt (immers) op positieve wijze vast dat
de schuld van de beklaagde of diens deelname aan de ten laste gelegde feiten niet
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 33.
  (2) Art. 63, § 1, 2o, zoals het van toepassing was op de feiten, in de versie ervan vóór de
wijziging bij Wet 31 juli 2009.
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bewezen kunnen worden. Ongeacht de mate van zekerheid waarop de rechter zijn
beslissing steunt, heeft zij dezelfde uitwerking, is zij algemeen en geldt zij erga
omnes”.
Anderzijds is niet voldoende aangetoond dat [de verweerder] in staat van dronkenschap verkeerde op het ogenblik van de feiten.
De tekenen die de verbalisanten vermelden, worden niet bevestigd door de
overige gegevens van het dossier.

.........................................................

De [eiseres] bewijst evenmin een staat van alcoholintoxicatie van meer dan
1,5 gr./l.
Zij wijt dit gebrek aan de gedraging [van de verweerder] die, volgens haar,
geweigerd heeft zowel de ademtest als de bloedproef te laten nemen.
Het dossier toont aan dat [de verweerder] door de werking van de airbag een
wonde heeft opgelopen aan het slijmvlies van zijn bovenlip en een letsel aan
de binnenkant van zijn rechter onderlip, wat zijn verklaring dat hij tevergeefs
geprobeerd heeft de ademtest te doen, geloofwaardig maakt.
Dienaangaande is het verwonderlijk dat de verbalisanten, zoals de politierechtbank erop wees, niet de moeite hebben gedaan om [verweerders] verklaring op te
nemen ten tijde van de feiten maar pas zes maanden later. In die verklaring heeft
[de verweerder] echter betwist dat hij bewust de bloedafname heeft geweigerd.
Hij heeft verklaard dat hij eerst naar het toilet wou, wat hem zou zijn geweigerd
door de verbalisanten die nadien vertrokken zijn.
Gelet op deze gegevens is het niet voldoende bewezen dat [de verweerder] opzettelijk de bloedproef heeft geweigerd om aldus te beletten dat zijn verzekeraar
kon bewijzen dat zijn eventuele staat van alcoholintoxicatie waarden vertoonden
die hoger lagen dan die welke in de overeenkomst bepaald waren.
[De verweerder] is weliswaar veroordeeld omdat hij de bloedproef zonder
wettige reden heeft geweigerd.
Die veroordeling bewijst echter niet dat [de verweerder] door een kunstgreep
zijn verzekeraar heeft willen misleiden.
Artikel 34, § 2, 3°, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie
van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer stelt de weigering van
de bloedproef zonder wettige reden strafbaar. De reden wordt wettig geacht
wanneer de opgevorderde arts een door de persoon aangevoerde medische reden
vaststelt.
In deze zaak is de door [de verweerder] aangevoerde reden (kortstondige weigering gevolgd door het vertrek van de verbalisanten) niet wettig in de zin van
die bepaling. Enkel uit die omstandigheden kan echter niet worden afgeleid dat
[de verweerder] elke bewijslevering onmogelijk zou hebben gemaakt, te kwader
trouw zou zijn geweest en opzettelijk zijn verzekeraar belet zou hebben het bewijs
van zijn alcoholintoxicatie te leveren.
De weigering vormt als dusdanig niet de oorzaak of een van de oorzaken van
het ongeval, ook al klopt het dat het daardoor onmogelijk werd zijn alcoholgehalte exact te bepalen.
In die omstandigheden kan die weigering niet leiden tot het weigeren van de
dekking, dat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is overeengekomen, en kan
zij ook geen omkering veroorzaken van de regels betreffende de bewijslast.
De [eiseres] kan alleen op grond van de bevindingen van de verbalisanten niet
aantonen dat [de verweerder] de loyale uitvoering van de verzekeringsovereenkomst zou hebben belemmerd.
Het is immers onvoldoende bewezen dat [de verweerder] de voorgeschreven
alcoholtests opzettelijk niet heeft willen ondergaan om elke nuttige vaststelling
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te vermijden, en inzonderheid omdat de verbalisanten nagelaten hebben de dag
van de feiten [verweerders] verklaring op te nemen.
Uit het bovenstaande volgt dat de verzekeringsmaatschappij het schadegeval
moet dekken”.
Grieven
Het bestreden vonnis wijst erop dat de verweerder op 9 april 2008 door de politierechtbank veroordeeld werd omdat hij de bloedafname “zonder wettige reden”
had geweigerd.
Die veroordeling steunt op artikel 34, § 2, 3°, van de gecoördineerde wetten
betreffende de politie over het wegverkeer (koninklijk besluit van 16 maart 1968)
krachtens hetwelk degene die, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63 (…) te laten nemen, met een geldboete van 25 euro tot
500 euro wordt gestraft.
Artikel 63, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 preciseert dat
de betrokken persoon een bloedproef moet ondergaan in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokkene duidelijke
tekenen van alcoholopname vertoont of zich “blijkbaar” bevindt in de toestand
bedoeld in artikel 34, § 2 (alcoholintoxicatie) of in de toestand bedoeld in artikel 35
(dronkenschap).
Uit de bepalingen volgt dat de verplichting om in te stemmen met de bloedproef, onderstelt dat de betrokkene zich “blijkbaar” in een staat van alcoholintoxicatie bevindt. De strafrechtelijke veroordeling wegens weigering de bloedproef te laten nemen, heeft tot gevolg dat de bestuurder die zonder wettige reden
die bloedproef heeft geweigerd, geacht wordt zich in een toestand van alcoholintoxicatie te bevinden en dat hij dus het bewijs van het tegendeel moet leveren.
Aangezien het vermoeden een bewijs is (artikelen 1349 tot 1352 van het Burgerlijk Wetboek) moet degene die het betwist eventueel het bewijs van het tegendeel
leveren.
Anders gezegd, verweerders strafrechtelijke veroordeling wegens weigering
om zonder wettige reden een bloedproef te ondergaan impliceert, gelet op het
gezag van gewijsde van die veroordeling, dat de verweerder vermoed wordt
zich op het ogenblik van het ongeval in een toestand van alcoholintoxicatie
te hebben bevonden en dat hij dat vermoeden moet weerleggen, en niet dat de
eiseres dient te bewijzen dat hij zich in een toestand van alcoholintoxicatie
bevond.
Het is ondenkbaar dat een strafrechtelijke veroordeling wegens weigering om
zonder wettige reden een bloedproef te laten nemen, losgekoppeld kan worden van
het vermoeden dat die veroordeelde zich in staat van alcoholintoxicatie bevond.
In deze zaak staat zeker vast dat de verweerder moet bewijzen dat hij niet in
een staat van alcoholintoxicatie verkeerde, omdat het bestreden vonnis vastgesteld heeft dat zijn weigering de bloedproef te ondergaan zijn verzekeraar (de
eiseres) “belet” heeft zijn eventuele staat van alcoholintoxicatie aan te tonen.
Krachtens de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek moet degene die een feit aanvoert dat hem bevrijdt,
het bewijs ervan leveren.
Het vonnis overweegt tevergeefs dat de verzekeringsovereenkomst niet uitdrukkelijk bepaalt dat er geen dekking wordt verleend wanneer een bloedproef wordt
geweigerd, en dat verweerders weigering een bloedproef te ondergaan hoe dan ook
niet de oorzaak of een van de oorzaken van het ongeval is.
Krachtens artikel 4.1 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis
die de partijen bond (artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek), dient

ARREST-2013-01.indb 110

15/11/13 12:18

N° 33 - 17.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

111

de eiseres haar dekking niet te verlenen voor schadegevallen veroorzaakt door
een bestuurder in staat van alcoholintoxicatie.
Die bepaling sluit de dekking van de eiseres uit wanneer het schadegeval is
“veroorzaakt door een bestuurder in staat van alcoholintoxicatie”. Zij doet de
uitsluiting van de dekking niet afhangen van de voorwaarde dat het ongeval
bovendien veroorzaakt moet zijn door een staat van alcoholintoxicatie.
Er kan niet worden gesteld dat de eiseres haar dekking niet verschuldigd is
omdat de verzekeringsovereenkomst niet “uitdrukkelijk” bepaalt dat dekking
uitgesloten is wanneer de verzekerde weigert een bloedproef te ondergaan, en
omdat de eiseres niet aantoont dat het ongeval veroorzaakt is door verweerders
staat van alcoholintoxicatie, terwijl de verweerder, volgens de vaststellingen
zelf van het vonnis, de eiseres belet heeft zijn staat van alcoholintoxicatie te
bewijzen door zonder wettige redenen een bloedafname te weigeren.
Zoals hierboven wordt gesteld, diende de verweerder, die de bloedproef had
geweigerd en die de op artikel 4.1 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis gegronde uitsluiting van de dekking van de verzekeraar betwistte, te
bewijzen dat hij op het ogenblik van het ongeval het voertuig niet in staat van
alcoholintoxicatie bestuurde.
Daaruit volgt dat het vonnis, door verweerders rechtsvordering aan te nemen
op grond dat de eiseres diende te bewijzen dat verweerders staat van alcoholintoxicatie 1,5 gr./l. overschreed, wat zij niet doet, de in de aanhef van het middel
vermelde wetsbepalingen schendt ; meer bepaald wanneer het oordeelt dat de
veroordeling van de verweerder omdat hij zonder wettige reden weigerde een
bloedproef te ondergaan, geen bewijs van een alcoholintoxicatie inhoudt, en zegt
dat de eiseres dat bewijs dient te leveren,
1° het gezag van gewijsde miskent van het vonnis van de politierechtbank van
9 april 2008 (miskenning van het algemeen beginsel van het rechterlijk gewijsde
in strafzaken) ;
2° de artikelen 34, § 2, 3°, en 63, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten betreffende
de politie over het wegverkeer schendt die de bloedproef opleggen en de weigering
die te laten nemen strafbaar stellen ;
3° de regels betreffende het bewijs door vermoeden (artikelen 1349 tot 1352 van
het Burgerlijk Wetboek) en betreffende de bewijslast schendt en meer bepaald de
artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke degene die een vermoed feit betwist, en in deze
zaak aanvoert dat een “uitsluiting” niet op hem toepasselijk is, het bewijs moet
leveren van het feit dat hem bevrijdt ;
4° tot slot door te stellen dat de toepassing van artikel 4.1 van de algemene
voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen niet uitdrukkelijk doelt op de weigering om een bloedproef te ondergaan en dat de toepassing
ervan onderstelt dat wordt bewezen dat verweerders staat van alcoholintoxicatie
het ongeval heeft veroorzaakt, dat artikel 4 uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht van dat
artikel 4.1 miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Het miskent bovendien de verbindende kracht tussen partijen van
de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis (schending van artikel 1134,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Uit de artikelen 34, § 2, 3°, en 63, § 1, 2°, zoals het van toepassing was op
de feiten, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie
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van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer volgt niet dat
de bestuurder die werd veroordeeld omdat hij, zonder wettige reden
geweigerd heeft, de in voornoemd artikel 63, § 1, 2°, vermelde bloedproef
te ondergaan, vermoed wordt zich in een staat van alcoholintoxicatie te
bevinden.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Voor het overige bepaalt artikel 4.1 van de algemene voorwaarden
van de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen dat de eiseres “de
schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische producten [niet verzekert], tenzij de
verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze
gevallen van grove schuld en het schadegeval”.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, oordeelt het bestreden
vonnis niet dat de toepassing van die contractuele bepaling het bewijs
onderstelt dat het ongeval veroorzaakt is door de verweerders staat van
alcoholintoxicatie, maar dat de eiseres dient te bewijzen dat de verweerder
op het ogenblik van het ongeval in een dergelijke staat verkeerde.
Voor het overige geeft het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de weigering om een bloedproef te ondergaan “geen toereikende reden is om de
verzekeringsdekking te weigeren die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt vermeld” aan voornoemd artikel 4.1 geen uitlegging die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg
niet de bewijskracht ervan, noch de verbindende kracht tussen partijen
van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
17 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Batselé,
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. Oosterbosch.

N° 34
1o

— 18 januari 2013
(F.11.0126.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Invordering. — Verjaring. — Rechtsvordering die uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden
aangegeven. — Verjaringstermijn van 7 jaar. — Toepassingsvoorwaarden.

Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat in België belastbare handelingen
niet werden aangegeven of belastingaftrekken op onwettige wijze werden
toegepast, kan de administratie alsnog een dwangbevel uitvaardigen op
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voorwaarde dat er nog geen zeven kalenderjaren zijn verstreken volgend
op het jaar waarin de oorzaak van de opeisbaarheid van de btw-schuld
zich heeft voorgedaan ; voor de toepassing van de zevenjarige verjaringster
mijn is niet vereist dat de rechtsvordering het bewijs levert van de verschil
lende belastbare handelingen die niet werden aangegeven : het volstaat dat
de rechtsvordering een niet-aangegeven meeromzet of fraude aan het licht
brengt en dat de administratie, vertrekkend van dit gegeven, aan de hand
van een ander bewijsmiddel kan aantonen welke belastbare handelingen de
belastingplichtige niet heeft aangegeven en welk bedrag aan belastingen hij
verschuldigd is  (1). (Art. 81bis, § 1, derde lid, sub 2, btw-wetboek)

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

M.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. Op respectievelijk 14 mei 2004, 3 en 24 juni 2004, en 7 oktober 2004,
vonden bij verweerder, die twee bars uitbaat in Sint Truiden, gezamenlijke controles plaats inzake de btw, voor de periode van 1 januari 1999
tot 31 december 2003, en inzake de inkomstenbelasting, voor de aanslagjaren 2000, 2001, 2002 en 2003.
Het fiscaal onderzoek kwam er nadat de Bijzondere Belastinginspectie
van Hasselt inzage had genomen van een gerechtsdossier van het arbeidsauditoraat te Hasselt, lastens verweerder, waaruit bleek dat verweerder
slechts een gedeelte van zijn inkomsten officieel had aangegeven.
Op basis van de rekeninguittreksels, verkregen naar aanleiding van
voormelde controles, had eiser de verschuldigde btw berekend op de
ontdoken omzet, waarvoor op 19 april 2005 een dwangbevel werd uitgevaardigd dat een btw-bedrag van 145.588,58€ in hoofdsom, en een geldboete van 291.170,00€, tot voorwerp had.
Op 11 mei 2005 tekende verweerder verzet aan tegen dit dwangbevel bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
Bij vonnis van 13 juni 2008 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, werd het dwangbevel wegens verjaring vernietigd in zoverre het
betrekking heeft op de btw verschuldigd voor de jaren 1999 en 2000 en op
de voor die jaren verschuldigde boeten ; voor het overige werd de vordering van verweerder afgewezen.
Met een verzoekschrift, neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep
te Brussel op 2 juli 2008, stelde verweerder hoger beroep in tegen voormeld vonnis.
Het bestreden arrest van 19 mei 2011 van het Hof van Beroep te Brussel
hervormde het beroepen vonnis en oordeelde dat ook de vordering tot
voldoening van de btw met betrekking tot het jaar 2001 is verjaard zodat
het bestreden dwangbevel ook in die mate werd vernietigd.
De kritiek van eiser is enkel gericht tegen de beslissing dat de btwnavordering voor het jaar 2001, is verjaard.
2. De fiscale administratie deed in casu een beroep op de zevenjarige
termijn van artikel 81bis, § 1, derde lid, btw-wetboek omdat er naar haar
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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oordeel een rechtsvordering bestond die aantoonde dat belastbare handelingen niet werden aangegeven  (1) en zij over bewijskrachtige gegevens
beschikte.
De belastingplichtige betwist volgens de appelrechters terecht de
toepasselijkheid van de verjaringstermijn van zeven jaar, nu het
gerechtsdossier niet de gegevens bevat, waarop werd belast.
De appelrechters oordelen “dat de zevenjarige verjaringstermijn
immers vereist dat de belastbare handelingen of onterechte aftrekken
door de rechtsvordering zelf worden aangetoond.”
Het feit dat de administratie na inzage van het gerechtsdossier nog
een onderzoek uitvoerde alvorens de rechtzetting te kunnen uitvoeren,
wijst er volgens de appelrechters op dat het gerechtsdossier op zich geen
belastbare handelingen of onterechte belastingaftrekken aantoont.
3. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden
arrest artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en 3o, btw-wetboek miskent door
te eisen dat het precieze bedrag van de ontdoken btw-schuld, hetzij
uit de rechtsvordering, hetzij uit de bewijskrachtige gegevens, moet
kunnen worden afgeleid, nu het aldus een voorwaarde toevoegt aan de
wet, terwijl het appelgerecht aldus ook de mogelijkheid ontneemt aan
de administratie om binnen de verlengde zevenjarige verjaringstermijn
bijkomende onderzoeksdaden te verrichten met het oog op de navordering van de verschuldigde belastingen.
Hieruit volgt volgens eiser dat het bestreden arrest niet wettig heeft
beslist dat de vordering tot voldoening van de btw met betrekking tot
het jaar 2001 is verjaard, in zoverre geen toepassing kan worden gemaakt
van de zevenjarige verjaringstermijn ex artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en
3o, btw-wetboek, op grond dat voor de toepassing van voormelde bepaling is vereist dat de belastbare handelingen door de rechtsvordering
of door de bewijskrachtige gegevens zelf worden aangetoond, in die zin
dat ze, zonder dat verder onderzoek is vereist, reeds de gegevens moeten
bevatten waarop kan worden belast  (2).
4. Krachtens artikel 81bis, § 1, eerste lid, btw-wetboek, is er verjaring voor
de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de
administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde kalenderjaar
volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting,
interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.
In afwijking van het eerste lid treedt de verjaring tot voldoening van
de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten,
pas in na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat
waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer :
“2o een rechtsvordering aantoont dat, in België, belastbare handelingen
niet werden aangegeven of belastingaftrekken werden toegepast met
overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die erop van
toepassing zijn ;
3o bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft
gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven
  (1) Cf. het dossier van het Arbeidsauditoraat.
  (2) Schending van artikel 81bis, § 1, derde lid (thans tweede lid), 2o en 3o, btw-wetboek.
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in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing
zijn”  (1).
5. Voor de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn gesteld in
artikel 81bis, § 1, derde lid (thans tweede lid), 2o en 3o, btw-wetboek, is
het noodzakelijk maar voldoende dat uit de rechtsvordering of uit de
bewijskrachtige gegevens blijkt dat belastbare handelingen niet werden
aangegeven  (2).
De wet legt geen enkele andere voorwaarde op dan dat de betrokken
rechtsvordering of de bedoelde bewijskrachtige gegevens het bewijs
opleveren van de niet-aangifte van belastbare handelingen.
De wet schrijft niet voor dat de rechtsvordering of de bewijskrachtige gegevens, het volwaardig bewijs moeten opleveren van de belastbare
handelingen zelf in die zin dat, op grond van de rechtsvordering of de
bewijskrachtige gegevens, het belastbare bedrag, zonder verdere onderzoeksdaden, moet kunnen worden bepaald.
Het is de niet-aangifte van belastbare handelingen die onomstotelijk
moet vaststaan, niet het bedrag van de belastbare handelingen.
6. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 maart 1999, die
artikel 81bis, § 1, in het btw-wetboek heeft ingevoegd, wordt in dat
verband gepreciseerd dat enkel de overtreding moet worden aangetoond :
“In navolging van de rechtspraak in het kader van de inkomstenbelastingen, zal de verjaringstermijn van zeven jaar van toepassing zijn
wanneer de overtreding aan het licht wordt gebracht ten gevolge van :
— een rechtsgeding ;
— bewijskrachtige gegevens,…
— … ”.  (3)
7. Inzake inkomstenbelastingen oordeelde Uw Hof immers dat de
analoge bepaling van artikel 263, § 1, 3o, WIB64  (4) “niet inhoudt dat uit de
rechtsvordering zelf het bestaan van niet-aangegeven belastbare inkomsten volgt en dat het volstaat dat de rechtsvordering feiten aan het licht
brengt die het bestuur toelaten om met de wettelijke bewijsmiddelen
waarover het beschikt, zoals tekenen en indiciën, bedoeld in artikel 247
van het WIB 1964, te bewijzen dat belastbare inkomsten niet werden
aangegeven”. Het bestreden arrest dat oordeelt “dat uit artikel 263, § 1,
3o, volgt dat de elementen van de rechtsvordering het bestaan van niet
aangegeven belastbare inkomsten moeten bewijzen,” schendt volgens
Uw Hof deze wetsbepaling  (5).
  (1) Artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en 3o, btw-wetboek, thans, na wijziging bij wet van
22 dec. 2008, artikel 81bis, § 1, tweede lid, 2o en 3o.
  (2) Cf. Cass. 28 okt. 1988, AC 1988-89, nr. 124.
  (3) Parl. St. Kamer, 1997-98, 1341/1, 18.
  (4) Artikel 358, § 1, 3o WIB92.
  (5) Cass. 2 sept. 1999, TFR 1999, 947, noot L. Boeynaems ; Cass. 2 mei 1997, RW 19971998, 889 (verkort) ; zie ook Cass. 28 okt. 1988, AC 1988-1989, nr. 124 ; Cass. 15 dec. 1994, AC
1994, nr. 557 ; Cass. 1 juni 1995, AC 1995, nr. 275 ; Anders M. Baltus, “Le délai exceptionnel
d’imposition des revenus révélés par une action judiciaire”, JDF 1984, (65), 77, nr. 26 die
“faire apparaître” gelijkstelt met “établir”.
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8. In casu bleek uit een proces-verbaal van de sociale inspectie dat
er een groot verschil was tussen de omzetcijfers (inclusief btw) die de
verweerder (een uitbater van de “sexclubs” Pin Up en Cats) officieel
aangaf en de werkelijk gerealiseerde omzet gerealiseerd door de betalingen via de betaalterminal.
Vertrekkend van die meeromzet kon het bestuur na een verificatie
aan de hand van de door de verweerder meegedeelde stukken (de bankrekeninguittreksels) en met inachtname van de zevenjarige termijn de
belastbare handelingen en het precieze bedrag aan verschuldigde belasting bepalen.
De appelrechters beslissen er ten onrechte anders over  (1).
9. Op het vlak van de btw oordeelde Uw Hof in een recent arrest van
27 april 2012 m.b.t. artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 3, btw-wetboek, (zevenjarige termijn bij bewijskrachtige gegevens), steeds in dezelfde lijn, als volgt :
“Cette disposition n’exclut en revanche pas que les éléments nécessitent des investigations complémentaires pour établir les opérations
imposables ou les déductions illégales qu’ils font apparaître”.
Het is m.a.w. voldoende dat het gaat om bewijskrachtige gegevens die
de niet-aangifte van belastbare handelingen of onwettige belastingaftrekken “aantonen” in de zin van “aan het licht brengen” Een bijkomend
onderzoek voor de effectieve vaststelling van de niet aangegeven belastbare handelingen of onwettige belastingaftrekken die de bewijskrachtige gegevens aan het licht brengen behoort tot de mogelijkheden  (2).
Dat arrest gaat nog iets verder dan een eerder arrest over de notie
“bewijskrachtig gegeven” in het WIB  (3).
10. Artikel 81bis, § 1, btw-wetboek sluit aldus niet uit dat de btwadministratie bijkomend onderzoek mag voeren teneinde de informatie
verkregen uit een gerechtsdossier, of uit bewijskrachtige gegevens, te
vervolledigen en verder in detail te onderzoeken.
Op het vlak van de btw bestaan immers geen specifieke termijnen
waarbinnen de administratie onderzoeksdaden moet verrichten. De
onderzoeksbevoegdheid van de administratie wordt enkel beperkt door
de bewaringstermijn voor de boeken en stukken  (4) en door de verjaringstermijnen, bepaald in artikel 81bis btw-wetboek  (5).
  (1) De opvatting van de appelrechters sluit aan bij een deel van de rechtsleer : zie
H. Vandebergh en M. Reynders, “Onderzoeks-, vestigings- en invorderingstermijnen
inzake btw en inkomstenbelastingen : een vergelijking” in Fiscaal Praktijkboek 2006-2007.
Indirecte belastingen, 79 : “De bekomen informatie moet op zichzelf volstaan voor het
navorderen van de BTW, zonder dat bijkomende opzoekingen moeten gebeuren”.
  (2) In andere zin : G. De Wit, “De verjaringstermijnen inzake BTW”, TFR 2004, (895), 896.
  (3) Cass. 1 maart 1996, AFT 1996, 409, noot F. Loockx : “Artikel 263, § 1, 4o WIB-oud
verbiedt de administratie niet te steunen op een gegeven, waarvan ze, in de gegeven
feitelijke omstandigheden mocht aannemen dat het bewijskracht had, na het te hebben
getoetst aan andere gegevens waarover ze beschikte, om het bedrag van de belastbare
inkomsten aan te tonen” ; niets verbiedt de Administratie het bewijskrachtig gegeven
in de zin van artikel 263, § 1, 4o WIB-oud te toetsen aan andere gegevens waarover ze
beschikt om de bewijsvoering die de taxatie toelaat, sluitend te maken.
  (4) Artikel 60 btw-wetboek.
  (5) J. Roseleth en L. De Broeck, “Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt fiscus”,
Fisc. Act. 2009, nr. 28, 5.
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Dit standpunt komt tevens tot uiting in het Ontwerp van Programmawet, Parl. St., Kamer, 2008-2009, nr. 1607/001, 110 : “(…) de notie onderzoekstermijn komt in de btw-wetgeving niet voor. Het btw-controlerecht wordt in de praktijk bijgevolg slechts beperkt door het verloop de
verjaringstermijnen (…) Concreet betekent dit dat de btw-administratie
steeds over een onderzoekstermijn van 7 jaar zal beschikken, met dien
verstande dat in het kader van (het nieuwe) artikel 81bis, § 1, tweede
lid, 4o de onderzoeken gedurende het 4de tot het 7de jaar slechts tot doel
kunnen hebben om het bewijs van fraude in hoofde van de onderneming
aan te tonen”  (1).
Ook in de voorbereidende werken bij de wet van 15 maart 1999 verduidelijkte de wetgever dat de controlefase en de fase van de oorspronkelijke invordering van belasting, één geheel vormen : “Die twee fasen
volgen dus niet op elkaar maar zijn met elkaar versmolten”  (2).
Gelet op deze versmelting biedt de verlenging van de verjaringstermijnen, bij toepassing van artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en 3o, btwwetboek, de btw-administratie derhalve de mogelijkheid om gedurende
deze verlengde verjaringstermijnen nieuwe of bijkomende onderzoeksdaden te stellen  (3).
11. Anders dan sommige rechtsleer voorhoudt, is het niet zo dat het
de administratie verboden is om nog onderzoekshandelingen te stellen
tijdens het zesde en zevende jaar  (4).
Uit de toepasselijke wetgeving blijkt immers niet dat enkel de reguliere verjaringstermijn (nl. de gewone termijn van 3 jaar) en de verlengde
termijn van 5 jaar (in geval van fraude) als onderzoekstermijn kunnen
gelden.
12. Auteur Maus is het niet eens met deze zienswijze :
“Tot slot verlenen de verjaringstermijnen van artikel 81bis, § 1, derde
lid W.B.T.W. net als de aanslagtermijnen van artikel 358 WIB 1992 aan
de administratie slechts de mogelijkheid om de belasting te vestigen.
Het is de administratie als dusdanig dan ook niet toegelaten om gedurende deze uitzonderlijke verjaringstermijnen onderzoekshandelingen
te stellen. Artikel 81bis, § 1, derde lid W.B.T.W. doet als dusdanig geen
onderzoekstermijn lopen. Dit werd trouwens bevestigd tijdens de bespreking van de wet van 15 maart 1999 in de Commissie Financiën van de
Senaat alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat de onderzoeksbevoegdheid niet voor zeven, doch uitsluitend voor vijf jaar geldt”  (5). Auteur
MAUS verwijst inzonderheid naar de volgende passage  (6) : “Wat de
  (1) H. Vandebergh, “Bemerkingen bij de ontwerpen van Wet dd. 22 dec. 1997 in verband
met de fiscale procedures”, TFR 1998, (157), 158.
  (2) Parl. St. Kamer, 1997-98, 1341/1, 14.
  (3) Contra : D. Jaecques en E. Malfait, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijkomend onderzoek”, noot bij Rb. Gent, 27 sept. 2010, TFR, nr. 397, 214.
  (4) In die zin : K. Heyrman, “De onderzoekstermijnen inzake BTW” (noot onder Rb.
Leuven, 14 maart 2008), RABG 2009, 1167 ; Vgl. D. Jaecques en E. Malfait, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijkomend onderzoek” (noot onder Rb. Gent, 27 sept.
2010) ; TFR, 2011, 2014.
  (5) M. Maus, De fiscale controle, Brugge, Die Keure, 2005, 601, nr. 1067.
  (6) Parl. St. Senaat, 1998-99, I-966/11, 40.
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tweede opmerking betreft in verband met de verjaring van de vordering
tot voldoening van de btw, is de vertegenwoordiger van de minister niet
zo zeker dat de termijn makkelijk op zeven jaar te brengen is, zoals
het Instituut der Accountants beweert. Daarenboven mag men niet
vergeten dat de onderzoeksbevoegdheid niet voor zeven jaar geldt, doch
uitsluitend voor vijf. Om de termijn op zeven jaar te brengen is een
bewijskrachtig gegeven nodig. Indien dat pas na drie jaar voorhanden is,
vervalt de onderzoeksbevoegdheid op het niveau van de onderneming.”
13. Precies doordat de btw-administratie niet aan onderzoekstermijnen
is gebonden, is het niet noodzakelijk vereist dat de rechtsvordering of de
bewijskrachtige gegevens op zich reeds, zonder aanvullend onderzoek,
het bestaan van een belastbare handeling aantonen.
Door te eisen dat de informatie, verkregen uit een gerechtsdossier of
uit bewijskrachtige gegevens, het volledige bewijs moet inhouden van
de belastbare handelingen of onterechte aftrekken, in die zin dat ze,
zonder dat bijkomend onderzoek is vereist, de gegevens moeten bevatten
waarop kan worden belast, miskent het bestreden arrest zodoende de
draagwijdte van artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en 3o, btw-wetboek, door
hieraan een voorwaarde toe te voegen die de wet niet bevat.
Door te stellen dat de administratie de gegevens van het gerechtsdossier niet mag preciseren door een nieuwe verificatie, legt het bestreden
arrest bovendien een begrenzing op aan de onderzoekstermijnen waarvoor geen aanknopingspunt kan worden gevonden in de wet.
Het enig middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 mei 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 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. Volgens het te dezen toepasselijke artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 2,
Btw-wetboek verjaart de vordering tot voldoening van de belasting over
de toegevoegde waarde, van de intresten en van de administratieve geldboeten bij het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat
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waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer
een rechtsvordering aantoont dat, in België, belastbare handelingen
niet werden aangegeven of belastingaftrekken werden toegepast met
overtreding van de wettelijke of verordeningsbepalingen die erop van
toepassing zijn.
Hieruit volgt dat wanneer een rechtsvordering uitwijst dat in België
belastbare handelingen niet werden aangegeven of belastingaftrekken
op onwettige wijze werden toegepast, de administratie alsnog een
dwangbevel kan uitvaardigen op voorwaarde dat er nog geen zeven
kalenderjaren zijn verstreken volgend op het jaar waarin de oorzaak van
de opeisbaarheid van de btw-schuld zich heeft voorgedaan.
Deze wetsbepaling vereist niet dat de rechtsvordering het bewijs levert
van de verschillende belastbare handelingen die niet werden aangegeven.
Het volstaat dat de rechtsvordering een niet-aangegeven meeromzet of
fraude aan het licht brengt en dat de administratie, vertrekkend van dit
gegeven, aan de hand van een ander bewijsmiddel kan aantonen welke
belastbare handelingen de belastingplichtige niet heeft aangegeven en
welk bedrag aan belastingen hij verschuldigd is.
2. De appelrechters oordelen dat :
— de zevenjarige termijn vereist dat de belastbare handelingen of
onterechte aftrekken door de rechtsvordering zelf worden aangetoond ;
— het feit dat de administratie na inzage van het gerechtsdossier nog
een onderzoek uitvoerde alvorens de rechtzetting te kunnen uitvoeren,
erop wijst dat het gerechtsdossier op zich geen belastbare handelingen
of onterechte belastingaftrekken aantoont.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de termijn bedoeld
in artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 2, Btw-wetboek niet van toepassing is,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het dwangbevel met betrekking tot de btw verschuldigd voor het jaar 2001 en de voor dat jaar
verschuldigde boete nietig wordt verklaard en uitspraak doet over de
kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
18 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de
heer Wouters.
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N° 35
1o

— 18 januari 2013
(F.11.0147.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Invordering. — Verjaring –– Verjaringstermijn van 7 jaar. — Toepassingsvoorwaarden.

De vordering tot voldoening van de belasting, de interesten en de administra
tieve geldboeten verjaart slechts na het verstrijken van het zevende kalen
derjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft
voorgedaan, wanneer een inlichting, onderzoek, controle of rechtsvorde
ring aantoont dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België
of dat er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast, of wanneer
bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen,
zulks aantonen ; de loutere omstandigheid dat een inlichting, onderzoek,
controle of rechtsvordering aantoont dat de aangifte van belastbare hande
lingen niet tot een correcte heffing van de wettelijk verschuldigde belasting
heeft geleid of dat belastbare handelingen ten onrechte werden vrijgesteld
in België, of dat bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis
heeft gekregen, zulks aantonen, houdt niet in dat belastbare handelingen
niet werden aangegeven in België, of bewijskrachtige gegevens, waarvan
de administratie kennis heeft gekregen, zulks aantonen  (1). (Art. 81bis, § 1,
derde lid, btw-wetboek)

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

VAD b.v.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
De verweerster heeft in haar hoedanigheid van douane-expediteur in
2003 drie aangiften IM4 ingediend voor de invoer van goederen, met name
van opneembare compact discs.
De eiser kreeg kennis van een proces-verbaal van 27 april 2005, opgesteld door de opsporingsinspectie der douane en accijnzen te Antwerpen,
waaruit bleek dat voor twee aangiften ten onrechte een beroep was gedaan
op de btw-vrijstelling van artikel 40, § 1, 1o d, van het btw-wetboek, omdat
niet werd aangetoond dat de desbetreffende goederen effectief naar een
andere lidstaat werden vervoerd, terwijl voor een derde aangifte de
btw werd voldaan over een lagere maatstaf van heffing aangezien geen
rekening werd gehouden met de ontdoken antidumpingrechten.
Uit hoofde van voormelde overtredingen van de btw-wetgeving, stelde
de eiser op 4 november 2008 een proces-verbaal op en op 11 december
2008 een dwangbevel, dat geviseerd en uitvoerbaar werd verklaard en
op 12 december 2008 bij aangetekend schrijven aan de verweerster ter
kennis werd gebracht.
Bij verzoekschrift op tegenspraak, neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 21 januari 1999, vorderde de

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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verweerster, wegens verjaring, het dwangbevel te vernietigen, teniet te
doen, dan wel van nul en generlei waarde te verklaren.
De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verklaarde bij vonnis
van 28 mei 2010 de vordering van de verweerster toelaatbaar doch ongegrond. Volgens de rechtbank was de zevenjarige verjaringstermijn van
artikel 81bis, § 1, lid 3, 3o, van het btw-wetboek, van toepassing zodat er
geen sprake kon zijn van verjaring.
Bij verzoekschrift van 6 juli 2010 tekende de verweerster hoger beroep
aan tegen voormeld vonnis.
Het bestreden arrest van 2 maart 2011 hervormt het vonnis van de
eerste rechter en verklaart het dwangbevel van 11 december 2008 nietig
op grond van verjaring.
De appelrechters oordeelden terzake dat “de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn beperkt is tot situaties waarin ofwel handelingen niet werden aangegeven of waarin ten onrechte btw in aftrek
werd gebracht. In andere gevallen, b.v. wanneer een verkeerd btw-tarief
werd toegepast, indien ten onrechte een vrijstelling werd ingeroepen,
indien ten onrechte een intracommunautaire levering werd aangegeven
of indien de plaats van de dienst ten onrechte werd geacht in het buitenland gelegen te zijn, kan deze termijn niet worden toegepast. Indien
handelingen niet correct werden aangegeven, is de verlengde verjaringstermijn van zeven jaar niet van toepassing”.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van
artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, van het btw-Wetboek stellende dat de
bijzondere verjaringstermijn van zeven jaar bepaald in het derde lid
van artikel 81bis, § 1, van het btw-wetboek, niet uitsluitend van toepassing is wanneer de inlichtingen uit het buitenland (1o), de rechtsvorderingen (2o), of de bewijskrachtige gegevens (3o), aantonen dat belastbare
handelingen niet werden aangegeven of dat ten onrechte belastingaftrekken werden toegepast, maar ook wanneer zij het bestaan aantonen
van andere overtredingen van de wettelijke en verordeningsbepalingen
inzake btw.
Deze bepaling behoeft volgens eiser een ruime interpretatie in die
zin dat de verlengde verjaringstermijn van zeven jaar ook toepassing
vindt wanneer de inlichtingen uit het buitenland, de rechtsvorderingen,
of de bewijskrachtige gegevens, aantonen dat belastbare handelingen
ten onrechte werden vrijgesteld, hetzij niet correct werden aangegeven,
zoals bijvoorbeeld wanneer aangifte werd gedaan van een te laag btwtarief.
Telkens de aangifte of de niet-aangifte van een belastbare handeling
niet tot een correcte heffing van de wettelijk verschuldigde belasting
heeft geleid, wordt die (niet-)aangifte, volgens de argumentatie van
eiser, derhalve geacht te vallen onder de ruime noemer van “belastbare
handelingen die niet werden aangegeven” in de zin van artikel 81bis, § 1,
derde lid, 1o tot 3o, van het btw-wetboek, met als gevolg dat de eiser de
wettelijk verschuldigde belasting uit hoofde van die belastbare handelingen waarvoor geen wetsconforme aangifte werd gedaan, kan vorderen
binnen de bijzondere verjaringstermijn voorzien in deze bepaling.
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3. Krachtens artikel 81bis, § 1, eerste lid, btw-wetboek, is er verjaring
voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten
en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde
kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van
die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.
In afwijking van het eerste lid treedt de verjaring tot voldoening van
de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten,
volgens het derde lid, pas in na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft
voorgedaan, wanneer :
“(…)
3o bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft
gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven
in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing
zijn”  (1).
4. Voor de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn gesteld in
artikel 81bis, § 1, derde lid (thans tweede lid), 3o, btw-wetboek, is het
noodzakelijk maar voldoende dat uit de bewijskrachtige gegevens blijkt
dat belastbare handelingen niet werden aangegeven  (2).
De wet legt geen enkele andere voorwaarde op dan dat de betrokken
rechtsvordering of de bedoelde bewijskrachtige gegevens het bewijs
opleveren van de niet-aangifte van belastbare handelingen.
De wet schrijft niet voor dat de rechtsvordering of de bewijskrachtige gegevens, het volwaardig bewijs moeten opleveren van de belastbare
handelingen zelf in die zin dat, op grond van de rechtsvordering of de
bewijskrachtige gegevens, het belastbare bedrag, zonder verdere onderzoeksdaden, moet kunnen worden bepaald.
Het is de niet-aangifte van belastbare handelingen die onomstotelijk
moet vaststaan, niet het bedrag van de belastbare handelingen.
5. Zoals eiser terecht aanvoert, is de bijzondere verjaringstermijn van
zeven jaar waarvan sprake in het derde lid van artikel 81bis, § 1, van
het btw-wetboek, van toepassing in alle gevallen waarin overtredingen
werden begaan op de wettelijke en verordeningsbepalingen inzake btw,
die ertoe hebben geleid dat de wettelijk verschuldigde belasting niet
correct werd geheven, en dus niet alleen in de gevallen waarin handelingen niet werden aangegeven of ten onrechte belastingaftrekken
werden toegepast.
Ook de situaties waarin belastbare handelingen ten onrechte werden
vrijgesteld, hetzij niet correct werden aangegeven, zoals bijvoorbeeld
wanneer aangifte werd gedaan van een verkeerd btw-tarief, vallen
derhalve onder de ruime noemer van “belastbare handelingen die niet
werden aangegeven” in de zin van 81bis, § 1, derde lid, 1o tot 3o, van het
btw-wetboek, zodat de eiser de wettelijk verschuldigde belasting uit
  (1) Artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en 3o, btw-wetboek, thans, na wijziging bij wet van
22 dec. 2008, artikel 81bis, § 1, tweede lid, 2o en 3o.
  (2) Cf. Cass. 28 okt. 1988, AC 1988-89, nr. 124.
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hoofde van die belastbare handelingen nog kan navorderen binnen de
bijzondere verjaringstermijn van zeven jaar.
Zowel het ten onrechte toepassen van een vrijstellingsregeling als het
toepassen van een te lage maatstaf van heffing, beantwoordt niet aan
een “wetsconforme” aangifte zodat in die zin kan worden gesproken van
“belastbare handelingen die niet werden aangegeven”.
De aangifte op zodanige wijze opstellen dat zij niet tot een juiste
heffing van het geheel of een deel van de wettelijk verschuldigde belasting leidt, wordt immers gelijkgesteld met het niet aangeven van die
handelingen en de erop wegende belasting  (1).
6. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 maart 1999, die
artikel 81bis, § 1, in het btw-wetboek heeft ingevoegd, wordt in dat
verband gepreciseerd dat enkel de overtreding moet worden aangetoond :
“In navolging van de rechtspraak in het kader van de inkomstenbelastingen, zal de verjaringstermijn van zeven jaar van toepassing zijn
wanneer de overtreding aan het licht wordt gebracht ten gevolge van :
— een rechtsgeding ;
— bewijskrachtige gegevens,…
— … ”  (2).
7. Inzake inkomstenbelastingen oordeelde Uw Hof immers dat de bepaling van artikel 263, § 1, 3o, WIB64  (3) “niet inhoudt dat uit de rechtsvordering zelf het bestaan van niet-aangegeven belastbare inkomsten volgt
en dat het volstaat dat de rechtsvordering feiten aan het licht brengt die
het bestuur toelaten om met de wettelijke bewijsmiddelen waarover het
beschikt, zoals tekenen en indiciën, bedoeld in artikel 247 van het WIB
1964, te bewijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven”.
Het bestreden arrest dat oordeelt “dat uit artikel 263, § 1, 3o, volgt dat
de elementen van de rechtsvordering het bestaan van niet aangegeven
belastbare inkomsten moeten bewijzen,” schendt volgens Uw Hof deze
wetsbepaling  (4).
8. Op het vlak van de btw oordeelde Uw Hof in een recent arrest van
27 april 2012 m.b.t. artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 3, btw-Wetboek, (zevenjarige termijn bij bewijskrachtige gegevens), steeds in dezelfde lijn, als
volgt :
“Cette disposition n’exclut en revanche pas que les éléments nécessitent des investigations complémentaires pour établir les opérations
imposables ou les déductions illégales qu’ils font apparaître”.
Het is m.a.w. voldoende dat het gaat om bewijskrachtige gegevens die
de inbreuken op de btw-wetgeving “aantonen” in de zin van “aan het
  (1) Btw-handleiding, 1 feb. 2010, 1414, nr. 625/5, B.1o in fine ; zie ook Y. Bernaerts,
J. Brouckaert en R. Werniers, Btw Practicum Jaarboek 2010, Antwerpen, Standaard
Uitgeverij, 2010, 1320.
  (2) Parl. St. Kamer, 1997-98, 1341/1, 18.
  (3) Artikel 358, § 1, 3o WIB92.
  (4) Cass. 2 sept. 1999, TFR 1999, 947, noot L. Boeynaems ; Cass. 2 mei 1997, RW 199798, 889 (verkort) ; zie ook Cass. 28 okt. 1988, AC 1988-89, nr. 124 ; Cass. 15 dec. 1994, AC
1994, nr. 557 ; Cass. 1 juni 1995, AC 1995, nr. 275 ; Anders M. Baltus, “Le délai exceptionnel
d’imposition des revenus révélés par une action judiciaire”, JDF 1984, (65), 77, nr. 26 die
“faire apparaître” gelijkstelt met “établir”.
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licht brengen” Een bijkomend onderzoek voor de effectieve vaststelling
van de niet aangegeven of onjuist aangegeven belastbare handelingen of
onwettige belastingaftrekken die de bewijskrachtige gegevens aan het
licht brengen behoort tot de mogelijkheden.  (1)
Dat arrest gaat nog iets verder dan een eerder arrest over de notie
“bewijskrachtig gegeven” in het WIB  (2).
9. Artikel 81bis, § 1, btw-wetboek sluit aldus niet uit dat de btw-administratie bijkomend onderzoek mag voeren teneinde de informatie
verkregen uit een gerechtsdossier, of uit bewijskrachtige gegevens, te
vervolledigen en verder in detail te onderzoeken.
Op het vlak van de btw bestaan immers geen specifieke termijnen
waarbinnen de administratie onderzoeksdaden moet verrichten. De
onderzoeksbevoegdheid van de administratie wordt enkel beperkt door
de bewaringstermijn voor de boeken en stukken  (3) en door de verjaringstermijnen, bepaald in artikel 81bis btw-wetboek  (4).
Dit standpunt komt tevens tot uiting in het Ontwerp van Programmawet, Parl. St., Kamer, 2008-2009, nr. 1607/001, 110 : “(…) de notie onderzoekstermijn komt in de btw-wetgeving niet voor. Het btw-controlerecht wordt in de praktijk bijgevolg slechts beperkt door het verloop de
verjaringstermijnen (…) Concreet betekent dit dat de btw-administratie
steeds over een onderzoekstermijn van 7 jaar zal beschikken, met dien
verstande dat in het kader van (het nieuwe) artikel 81bis, § 1, tweede
lid, 4o de onderzoeken gedurende het 4de tot het 7de jaar slechts tot doel
kunnen hebben om het bewijs van fraude in hoofde van de onderneming
aan te tonen”  (5).
Ook in de voorbereidende werken bij de wet van 15 maart 1999 verduidelijkte de wetgever dat de controlefase en de fase van de oorspronkelijke invordering van belasting, één geheel vormen : “Die twee fasen
volgen dus niet op elkaar maar zijn met elkaar versmolten”  (6).
Gelet op deze versmelting biedt de verlenging van de verjaringstermijnen, bij toepassing van artikel 81bis, § 1, derde lid, 2o en 3o, btwwetboek, de btw-administratie derhalve de mogelijkheid om gedurende
deze verlengde verjaringstermijnen nieuwe of bijkomende onderzoeksdaden te stellen  (7).
  (1) In andere zin : G. De Wit, “De verjaringstermijnen inzake btw”, TFR 2004, (895), 896.
  (2) Cass. 1 maart 1996, AFT 1996, 409, noot F. Loockx : “Artikel 263, § 1, 4o WIB-oud
verbiedt de administratie niet te steunen op een gegeven, waarvan ze, in de gegeven
feitelijke omstandigheden mocht aannemen dat het bewijskracht had, na het te hebben
getoetst aan andere gegevens waarover ze beschikte, om het bedrag van de belastbare
inkomsten aan te tonen” ; niets verbiedt de Administratie het bewijskrachtig gegeven
in de zin van artikel 263, § 1, 4o WIB-oud te toetsen aan andere gegevens waarover ze
beschikt om de bewijsvoering die de taxatie toelaat, sluitend te maken.
  (3) Artikel 60 btw-wetboek.
  (4) J. Roseleth en L. De Broeck, “Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt fiscus”,
Fisc. Act. 2009, nr. 28, 5.
  (5) H. Vandebergh, “Bemerkingen bij de ontwerpen van Wet dd. 22 dec. 1997 in verband
met de fiscale procedures”, TFR 1998, (157), 158.
  (6) Parl. St. Kamer, 1997-98, 1341/1, 14.
  (7) Contra : D. Jaecques en E. Malfait, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen
bijkomend onderzoek”, noot bij Rb. Gent, 27 sept. 2010, TFR, nr. 397, 214.
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10. Anders dan sommige rechtsleer voorhoudt, is het niet zo dat het
de administratie verboden is om nog onderzoekshandelingen te stellen
tijdens het zesde en zevende jaar  (1).
Uit de toepasselijke wetgeving blijkt immers niet dat enkel de reguliere verjaringstermijn (nl. de gewone termijn van 3 jaar) en de verlengde
termijn van 5 jaar (in geval van fraude) als onderzoekstermijn kunnen
gelden.
Precies doordat de btw-administratie niet aan onderzoekstermijnen is
gebonden, is het niet noodzakelijk vereist dat de rechtsvordering of de
bewijskrachtige gegevens op zich reeds, zonder aanvullend onderzoek,
het bestaan van een belastbare handeling aantonen.
11. De nieuwe tekst van artikel 81bis, § 1, van het btw-wetboek, ingevoerd door de programmawet van 22 december 2008, bepaalt thans
uitdrukkelijk dat de zevenjarige verjaringstermijn ook van toepassing
is wanneer de inlichtingen uit het buitenland, de rechtsvorderingen, of
de bewijskrachtige gegevens, aantonen dat belastbare handelingen ten
onrechte werden vrijgesteld  (2).
Deze wetsaanpassing heeft nochtans inhoudelijk geen wijzigingen
aangebracht aan artikel 81bis, § 1, van het btw-wetboek, en bevestigt
slechts wat voorheen reeds gold, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding bij de Programmawet van 22 december 2008, geciteerd in het
middel.
Volgens deze parlementaire voorbereiding vormt de toevoeging van de
passus “de handelingen die in België ten onrechte een vrijstelling hebben
genoten” slechts een verduidelijking en geen inhoudelijke wijziging van
de bestaande regelgeving, zodat de voornoemde programmawet aldus
slechts bevestigt dat het ten onrechte inroepen van een vrijstelling ook
voordien reeds aanleiding gaf tot de toepassing van de verlengde verjaringstermijn :
“In de nieuwe § 2, tweede lid, 1o tot 3o, wordt bovendien een verduidelijking ingevoegd : het betreft de handelingen die in België ten onrechte
een vrijstelling hebben genoten” voorheen opgenomen onder de categorie van de “belastbare handelingen die niet in België zijn aangegeven”
en die reeds aan de verjaringstermijn van 7 jaar zijn onderworpen. Deze
verduidelijking wil alle dubbelzinnigheid voorkomen”  (3).
Deze wetsaanpassing mag bovendien niet beperkend worden geïnterpreteerd : overtredingen die niet expliciet in het nieuwe artikel 81bis,
§ 1, van het btw-wetboek, worden vermeld, vallen nog steeds onder de
categorie van “belastbare handelingen die niet in België werden aangegeven” in de zin van artikel 81bis, § 1, derde lid, 1o, 2o en 3o, van het btwwetboek  (4).
  (1) In die zin : K. Heyrman, “De onderzoekstermijnen inzake btw” (noot onder Rb.
Leuven, 14 maart 2008), RABG 2009, 1167 ; Vgl. D. Jaecques en E. Malfait, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijkomend onderzoek” (noot onder Rb. Gent, 27 sept.
2010) ; TFR 2011, 2014.
  (2) Zie artikel 81bis, § 1, thans tweede lid, 1o, tot 3o, btw-wetboek.
  (3) Parl. St. Kamer, DOC 52, 1607/001.
  (4) J. Roseleth en L. De Broeck, “Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt fiscus”,
Fisc. Act. 2009, nr. 28, 4.
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12. Vrijgestelde handelingen zijn in wezen handelingen die in niets
verschillen van belastbare handelingen, maar die, mits zij aan bepaalde
— in de wetgeving voorgeschreven — voorwaarden voldoen, niet aan de
belasting worden onderworpen. Het niet aangeven van belastbare handelingen en het ten onrechte vrijstellen van handelingen, hebben beide tot
gevolg dat de btw die aan de Schatkist toekomt, niet wordt betaald.
Het bestreden arrest beslist derhalve niet wettig dat het toepassingsgebied van de zevenjarige verjaringstermijn van artikel 81bis, § 1,
derde lid, 1o, 2o en 3o, van het btw-wetboek, vóór de wetswijziging van
22 december 2008, beperkt is tot situaties waarin ofwel handelingen niet
werden aangegeven of waarin ten onrechte btw in aftrek werd gebracht,
en beslist dienvolgens niet wettig dat de eiser zich niet op de zevenjarige verjaringstermijn kan beroepen voor de vordering die het voorwerp
uitmaakt van het dwangbevel en die betrekking heeft op twee aangiften
waarvoor de verweerster ten onrechte een btw-vrijstelling heeft ingeroepen en op een derde aangifte waarvoor ten onrechte toepassing was
gemaakt van een te lage maatstaf van heffing over de aangegeven invoer.
De beslissing dat de vordering van de eiser tot voldoening van de
btw, intresten en geldboeten, was verjaard, is derhalve niet naar recht
verantwoord.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 22 maart 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 oktober 2012 een 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 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek, zoals ten deze van toepassing, bepaalt dat er verjaring is voor de vordering tot voldoening van de
belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, na
het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de
oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer :
— een inlichting, een onderzoek of een controle aantoont dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er onrecht
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matige belastingaftrekken werden toegepast en de inlichting werd
medegedeeld of verzocht of het onderzoek of de controle werd uitgevoerd
of verzocht door, hetzij een andere Lid-Staat van de Europese Unie,
overeenkomstig de regels daartoe bepaald in dit Wetboek of in de regelgeving van deze Unie, hetzij een bevoegde overheid van enig ander land
waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot het vermijden van
dubbele belasting, in verband met de belasting waarop die overeenkomst
van toepassing is ;
— een rechtsvordering aantoont dat, in België, belastbare handelingen
niet werden aangegeven of belastingaftrekken werden toegepast met
overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die erop van
toepassing zijn ;
— bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft
gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven
in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing
zijn.
2. Hieruit blijkt dat de vordering tot voldoening van de belasting, de
interesten en de administratieve geldboeten slechts verjaart na het
verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de
oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer een inlichting, onderzoek, controle of rechtsvordering aantoont dat belastbare
handelingen niet werden aangegeven in België of dat er onrechtmatige
belastingaftrekken werden toegepast, of wanneer bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, zulks aantonen.
3. In zoverre het middel aanvoert dat de verjaringstermijn van zeven
jaar bepaald in artikel 81bis, § 1, derde lid, Btw-wetboek ook van toepassing is op andere overtredingen van de wettelijke en verordeningsbepalingen inzake btw, met name wanneer belastbare handelingen ten
onrechte werden vrijgesteld of niet correct werden aangegeven, faalt
het naar recht.
4. De loutere omstandigheid dat een inlichting, onderzoek, controle
of rechtsvordering aantoont dat de aangifte van belastbare handelingen
niet tot een correcte heffing van de wettelijk verschuldigde belasting
heeft geleid of dat belastbare handelingen ten onrechte werden vrijgesteld in België, of dat bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, zulks aantonen, houdt niet in dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België, of bewijskrachtige
gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, zulks
aantonen.
5. In zoverre het middel aanvoert dat wanneer de aangifte van een
belastbare handeling niet tot een correcte heffing van de wettelijk
verschuldigde belasting heeft geleid, ten onrechte van belasting werd
vrijgesteld of de belastbare handelingen niet werden aangegeven, faalt
het eveneens naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte
en de heer Verbist.

N° 36
1o

— 18 januari 2013
(F.11.0148.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen. — Algemeen. — Dividenden.
— Dividenden uit pré-acquisitiewinst of zgn. ‘meegekochte’ dividenden. —
Belastbaarheid.

De fiscale bepalingen die de dividenden die een vennootschap ontvangt uit
de aandelen van een andere vennootschap aan de vennootschapsbelasting
onderwerpen, beletten de uitsluiting uit de belastbare winst van het deel van
de dividenden dat betrekking heeft op winst die werd gerealiseerd vóór de
aandelenparticipatie werd verworven ; in zoverre de boekhoudkundige regels
toelaten dat de dividenden die voortkomen uit winst die werd gerealiseerd
vóór de verwerving van de aandelen, niet als inkomst worden geboekt op
de resultatenrekening, maar als een vermindering van de investering die
moet worden afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de betrokken
aandelen, wijkt het fiscaal recht af van het boekhoudrecht  (1). (Artt. 17,
§ 1, 1o, 18, eerste lid, 1o, 24, 37 en 183 WIB92)

(Betafence n.v. t. Belgische Staat, Minister

van financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Eiseres heeft in 2003 alle aandelen van de Britse vennootschap
BEKAERT FENCING Ltd. verworven voor een bedrag van 96.123.993,45
EUR.
In december 2004 ontving eiseres uit BEKAERT FENCING Ltd. een
dividend van 32.855.379,12 EUR. Dit dividend werd door eiseres als volgt
boekhoudkundig verwerkt :
— een deel van het bedrag, zijnde het bedrag aan winsten dat door de
Britse vennootschap BEKAERT FENCING Ltd. was gerealiseerd na de
overname van haar aandelen door eiseres (post-acquisitiewinst), werd
geboekt als financiële opbrengst via de resultatenrekening ;
— een tweede deel van het bedrag, zijnde het bedrag aan winsten dat
door de Britse vennootschap BEKAERT FENCING Ltd. was gerealiseerd
vóór de overname van de aandelen (pre-acquisitiewinst), werd geboekt
in min van de aanschaffingswaarde van de aandelen van BEKAERT
FENCING Ltd.
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Na een controle oordeelde de administratie dat de pre-acquisitiewinst,
op fiscaal vlak, toegevoegd diende te worden aan de belastbare reserves,
waarvan de DBI-aftrek, overeenkomstig de artikelen 202-203 WIB92, in
mindering kon worden gebracht. Dit leverde een verschil op in de belastbare grondslag van de vennootschapsbelasting doordat de vermindering
van de aanschaffingswaarde van de aandelen 100% bedraagt, terwijl de
DBI-aftrek beperkt is tot 95% van het bedrag van de uitgekeerde dividenden.
Op 12 december 2007 vestigde de administratie dienaangaande een
subsidiaire aanslag in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar
2005.
Tegen deze aanslag diende eiseres op 9 juni 2008 een bezwaarschrift
in. Waar een beslissing binnen de wettelijk voorziene termijn van zes
maanden uitbleef, legde eiser op 24 februari 2009 een fiscaal verzoekschrift neer ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Bij vonnis van 20 januari 2010 werd de vordering van eiseres tot vernietiging van de subsidiaire aanslag als ongegrond afgewezen en werd de
bestreden taxatie correct bevonden.
Op 3 mei 2010 legde eiseres ter griffie van het Hof van Beroep te Gent
een verzoekschrift tot hoger beroep neer tegen voormeld vonnis.
Het bestreden arrest bevestigde het vonnis a quo.
2. Onderhavige betwisting betreft de vraag naar de belastbaarheid van
dividenden uit “pre-acquisitiewinst”, zijnde dividenden die voortkomen
uit de winst die was gerealiseerd vóór de verwerving van de aandelen,
ook “meegekochte” dividenden genoemd.
Eiseres is van oordeel dat deze dividenden niet belastbaar zijn in
zoverre het dividend geen enkele verrijking verschaft aan de overnemer
van de aandelen in de mate dat de pre-acquisitiewinst reeds verrekend
werd in de aanschaffingsprijs van de aandelen. De uitkering van het
dividend leidt vanuit die optiek enkel tot de gedeeltelijke vervanging
van een actiefbestanddeel (de aanschaffingswaarde van de aandelen)
door een ander (het dividend uit pre-acquisitiewinst) zodat het dividend
uit pre-acquisitiewinst door eiseres boekhoudkundig in mindering werd
gebracht van de aanschaffingswaarde van de aandelen, wat in overeenstemming is met de boekhoudkundige regels.
Eiseres verwijst in dat verband naar het advies nr. 151/2 van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) inzake de “toerekening door de aandeelhouder van een terugbetaling van kapitaal of een
uitgiftepremie of van een uitkering van reserves”, in het bijzonder naar
de “tweede benadering” die in dit advies naar voren wordt geschoven.
In een eerste (klassieke) benadering van de Commissie mag een
vennootschap, wanneer zij aandelen heeft van een andere vennootschap
en dividenden verkrijgt die worden uitgekeerd door deze laatste, deze
dividenden beschouwen als inkomsten die opgenomen moeten worden in
de resultatenrekening.
In de tweede benadering (aanbevolen door IAS 28) laat het CBN-advies
de mogelijkheid open om een onderscheid te maken tussen dividenden
naargelang ze voortkomen uit winst gerealiseerd, enerzijds, sinds de
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datum van verwerving van de aandelen (post-acquisitiewinst), die als
inkomsten op de resultatenrekening moeten worden geboekt, anderzijds,
vóór de verwerving van de aandelen (pré-acquisitiewinst), in welk geval
sprake is “van een vermindering van de investering die moet worden
afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de betrokken aandelen bij
elke uitkering”.
Volgens de Commissie garandeert deze laatste methode “dat enkel de
dividenden afkomstig uit de winst gerealiseerd sinds de verwerving van
de aandelen en bijgevolg uit een reële toename van het vermogen van de
vennootschap die de uitkering heeft verricht, opbrengsten vormen die
in resultaat moeten worden opgenomen”. Het zou een vertekend beeld
geven van de werkelijkheid indien ook de “meegekochte” dividenden
als een opbrengst zouden worden geboekt nu tegenover deze dividenden
geen vermogenstoename staat.
De Commissie geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar de tweede benadering met betrekking tot aandelen die deelnemingen uitmaken, in
het bijzonder deelnemingen in dochterondernemingen of geassocieerde
ondernemingen.
3. Zoals eiseres stelt, geldt als regel dat de belastbare winsten van de
ondernemingen worden vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet daarvan afwijkt. Die afwijking kan
ook stilzwijgend zijn op voorwaarde dat zij voldoende duidelijk is  (1).
Hieruit volgt dat afwijkende fiscale wetgeving steeds bij voorrang
dient te worden toegepast.
Voorts bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het
boekhoudrecht het fiscaal recht zou beheersen  (2).
4. Nu afwijkende fiscale regels het boekhoudrecht primeren, zal het
fiscale lot van dividenden uit pre-acquisitiewinst derhalve in de eerste
plaats worden bepaald door de regels van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De belastbaarheid van dividenden wordt fiscaal geregeld in de artikelen 17, § 1 en 18, eerste lid, 1o, WIB92, volgens welke bepalingen de
inkomsten uit roerende goederen en kapitalen onder meer dividenden
bevatten.
Volgens artikel 18, eerste lid, 1o, WIB92, omvatten dividenden
“alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen en
winstbewijzen hoe ook genaamd, uit welke hoofde en op welke wijze ook
verkregen”.
De verwijzing naar “alle voordelen” is algemeen en bevat geen beperkingen. Zonder enig onderscheid worden derhalve alle toekenningen
waarbij de aandeelhouder van de vennootschap een som ontvangt aan
de belasting onderworpen. De uitkeringen door de vennootschap aan
  (1) Cass. 10 juni 2010, AR F.09.0086.N, AC 2010, nr. 416 ; Cass. 22 april 2010, AR F.08.0094.N,
AC 2010, nr. 275, met conclusie O.M. ; Cass. 20 feb. 1997, AR F.95.0097.F, AC 1997, nr. 100 ;
RCJB 2000, 554, nr. 23, met noot D. Garabedian, “Bénéfice imposable et droit comptable” ;
S. Huysman, Fiscale winst. Theorie en praktijk van het fiscaal winstbegrip in België, Kalmthout, Biblo, 1994, 236, nr. 275.
  (2) Cass. 5 mei 1995, AR F.93.0071.N, AC 1995, nr. 226.
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de aandeelhouder verricht zijn belastbaar als dividenden van aandelen,
ongeacht de wijze waarop deze uitkering geschiedt  (1).
Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, wordt, in afwijking van het boekhoudrecht, in de fiscale wetgeving derhalve geen
onderscheid gemaakt tussen dividenden uit pre-acquisitiewinst enerzijds en dividenden uit post-acquisitiewinst anderzijds.
Met Van Crombrugge kan derhalve worden gesteld dat de tweede benadering van de Commissie geen steun vindt in de fiscale wetgeving  (2).
5. Ook de Commissie zelf formuleerde trouwens bij de tweede benadering een voorbehoud, met name : “onverminderd de fiscale kwalificatie
van de betrokken uitkering”, waarbij verwezen werd naar artikel 18
WIB92. Aldus erkende de Commissie de fiscale autonomie op het vlak
van de belastbaarheid van dividenden :
“In de eerste plaats wordt eraan herinnerd dat in beide benaderingen
de fiscale kwalificatie van het door de aandeelhouder ontvangen bedrag
in bepaalde, ongetwijfeld relatief vaak voorkomende gevallen kan
afwijken van de boekhoudkundige kwalificatie ;
Bovendien zij erop gewezen het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
ter zake specifieke regels bevat en dat bijgevolg de fiscale kwalificatie
van het door de aandeelhouder ontvangen bedrag niet wordt beïnvloed
door de wijze waarop hij dit boekhoudkundig heeft verwerkt”.
6. Het loutere feit dat eiseres de dividenden ontvangen uit de aandelen
van de Britse vennootschap Bekaert Fencing Ltd, boekhoudkundig
heeft opgesplitst, conform het CBN-advies, enerzijds, in dividenden uit
pre-acquisitiewinst, anderzijds in dividenden uit post-acquisitiewinst,
waarbij enkel deze laatste dividenden via de resultatenrekening als
financiële opbrengsten werden geboekt, terwijl de eerstgenoemde dividenden in mindering werden gebracht van de aanschaffingswaarde van
die aandelen, kan derhalve niet tot gevolg hebben dat dit boekhoudkundig gemaakte onderscheid tussen beide soort dividenden ook doorwerkt op fiscaal vlak.
Het is de fiscale wetgeving immers die, vóór alles, zal bepalen of het
boekhoudkundig concept van dividenden uit “pre-acquisitiewinst” al
dan niet fiscaal-technisch kan worden overgenomen.
Dat de fiscale wet bedoeld onderscheid niet maakt, zodat het volledige
dividend dat aan eiseres werd toegekend in beginsel belastbaar is op
grond van artikel 18, eerste lid, 1o, WIB92, wordt door eiseres kennelijk
niet betwist :
“Het valt niet te betwisten dat de aandelen van de Britse vennootschap die op 15 juli 2003 door eiseres werden verworven roerende goederen
zijn in de zin van artikel 17, § 1, WIB en dat het volledige dividend dat
in december 2004 aan eiseres werd toegekend beantwoordt aan de definitie van dividenden gegeven door artikel 18, eerste lid, 1o, WIB” (Voorziening, 9de blad ; zie ook 15de blad).
  (1) B. Peeters, “De Belgische deelnemingsvrijstelling na de belastinghervorming”,
in B. Peeters (ed.), Hervorming van de Vennootschapsbelasting, Gent, Larcier, 2003, 133.
  (2) Van Crombrugge, S., “Kroniek boekhoudrecht (juni 1994-mei 1995)”, TRV 1995, 387 ;
zie ook Vraag nr. 1086, Hatryvan 15 mei 1998, Bull. Bel. 1999, afl. 799, 3897.
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7. In deze context merkte het bestreden arrest overigens terecht op dat
de boekhoudkundige verwerking weinig houvast biedt voor de fiscale
kwalificatie van de “meegekochte” dividenden.
De Commissie schoof immers niet één oplossing naar voren, maar
voorzag, zoals hoger uiteengezet, in twee verschillende benaderingen
voor de boekhoudkundige verwerking van dividenden ten aanzien van
de aandeelhouder.
Bovendien werd opgemerkt dat men op Europees niveau thans lijkt
terug te komen op het gemaakte onderscheid tussen dividenden uit preacquisitiewinst en uit post-acquisitiewinst  (1).
8. Op grond van de artikelen 17, § 1 en 18, eerste lid, 1o, WIB92, heeft het
bestreden arrest derhalve wettig kunnen besluiten tot de belastbaarheid
van het volledige aan eiseres uitgekeerde dividend, zonder hierbij een
onderscheid te maken tussen de dividenden uit pre-acquisitiewinst en
dividenden uit post-acquisitiewinst.
9. Het bestreden arrest werd overigens goed onthaald in de rechtsleer.
Auteur Van Crombrugge verwijst naar een eerdere bijdrage van zijn
hand waarin hij al had aangegeven dat de tweede benadering in CBNadvies 151/2 duidelijk niet die is van de fiscale wetgeving  (2), en besluit
zijn noot op het bestreden arrest als volgt :
“De uitkering van het hier besproken dividend tast de roerende rechten
van de belastingplichtige niet aan. Hij blijft volledig over deze rechten
beschikken. Evenmin wordt het maatschappelijk kapitaal aangetast.
Het feit dat de belastingplichtige bij de aanschaf van de aandelen niet
louter de normale prijs ervan betaalde, maar ook de overlater moest
vergoeden voor het in de reserves laten van de winst, en hij zich deze
winst kan laten uitbetalen door middel van dividenden, verandert niets
aan het gegeven dat belastbare dividenden in de zin van de fiscale wet
worden uitbetaald.
Er is nog steeds sprake van een dividend in de zin van de fiscale wet
wanneer de uitbetaalde winst gegenereerd werd door de aanwending
van inkomstengenererende activa door de uitkerende vennootschap op
een ogenblik dat de belastingplichtige nog geen aandeelhouder was. De
belastingplichtige moet immers worden geacht bij de aanschaf van de
aandelen in de rechten te zijn getreden van de vroegere aandeelhouders,
die hun inbreng ter beschikking stelden van de vennootschap om inkomsten te genereren.”  (3)
Muyldermans, De Beule en De Sutter hebben weliswaar kritiek geuit
op de beslissing van de eerste rechter die door het bestreden arrest werd
bevestigd. Volgens deze auteurs zou niet voldaan zijn aan de basisvoorwaarde voor de toepassing van artikel 17 van het WIB92 dat er verrijking
moet zijn. Er zou in casu met name helemaal geen verrijking zijn omdat

  (1) Zie de Verordening EG, nr. 69/2009 van 23 jan. 2009 van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen.
  (2) Van Crombrugge, S., “Kroniek boekhoudrecht (juni 1994-mei 1995)”, TRV 1995, 387.
  (3) Van Crombrugge, S., “‘Meegekocht’ dividend blijft fiscaal een ‘dividend’”, Fisco
loog 2011, 1259, 1-2.
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voor het bepalen van de overnameprijs van de aandelen reeds rekening
werd gehouden met de later als dividend uitgekeerde winsten  (1).
In haar noot onder het bestreden arrest weerlegt auteur van de Woesteyne die kritiek op overtuigende wijze : de economische verrijking van
een individuele aandeelhouder of belegger is niet bepalend voor het
bedrag van het fiscaal roerend inkomen dat hij verkrijgt. De verrijking
wordt beoordeeld ten opzichte van het fiscaal gestort kapitaal dat op
het ogenblik van de uitkering bij de vennootschap aanwezig is en door de
aandelen wordt vertegenwoordigd. De auteur concludeert “dat op fiscaal
vlak geen toepassing wordt gemaakt van de theorie van het meegekocht
dividend”  (2).
10. Zoals het bestreden arrest terecht stelt, wijzigt het loutere feit
dat eiseres bij de aanschaf van de aandelen niet louter de normale prijs
van de aandelen betaalde, maar ook de overlater heeft vergoed voor het
in reserves laten van de winst, en dat zij zich deze pre-acquisitiewinst
door middel van dividenden kan laten uitbetalen, niets aan het gegeven
dat deze dividenden, eens uitgekeerd aan eiseres, belastbare dividenden
betreffen in de zin van de fiscale wet  (3).
Het feit dat de dividenden van aandelen die toekomen aan een vennootschap beroepsinkomsten zijn en dat het bedrag ervan moet worden vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn op winst van ondernemingen, doet geen afbreuk aan de belastbaarheid van het geheel van de
dividenden op grond van de artikelen 17, § 1 en 18, eerste lid, 1o, WIB92.
De “professionalisatie” van de roerende inkomsten op grond van de
artikelen 37 en 183 WIB92 neemt immers niet weg dat deze inkomsten,
zoals de eerste rechter stelde, “formeel hun oorsprong vinden in (…)
roerende goederen en kapitalen die aan de vennootschap toebehoren.
Deze inkomsten worden trouwens onverminderd onderworpen aan de
roerende (…) voorheffing. De stelling van eiseres dat het onderscheid
dat in de personenbelasting wordt gemaakt tussen inkomsten van
onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen
en diverse inkomsten van geen belang is daar een vennootschap geacht
wordt te zijn opgericht met het uitsluitend doel winst te realiseren en
bijgevolg al haar inkomsten beroepsinkomsten zijn ongeacht welke hun
oorsprong mogen zijn, mist derhalve grondslag”  (4).
De oorspronkelijke kwalificatie van dividenden als inkomsten uit
roerende goederen blijft derhalve relevant, zelfs wanneer deze inkomsten als beroepsinkomsten moeten worden aangemerkt.
Het middel komt mij dan ook ongegrond voor.
Besluit : verwerping.
  (1) J. Muyldermans, N. De Beule en P. De Sutter, “Vonnis beschouwt uitkering van
meegekochte dividenden als roerend inkomen hoewel er geen verrijking is”, Fisc. Act.
2010, 29, 8-11.
  (2) I. Van de Woesteyne, “Fiscale invulling van het begrip ‘dividend’ : economische
verrijking in hoofde van de ontvangende aandeelhouder niet noodzakelijk”, (noot onder
Gent, 17 mei 2011), TFR 2012, afl. 3, 28-31.
  (3) Bestreden arrest, folio 1086, eerste alinea.
  (4) Vonnis van de eerste rechter, 3.2.2., vierde en vijfde alinea.
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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 17 mei 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Uit de artikelen 17, § 1, 1°, 18, eerste lid, 1°, 24, 37 en 183 WIB92 volgt
dat dividenden die een vennootschap ontvangt uit de aandelen van
een andere vennootschap inkomsten zijn die onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting.
2. Deze fiscale bepalingen beletten de uitsluiting uit de belastbare
winst van het deel van de dividenden dat betrekking heeft op winst die
werd gerealiseerd vóór de aandelenparticipatie werd verworven.
In zoverre de boekhoudkundige regels toelaten dat de dividenden die
voortkomen uit winst die werd gerealiseerd vóór de verwerving van de
aandelen, niet als inkomst worden geboekt op de resultatenrekening,
maar als een vermindering van de investering die moet worden afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de betrokken aandelen, wijkt
het fiscaal recht af van het boekhoudrecht.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer De Bruyn.
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— 18 januari 2013
(F.11.0151.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Controlemaatregelen.
— btw-werkzaamheid. — Boeken en stukken. — Verplichting tot bewaring
en voorlegging. — Draagwijdte.

De verplichting tot bewaring en voorlegging van de boeken en stukken met
betrekking tot de uitgeoefende werkzaamheid, geldt ook voor een door de
belastingplichtige, buiten enige wettelijke verplichting, bijgehouden reser
vatieboek, vermits dergelijk boek betrekking heeft op de uitgeoefende werk
zaamheid.  (1) (Artt. 60, § 1, tweede lid, en 61, § 1, eerste lid, btw-wetboek)

(Slagmolen n.v. t. Belgische Staat, Minister

van financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. Eiseres weigerde bij een btw-controle op 10 september 2007 in haar
restaurant aan de controlerende ambtenaar inzage te verlenen in het
afspraken- en reservatieboek.
Van deze inbreuk op de bepalingen van het btw-wetboek werd op
12 september 2007 een proces-verbaal opgesteld. Omdat het een eerste
overtreding betrof, werd door de administratie beslist om geen geldboete op te leggen.
Eiseres tekende niettemin bezwaar aan tegen de zienswijze van de
administratie dat eiseres onwettig de inzage had geweigerd in het reservatieboek, welk bezwaar bij beslissing van de gewestelijke directeur van
7 januari 2008 werd afgewezen.
Bij een btw-controle op 10 december 2007 weigerde eiseres andermaal
geweigerd het afspraken- en reservatieboek over te leggen, waarvoor op
7 januari 2008 lastens eiseres een proces-verbaal werd opgesteld.
Bij brief van 15 januari 2008 werd eiseres medegedeeld dat haar uit
hoofde van deze inbreuk op de btw-wetgeving een (verminderde) geldboete werd opgelegd van 1.250€.
Het bezwaar dat eiseres aantekende tegen de opgelegde geldboete werd
bij beslissing van de gewestelijke directeur van 12 februari 2008 afgewezen.
Op respectievelijk 22 januari 2008 en 18 februari 2008 werd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt fiscaal verhaal ingesteld tegen voormelde beslissingen van de gewestelijke directeur.
Bij vonnis van 12 november 2009 van deze rechtbank werden beide
zaken samengevoegd en werden beide vorderingen van eiseres ongegrond
verklaard.
Met een verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te
Antwerpen op 2 december 2009, werd door eiseres hoger beroep ingesteld
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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tegen dit vonnis, dat door het bestreden arrest als ongegrond werd afgewezen.
2. In het eerste middel voert eiseres louter schending aan van artikel 60,
§ 1, eerste en tweede lid, van het btw-wetboek.
In zoverre het middel terloops opwerpt dat het bestreden arrest ook
onwettig toepassing zou hebben gemaakt van de artikelen 14, §§ 1 en 2,
en 61 van het btw-wetboek (zie bijv. het eerste middel, punt C), zonder
de schending van deze bepalingen in te roepen, is het niet-ontvankelijk.
3. Onder punt A van het eerste middel verwijt eiseres het bestreden
arrest, niet wettig te hebben beslist dat zij, overeenkomstig artikel 60,
§ 1, van het btw-wetboek, ertoe gehouden was om het afspraken- en
reservatieboek te bewaren.
Eiseres argumenteert dat in dit artikel enkel sprake is van het bewaren
van de boekhouding die door de wet als verplicht is voorgeschreven en
nergens in deze bepaling het houden of bezitten van een afspraken- of
reservatieboek wordt opgelegd.
Door te oordelen dat eiseres er wettelijk toe gehouden was om het
afspraken- en reservatieboek te bewaren en voor te leggen op verzoek
van de controlerende btw-ambtenaar, zou het bestreden arrest aan de
artikelen 14, §§ 1 en 2, en 60, § 1, van het btw-wetboek, een voorwaarde
hebben toegevoegd die de wet niet voorziet.
4. Artikel 60, § 1, eerste lid, van het btw-wetboek, bepaalt dat de boeken,
facturen en andere stukken, waarvan dit wetboek of de ter uitvoering
ervan gegeven regelen het houden, het opmaken of het uitreiken voorschrijven, dienen te worden bewaard door hen die ze hebben gehouden,
opgemaakt, uitgereikt of ontvangen gedurende zeven jaar.
Het tweede lid schrijft voor dat de belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen tot die verplichting ook gehouden zijn ten
aanzien van de facturen of de als zodanig geldende stukken in verband
met de intracommunautaire verwervingen van goederen of met de in
het buitenland verrichte aankopen, van de handelsboeken, de boekingsstukken, de contracten, de stukken met betrekking tot de bestelling
van goederen en diensten, tot de verzending, tot de afgifte en tot de levering van goederen, van de rekeninguittreksels, van de betalingsstukken,
alsmede van de andere boeken en stukken met betrekking tot de uitgeoefende
werkzaamheid.
Zoals het bestreden arrest terecht stelt  (1), worden in het tweede lid van
artikel 60, § 1, andere boeken en stukken bedoeld dan deze welke specifiek door de btw-wetgeving en -reglementering zijn voorgeschreven  (2).
Uit artikel 60, § 1, tweede lid, volgt derhalve dat de belastingplichtige
wettelijk verplicht is om alle stukken en gegevens te bewaren die hij
gebruikt bij de uitoefening van zijn economische activiteit  (3).
Indien een afspraken- en reservatieboek wordt gehouden door een
restauranthouder, dan zal hij dit boek, dat onmiskenbaar verband houdt
  (1) P. 8, laatste zin.
  (2) Cf. B.T.W.-Handleiding, 1349, nr. 556, www.fisconetplus.be.
  (3) Cf. S. Goeminne, “Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten”, Pacioli (N) 2011, afl. 313, 1-4.
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met de uitoefening van zijn economische activiteit, derhalve, overeenkomstig artikel 60, § 1, tweede lid, van het btw-wetboek, moeten bewaren
en ter inzage voorleggen aan de btw-ambtenaar die daar, op grond van
artikel 61, § 1, eerste lid, van het btw-wetboek, om verzoekt  (1).
In zoverre het eerste middel er onder punt A van uitgaat dat de bewaarplicht van artikel 60, § 1, van het btw-wetboek zich enkel uitstrekt tot de
boeken en stukken waarvan het houden, het opmaken of het uitreiken
specifiek door de btw-wetgeving en –reglementering is voorgeschreven,
faalt het naar recht, zoals terecht wordt gesteld in de memorie van
antwoord.
5. Onder punt B van het middel verwijt eiseres het bestreden arrest
niet wettig te hebben beslist dat zij tot de overlegging van het reservatieboek was gehouden, zonder na te gaan op welk jaar het door de
btw-ambtenaar opgevraagde stuk betrekking had, de termijn voor het
bewaren van de stukken bedoeld in artikel 60, § 1, van het btw-wetboek,
beperkt zijnde tot zeven jaar.
6. Bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, dient de
rechter niet alle feitelijke gegevens te vermelden die zijn beslissing naar
recht verantwoorden, zodat uit het enkel feit dat een gegeven niet in een
vonnis is vermeld niet volgt dat de rechter dit niet heeft onderzocht  (2).
Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat
de rechter, die deze bepaling van toepassing verklaart, niet vaststelt dat
alle voorwaarden voor de toepassing ervan zijn vervuld, onverminderd
de verplichting van de rechter om de conclusie dienaangaande te beantwoorden  (3).
In haar beroepsbesluiten was door eiseres niet opgeworpen dat het
verzoek tot inzage betrekking had op stukken die meer dan zeven jaar
oud waren zodat het bestreden arrest niet expliciet diende aan te geven
dat aan alle toepassingsvoorwaarden van artikel 60, § 1, van het btwwetboek, was voldaan.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
7. Ten overvloede weze opgemerkt dat uit de vaststellingen van het
bestreden arrest bovendien blijkt dat de controlerende btw-ambtenaar,
respectievelijk op 10 september 2007 en 10 december 2007, aan eiseres
heeft verzocht hem “het afspraken- en reservatieboek voor te leggen”.
Het is duidelijk dat de ambtenaar aldus het afspraken- en reservatieboek waarvan eiseres toen gebruik maakte, op het oog had, nl. het
afspraken- en reservatieboek van het lopende kalenderjaar.
Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, werd door het
bestreden arrest aldus minstens impliciet aangenomen dat de door de
btw-ambtenaar opgevraagde stukken minder dan zeven jaar oud waren.
8. De kritiek onder punt C van het eerste middel is geheel afgeleid
uit de tevergeefs onder punt A aangevoerde kritiek en is bijgevolg niet
ontvankelijk.
  (1) M. Maus, De fiscale controle, Die Keure, Brugge, 2005, 393 e.v.
  (2) Cass. 4 jan. 2010, AR S.09.0005.N, AC 2010, nr. 1 ; Cass. 14 jan. 2008, AR S.07.0030.N,
AC 2008, nr. 24.
  (3) Cass. 6 maart 1997, AC 1997, 322 ; Cass. 15 okt. 1992, AC 1991-92, 1201.
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Het feit dat een reservatieboek niet valt onder de verplicht bij te
houden boeken en stukken vermeld onder artikel 14, §§ 1 en 2, van het
btw-boek, staat er niet aan in de weg dat een belastingplichtige, op grond
van de verplichting opgenomen in artikel 60, § 1, tweede lid, van het btwwetboek, ertoe gehouden is alle boeken en stukken te bewaren die hij
gebruikt bij de uitoefening van zijn economische activiteit, in casu een
afspraken- en reservatieboek van een btw-plichtige restauranthouder.
.........................................................
Besluit : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 6 september 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 oktober 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,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
2. Artikel 60, § 1, tweede lid, Btw-wetboek bepaalt dat belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen tot de in het eerste lid
van dat wetsartikel omschreven bewaarverplichting ook gehouden zijn
ten aanzien van de andere boeken en stukken met betrekking tot de
uitgeoefende werkzaamheid.
Artikel 61, § 1, eerste lid, Btw-wetboek bepaalt dat eenieder is
gehouden de boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken
of hun kopieën, die hij overeenkomstig artikel 60 moet bewaren, op
ieder verzoek van de administratie die de belasting over de toegevoerde
waarde onder haar bevoegdheid heeft, zonder verplaatsing en zonder
onnodig uitstel, voor te leggen teneinde de juiste heffing van de belasting in zijnen hoofde of in hoofde van derden te kunnen nagaan.
3. Deze verplichting tot bewaring en voorlegging geldt derhalve ook
voor een door de belastingplichtige, buiten enige wettelijke verplichting, bijgehouden reservatieboek, vermits dergelijk boek betrekking
heeft op de uitgeoefende werkzaamheid.
In zoverre het middel voorhoudt dat er met betrekking tot een vrijwillig bijgehouden reservatieboek geen overleggingsplicht bestaat, faalt
het naar recht.
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4. In zoverre het middel voorhoudt dat de appelrechters in het arrest
een essentieel element in hun beoordeling niet hebben nagegaan door
zonder meer te stellen dat de eiseres gehouden is om haar reservatieboek over te leggen zonder aan te duiden welk reservatieboek over welk
jaar diende te worden voorgelegd, kan het niet worden aangenomen daar
er tussen de partijen in het geding geen twijfel of betwisting bestond
over de vraag welk reservatieboek bedoeld was.
5. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 14, §§ 1 en
2, Btw-wetboek dat werd opgeheven door artikel 5 van de wet van
27 december 1977, is het niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Segers (bij de balie te Hasselt) en
de heer De Bruyn.

N° 38
1o

— 18 januari 2013
(F.12.0025.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen. — Beroepskosten. — Aftrekbaarheidsvoorwaarden.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen. — Beroepskosten. — Aftrekbaarheidsvoorwaarden. — Bewijslast.

1o Artikel 49 WIB92, waarin de algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden van
de beroepskosten worden geformuleerd, laat in beginsel niet toe kosten af te
trekken die niet aan werkelijke prestaties beantwoorden.  (1) (Art. 49 WIB92)
2o De belastingplichtige moet het bewijs leveren dat de kosten waarvan hij de
aftrek vraagt, beantwoorden aan werkelijk geleverde prestaties ; het bestaan
van een niet-gesimuleerde overeenkomst houdt op zich niet het bewijs in dat
de kosten die worden aangerekend door de medecontractant van de belas
tingplichtige effectief steunen op werkelijk geleverde prestaties (2).(Art. 49
WIB92)
t.

(Braeckel n.v.
Belgische Staat, Minister van

financiën)

  (1) en (2) Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eiseres gevestigde
aanslagen in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1998 en
1999.
Eiseres, wiens activiteit bestaat uit het plaatsen en leveren van sanitaire en verwarmingsinstallaties, sloot op 27 december 1988 een samenwerkingsovereenkomst met de nv ENERGY TECHNOLOGY (E.T.)
op grond waarvan deze laatste zou instaan voor het aanbrengen van
projecten waarvan de nv E.T. een nauwkeurige studie had gedaan. Op de
aanvaarde projecten zou eiseres aan de nv E.T. een commissie van 3%
betalen.
Tijdens de betwiste aanslagjaren 1998 en 1999 was de Heer Wilfried De
Guytenaere zowel afgevaardigd bestuurder van eiseres als van de nv
E.T. In zoverre alle werkzaamheden tijdens deze periode door de Heer
Wilfried De Guytenaere waren verricht en niet kon worden nagegaan
of hij het studiewerk had verricht namens de nv E.T., dan wel namens
eiseres, werden de commissielonen die eiseres had uitbetaald aan de nv
E.T. door de administratie verworpen als bedrijfskosten van eiseres nu
niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92, met name
omdat de echtheid van die beroepskosten niet was bewezen.
Het bezwaar van eiseres tegen beide aanslagen werd bij directorale
beslissing van 2 september 2008 verworpen.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, bij vonnis van 26 januari
2010, en het Hof van Beroep te Gent, bij het thans bestreden arrest,
hebben eiseres in het ongelijk gesteld.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres
aan dat, wanneer door de belastingplichtige het bewijs van de beroepskost wordt aangevoerd door de neerlegging van een overeenkomst op
grond waarvan facturen werden betaald voor geleverde en gefactureerde
prestaties, de rechter de op grond van deze overeenkomst geleverde prestaties niet in twijfel vermag te trekken, tenzij in geval van veinzing,
belastingontduiking of fraude, of nog niet toegelaten belastingontwijking.
Volgens het eerste onderdeel weigert het bestreden arrest “de werkelijkheid van de op grond van de tussen eiseres en de nv E.T. gesloten
overeenkomst geleverde prestaties te aanvaarden en beschouwt het
daardoor als een simulatie maar legt desalniettemin de bewijslast van
de echtheid van de prestaties verricht in het raam van de beweerdelijke
gesimuleerde overeenkomst op de rug van eiseres”.
Krachtens de artikelen 1315 BW en 870 Gerechtelijk Wetboek, dient
simulatie bewezen te worden door diegene die het aanvoert, in casu
verweerder, zodat, volgens eiseres, het bestreden arrest haar ten
onrechte het bewijs heeft opgedragen van het niet-bestaan van simulatie
(schending van de artikelen 1315, 1321 BW, 870 Gerechtelijk Wetboek en
49, 183 WIB92).
3. Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belast-
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bare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Opdat beroepskosten
aftrekbaar zijn moet de belastingplichtige de echtheid en het bedrag
ervan verantwoorden door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks
niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten
bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed (artikel 49 WIB92).
4. Voor de beroepskosten voorziet artikel 49 WIB92 aldus uitdrukkelijk
dat de bewijslast op de belastingplichtige rust. De belastingplichtige die
de aftrek van kosten vordert, moet die kosten bewijzen  (1).
Het bewijs van de echtheid van de beroepskosten houdt in dat de belastingplichtige moet aantonen dat de beroepskosten betrekking hebben
op werkelijk verrichte prestaties  (2).
Dit werd uitdrukkelijk bevestigd in het verslag aan de Koning bij het
koninklijk besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen  (3), waarin expliciet werd gesteld dat ook de werkelijkheid van
de gedane uitgave door de belastingplichtige moet worden bewezen.
Ook het Grondwettelijk Hof oordeelde reeds dat artikel 49 WIB92
niet toelaat om kosten af te trekken die niet aan werkelijke prestaties
beantwoorden  (4).
5. Wanneer de administratie de in aftrek gebrachte beroepskosten in
twijfel trekt, dient de belastingplichtige derhalve aan te tonen dat de
beroepskosten betrekking hebben op werkelijk verrichte prestaties.
De neerlegging van een overeenkomst of van facturen die in uitvoering
van die overeenkomst werden betaald, zal in dat verband niet noodzakelijk aantonen dat aan de betaling van die facturen werkelijk verrichte
prestaties ten grondslag liggen. Bijkomend is vereist dat de uitvoering
van die overeenkomst wordt aangetoond, minstens aannemelijk wordt
gemaakt, en dat bewezen wordt dat er effectief diensten of goederen
werden geleverd.
6. Nu de echtheid van de door de nv E.T. aan eiseres gefactureerde
prestaties door de administratie in twijfel was getrokken, gelet op de
dubbele hoedanigheid van de Heer Wilfried De Guytenaere, oordeelde
het bestreden arrest derhalve wettig dat het aan eiseres stond om te
bewijzen dat de door haar in rekening gebrachte beroepskosten met de
werkelijkheid overeenstemmen  (5) en dat de administratie, bij gebrek
aan dit bewijs, de aftrek van de gefactureerde commissies als beroepskosten terecht had verworpen.
Wanneer eenzelfde persoon handelt als algemeen bestuurder van een
vennootschap en als zaakvoerder van een andere vennootschap, die op
grond van een managementovereenkomst het dagelijks bestuur van de
eerste vennootschap waarneemt, moet hij kunnen aantonen in welke
  (1) T. Afschrift, Bewijs in fiscaal recht, Gent, Larcier, 2002, 95, nr. 162.
  (2) J. Vanden Branden, “Definitief geen voorrang van artikel 26 op 49”, Fisc. Act.
2008, nr. 41, 1, met verwijzing naar Antwerpen, 4 sept. 2007, A 07/1765, www.monkey.be
en 22 juni 1999, FJF, nr. 99/253 ; Rb. Antwerpen, 28 juni 2006, Fisc. Act. 2006, nr. 34, 14 ;
T. Jansen, “Commissielonen aan ‘trading companies’ in Hongkong en Panama niet
aftrekbaar?”, Fisc. Act., nr. 34, 3-4, met verwijzing naar rechtspraak.
  (3) BS, 31.12.1996, 4de uitgave, 32.635-32.640.
  (4) GwH, 6 nov. 2008, nr. 151/2008, B.10.3.
  (5) Folio 407, eerste alinea.
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functie hij optrad zodat de ene vennootschap, waarvan hij het algemeen bestuur waarneemt, de aan hem uitbetaalde managementvergoeding voor prestaties verricht ten gunste van die vennootschap in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder van de andere vennootschap, slechts als
beroepskost zal kunnen aftrekken indien vaststaat dat hij die prestaties
werkelijk in die hoedanigheid heeft verricht  (1).
7. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat de
vaststelling dat eiseres de werkelijkheid van de gefactureerde prestaties
dient te bewijzen, niet inhoudt dat eiseres het niet-bestaan van simulatie of veinzing dient te bewijzen.
Er is sprake van veinzing wanneer partijen bij een overeenkomst niet
alle gevolgen van de door hen gestelde akten hebben aanvaard (objectieve benadering), hetzij wanneer er opzettelijk tussen partijen een
discrepantie wordt gecreëerd tussen de werkelijke en de verklaarde wil
(subjectieve benadering)  (2).
De verwerping van een bepaald bedrag aan beroepskosten vereist geen
simulatie. Buiten ieder geval van simulatie om, is het mogelijk dat een
kost niet of slechts gedeeltelijk voor aftrek in aanmerking komt, met
name wanneer aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 niet is voldaan.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan de uitgave geen werkelijke
prestaties voor de vennootschap beantwoorden, of wanneer de vennootschap in gebreke blijft dit te bewijzen  (3)
Ook auteur S. Van Cromburgge stelt dat “de verwerping van bedrijfslasten geen kwestie van simulatie is : het is best mogelijk dat een ongeveinsde overeenkomst aanleiding geeft tot uitgaven of lasten die niet
aan de voorwaarden van artikel 44 WIB (thans artikel 49 WIB92) beantwoorden. (…) De belastingplichtige moet bewijzen dat aan die uitgaven
werkelijke prestaties voor zijn bedrijfsactiviteit beantwoorden”  (4).
Zowel de fiscale administratie als de rechter zijn bevoegd om na te
gaan of aan de uitgaven die de belastingplichtige heeft afgetrokken als
beroepskosten, werkelijke prestaties ten behoeve van de onderneming
beantwoorden  (5).
8. In onderhavige zaak voerde de administratie niet aan dat de overeenkomst tussen partijen was gesimuleerd, maar wel dat niet was bewezen
dat er in de betwiste aanslagjaren op grond van die overeenkomst prestaties waren geleverd. Volgens de appelrechters wees immers niets op de
uitvoering van die overeenkomst.

  (1) Rb. Brussel, 9 april 2004, nr. 2004/73, TFR 2004, nr. 267, 783, met noot M. Felis,
“Managementvergoeding : een aftrekbare kost?”.
  (2) Zie omtrent het veinzingsbegrip B. Peeters, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?”, in M. Maus, en M. Rozie, Actuele problemen van
het fiscaal strafrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 71-76, 94 ; L. Vael en P. Laleman,
“Gesluierde rechtshandelingen en contract shopping : burgerrechtelijke incidenties bij
fiscaalrechtelijke veinzing”, noot bij Cass. 19 mei 2005, R.Cass 1996, 1-10.
  (3) C. Chevalier, Vademecum Vennootschapsbelasting, Brussel, Larcier, 2012, 84-85.
  (4) S. Van Crombrugge, noot onder Gent, 28 mei 1991, TRV 1991, 292.
  (5) Cass. 6 okt. 1964, AC 1965, 122 ; S. Huysman, Fiscale winst. Theorie en praktijk van het
fiscaal winstbegrip in België, Kalmthout, Biblo, 1994, 181, nr. 222.
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In dat geval staat het aan de belastingplichtige, die overeenkomstig
artikel 49 WIB92 de echtheid van de beroepsuitgaven moet bewijzen, om
aan te tonen dat er werkelijk, in uitvoering van de overeenkomst tussen
partijen, prestaties werden verricht die aan de grondslag liggen van de
beroepsuitgaven.
De belastingplichtige moet aldus niet het niet-bestaan van simulatie bewijzen, maar wel dat er uitvoering werd gegeven aan wat tussen
partijen zonder veinzing was overeengekomen. Dit vereist dat, naast de
voorlegging van de overeenkomst en de opgestelde facturen, bijkomende
elementen worden voorgelegd die wijzen op een daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst  (1).
Slaagt de belastingplichtige in deze bewijslast dan kan de administratie de aftrek van de beroepsuitgaven niet meer weigeren, behoudens
het bewijs van simulatie of veinzing.
9. Het bestreden arrest oordeelde bijgevolg wettig als volgt :
“Zo het bestaan van de overeenkomst en van de facturen, de betaling
ervan, de regelmatige boeking van de facturen, niet worden betwist, (…)
deze gegevens in de gegeven omstandigheden niet op zichzelf (volstaan)
om het bewijs te leveren dat effectief de in de facturen vermelde en de
in de overeenkomst voorziene prestaties wel door de N.V. E.T. werden
geleverd wat de betwiste aanslagjaren betreft.
.........................................................
De last van het bewijs van de effectieve levering van de beweerde prestaties ligt nog steeds bij de (belastingplichtige), en de (belastingplichtige) kan niet gevolgd worden wanneer zij stelt dat het in de huidige
kwestie aan de (administratie) behoort de simulatie te bewijzen” (folio
408, tweede alinea).
10. Anders dan het eerste onderdeel aanneemt, komt voormelde benadering door de appelrechters van de bewijslast op grond van artikel 49
WIB92 er niet op neer dat de overeenkomst tussen eiseres en de nv E.T.
niet tegenstelbaar wordt verklaard wegens het gesimuleerd karakter
ervan.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
11. Voor het overige is de bewijswaardering in het kader van artikel 49
WIB92 vrij zodat de appelrechters op onaantastbare wijze in feite de
bewijswaarde van de door eiseres neergelegde elementen hebben beoordeeld.
In zoverre het eerste onderdeel opkomt tegen die feitelijke beoordeling
is het niet ontvankelijk, zoals terecht wordt opgeworpen in de memorie
van antwoord.
.........................................................
Besluit : Verwerping.

  (1) Zie ook S. Vancolen, “Een niet gesimuleerde overeenkomst bewijst de werkelijkheid van de prestaties”, Fisc. Act. 2009/31, 1-2.
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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 21 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 49 WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de
kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan
of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van
bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
Deze bepaling, waarin de algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden
worden geformuleerd, laat in beginsel niet toe kosten af te trekken die
niet aan werkelijke prestaties beantwoorden.
De belastingplichtige moet het bewijs leveren dat de kosten waarvan
hij de aftrek vraagt, beantwoorden aan werkelijk geleverde prestaties.
2. Het bestaan van een niet-gesimuleerde overeenkomst houdt op zich
niet het bewijs in dat de kosten die worden aangerekend door de medecontractant van de belastingplichtige effectief steunen op werkelijk
geleverde prestaties.
Buiten ieder geval van simulatie om is het mogelijk dat een kost in
uitvoering van een dergelijke overeenkomst die wordt aangerekend aan
de belastingplichtige niet in aanmerking komt voor aftrek omdat aan
de voorwaarden van artikel 49 WIB92 niet is voldaan.
3. De appelrechter oordeelt dat door de eiseres niet wordt bewezen dat
het studiewerk en aanbrengen van projecten waarvoor eiseres beroepskosten in mindering brengt wel gebeurden door of voor rekening van
E.T. nv. Zij geven aldus te kennen dat de eiseres de werkelijkheid van
de door haar medecontractant geleverde prestaties niet kan bewijzen.
Anders dan het onderdeel aanvoert, houdt dit oordeel van de appelrechter niet in dat de overeenkomst tussen de eiseres en E.T. nv gesimuleerd is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer De Bruyn.

N° 39
3o

— 21 januari 2013
(C.10.0483.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep. — Beslag. — Uitvoerend beslag. — Uitvoerend beslag op onroerend goed. — Vordering tot onttrekking. — Vonnis.
2o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — Uitvoerend beslag
op onroerend goed. — Vordering tot onttrekking. — Vonnis. — Cassatieberoep.

1o en 2o Tegen het vonnis dat uitspraak doet over een vordering tot onttrekking
kan geen cassatieberoep worden ingesteld. (Art. 1613, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Port

autonome de

Charleroi t. Caisse

coopérative de dépôts

et de crédit agricole c.v.b.a. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis op 12 januari 2010 in
laatste aanleg gewezen door de beslagrechter van de rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi.
De zaak is bij beschikking van 27 december 2012 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door de eerste verweerster
is opgeworpen : de bestreden beslissing is niet voor dit rechtsmiddel vatbaar
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiseres om
constructies op een perceel van zijn domein waarop hij een concessie
had verleend aan de tweede verweerster te onttrekken aan een uitvoerend beslag op onroerend goed dat op verzoek van de eerste verweerster
werd uitgevoerd.
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Krachtens artikel 1613, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, is het vonnis
dat uitspraak doet over een vordering tot onttrekking voor geen enkel
voorziening vatbaar.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer T’Kint.

N° 40
3o

— 21 januari 2013
(C.10.0551.F)

kamer

1o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Onderverhuring en overdracht
van huur. — Overdracht van huur. — Afstammelingen en consoorten. —
Verpachters die in onverdeeldheid zijn. — Verdeling. — Gevolg.
2o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Onderverhuring en overdracht
van huur. — Overdracht van huur. — Afstammelingen en consoorten. —
Verpachters die in onverdeeldheid zijn. — Verdeling. — Kennisgeving van
de overdracht. — Pachthernieuwing.
3o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Einde (opzegging. Verlenging.
Terugkeer. enz). — Verpachters die in onverdeeldheid zijn. — Verdeling.
— Pachter. — Afstand van de pacht.

1o Na de verdeling bepaald bij artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek, mag de
pachter, overeenkomstig artikel 34 van de wet van 4 november 1969 betref
fende de pacht, de pacht van de gronden die door de verdeling aan één van
de deelgenoten zijn toegewezen, zonder toestemming overdragen aan een
persoon bedoeld in die bepaling, aangezien die overdracht ten aanzien van
die laatste betrekking heeft op het geheel van de pacht. (Art. 34, Pachtwet ;
Art. 883, BW)
2o Uit artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat, om de pacht van
rechtswege te vernieuwen ten voordele van de overnemer bedoeld in artikel 34
van de wet van 4 november 1969, wanneer verschillende in onverdeeldheid
zijnde eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan, het verhuurde
goed vervolgens onder die laatsten verdeeld wordt en de pachter de pacht
van de gronden overdraagt die door de verdeling aan één van de deelge
noten is toegewezen, het volstaat dat de overdracht louter aan die deelge
noot ter kennis wordt gebracht overeenkomstig artikel 35 van voormelde wet.
(Artt. 34 en 35, Pachtwet ; Art. 883, BW)
3o Uit artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat, wanneer meerdere
in onverdeeldheid zijnde eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan
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en het verhuurde goed vervolgens onder hen verdeeld wordt, de pachter na
die verdeling afstand kan doen van de pacht van de gronden die aan één
van de deelgenoten is toegewezen met de loutere instemming van die laatste.
(Art. 883, BW ; Art. 34, Pachtwet)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis op 20 mei 2009 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.
De zaak is bij beschikking van 3 januari 2013 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren twee middelen aan waarvan het eerste luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 544 en 883 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 30, 34 en 35 van de wet van 4 november 1969 betreffende de pacht,
ter vervanging van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat :
luidens een authentieke akte van 28 maart 1991, N.M., M.V.D.B.-S en C.M. aan de
eerste eiser verschillende gronden in pacht hebben gegeven met een oppervlakte van
acht hectare zesendertig are en vijftien centiare voor een periode van achttien jaar met
ingang van 15 september 1991,
die gronden gedeeltelijk naakte eigendom van N.M. en voor het andere deel naakte
eigendom van C.M. waren (en uit de context van het vonnis, – inzonderheid uit de
akte van verdeling waarvan hierna sprake – kan worden afgeleid dat N.M. en C.M. de
onverdeelde naakte eigenaars waren van alle gronden), en M.V.D.B.-S. er het vrucht
gebruik van had,
ingevolge een akte van 8 mei 1992, de naakte eigendom van die gronden verdeeld
werd, waarbij een kavel aan N.M. werd toegewezen en een andere kavel aan C.M.
(aangezien M.C.D.B.-S. toen nog steeds het vruchtgebruik van die gronden had dat met
haar overlijden op 12 augustus 1997 geëindigd is),
“mevrouw N.M. volgens een overeenkomst van 25 november 2002 de grond waarvan
zij eigenaar was [aan de tweede eiser] in pacht heeft gegeven”,
de eerste eiser en de eiseres de verweerder (die in de rechten en plichten is getreden
van C.M. van wie het vonnis vaststelt dat zij overleden is op 1 oktober 1999 en de
verweerder haar enige erfgenaam is) per aangetekende brief van 15 april 2003 hebben
meegedeeld dat “zij, overeenkomstig artikel 35 van de Pachtwet, de erfpacht in zijn
geheel hadden overgedragen (aan de tweede eiser), echtgenoot van hun dochter”,
de verweerder “de overdracht van de pacht geweigerd heeft omdat de pacht niet
geheel werd overgedragen en de overdracht niet tegelijkertijd ter kennis was gebracht
aan zijn (…) medeverpachtster, mevrouw N.M.”,
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de verweerder betoogde “dat de pacht verbroken werd op grond dat de pachtover
dracht onbestaand werd geacht omdat die niet rechtsgeldig op het geheel was gebeurd,
en aldus zijn wil te kennen gaf om zelf te exploiteren ; dat hij de overnemer ook verweet
een pachtovereenkomst met mevrouw N.M. te hebben gesloten”.
Het bestreden vonnis dat, op het hoger beroep van de eisers tegen de beslissing
van de vrederechter die het bevestigt, uitspraak moest doen over het verzet van
de verweerder tegen de pachtoverdracht door de eerste eiser en tegen diens vorderingen tot ontbinding van de pachtovereenkomst (nieuwe voor de appelinstantie
aangevoerde vordering) en tot schadevergoeding, verklaart vervolgens het verzet
van de verweerder gegrond, spreekt de ontbinding van de pachtovereenkomst
uit op 1 april 2003 in het nadeel van de eerste eiser en de eiseres, veroordeelt de
eisers tot het verlaten van het pachtgoed en stelt dat ter beschikking van de
eigenaar en veroordeelt hen ook tot het betalen van een gebruiksvergoeding, om
de volgende redenen :
“3.2.1. De akte van verdeling heeft de pacht van 28 maart 1991 niet in twee delen
gesplitst ; de goederen werden door de verdeling daadwerkelijk onder de gewezen
mede-eigenaars verdeeld maar niet de pacht ;
De splitsing en de verdeling van een onroerend goed in meerdere kavels stelt
geen einde aan de bestaande pacht op dat goed ;
Op pagina 5 van hun appelconclusie geven [de eisers] trouwens toe dat de verdeling het unieke karakter van de pacht niet verbroken heeft ;
3.2.2. De verdeling is een overeenkomst tussen partijen die, krachtens
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, aan derden geen nadeel mag toebrengen
noch tot voordeel mag strekken, ze alleen gevolgen heeft voor de deelhebbende
erfgenamen en niet voor de pacht ; de pacht door het aanwijzend karakter van de
verdeling bijgevolg niet in twee kan worden gesplitst.
Artikel 55 van de Pachtwet dat de [eisers] onterecht aanvoeren onderbouwt hun
stelling niet en veronderstelt geenszins een verdeling maar beoogt daarentegen
het voortbestaan van de pacht, zelfs in geval van vervreemding ;
Er is ook geen nieuwe verpachter aangezien het de verpachters zijn die
oorspronkelijk bij akte van 28 maart 1991 met de pacht hebben ingestemd en er
geen persoonswijziging is geweest ;
3.2.3. De bewoording (in de akte van verdeling) dat ‘elke deelhebbende erfgenaam de kavel aanvaardt die deel uitmaakt van wat hem is toegewezen en dat
elke afstand wederzijds toegestaan is’, mag niet begrepen worden alsof de verdeling van de goederen ook een verdeling van de pacht zou teweegbrengen ; de
[eisers] kunnen niet gevolgd worden in hun redenering dat het gevolg van die
‘afstand’ zou zijn dat de partijen uitdrukkelijk verzaakt hebben aan alle rechten
en verplichtingen die uit pacht voortvloeien en zulks op het gedeelte dat aan de
andere partij is toegewezen als gevolg van de verdeling ;
3.2.4. Artikel 34 van de Pachtwet maakt het mogelijk om de pacht geheel,
zonder de instemming van de verpachters, aan familieleden over te laten ; om
regelmatig te zijn moet die overdracht betrekking hebben op de gehele pacht ; de
uitzondering in artikel 34 van de Pachtwet moet strikt worden geïnterpreteerd ;
De overdracht is nietig als de pacht niet geheel wordt overgedragen ;
Als er trouwens meerdere verpachters zijn, moet ieder van hen in kennis worden
gesteld van de overdracht ; door de verdeling van 8 mei 1992 heeft mevrouw N.M.
haar hoedanigheid van verpachter niet verloren op de pachtovereenkomst van
28 maart 1991, zodat de overdracht haar ook moest worden tegengeworpen ;
De verpachter kan zelf de onregelmatigheid van de overdracht of van de kennisgeving bepaald bij artikel 35 van de Pachtwet […] aanvoeren,
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De [eerste twee eisers] beweren aan de pacht te hebben verzaakt ten voordele
van de [derde] ;
[De verweerder] heeft terecht aangevoerd dat het tegenstrijdig is enerzijds een
afzonderlijke regeling met mevrouw N.M. te treffen om een nieuwe gedeeltelijke
pachtovereenkomst te sluiten en anderzijds, tegelijkertijd een gehele overdracht
van de pacht van 1991 ter kennis te brengen (van de verweerder) ;
De overdracht die tot stand kwam bij de brief van 15 april 2003 is niet geldig,
vooreerst niet omdat zij niet de gehele pacht bestrijkt, en vervolgens omdat zij
niet ter kennis van mevrouw N.M. werd gebracht ;
3.2.5. Ontbinding van de pachtovereenkomst
[De verweerder] voert op grond van artikel 29 van de Pachtwet aan dat de sanctie
bestaat uit de ontbinding van de pachtovereenkomst met een schadevergoeding
ten laste van de pachter ; hij stelt dat een pachtovereenkomst verbroken wordt
wanneer men een nieuwe pachtovereenkomst sluit die hetzelfde goed betreft, dat
het feit om de bestaande pacht te splitsen door een afzonderlijke regeling met
mevrouw N.M., een schending is van de pachtovereenkomst van 1991 ;
Krachtens het arrest van het Hof van Cassatie van 15 april 1993 […], heeft de
wetgever gewild dat de bodemrechter oordeelt of de niet-uitvoering van de pachtovereenkomst ernstig genoeg is om ontbinding uit te spreken en dat het ernstige
karakter van de niet-uitvoering dient te worden beoordeeld op grond van het al
dan niet bestaan van schade aan de zijde van de verpachter ;
De pachter die zijn pachtovereenkomst met schending van de artikelen 30 en 34
van de Pachtwet overdraagt, miskent hierdoor een beding van de pachtovereenkomst aangezien de bewoording ervan zowel uitdrukkelijk door de partijen kan
zijn bepaald als dwingende wettelijke bepalingen kan betreffen ; het staat aan de
rechter na te gaan ‘of het geschil zo radicaal met de ontbinding van de pachtovereenkomst moet bestraft worden’ […],
Door af te zien van de pacht 28 maart 1991 ten voordele van de [tweede eiser]
die een pachtovereenkomst is aangegaan met de verpachtster N.M., hebben [de
eerste eiser en de eiseres] een fout begaan die voldoende ernstig is om de ontbinding van de pachtovereenkomst in hun nadeel te rechtvaardigen”.
Grieven
Luidens artikel 30 van de Pachtwet, mag de verpachter zijn pacht niet overdragen zonder toestemming van de verpachter.
Artikel 34 van dezelfde wet maakt een uitzondering op die regel wanneer a) de
overdracht onder meer wordt gedaan aan een afstammeling of aan de echtgenoot
van een afstammeling van de pachter en b) “de pacht geheel overgedragen wordt”.
Luidens artikel 35 van dezelfde wet, ontstaat door de kennisgeving aan de
verpachter door de pachter, van de pachtoverdracht aan een overnemer beoogd
in artikel 34, binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer, bij
gebreke van geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing van de overnemer.
Met toepassing van artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek wijst de verdeling, wanneer verschillende in onverdeeldheid zijnde eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan, aan iedere deelhebbende erfgenaam de eigendom toe
van de gronden van de hem toegewezen kavel met als gevolg dat hij de enige
verpachter is van die gronden. Dat geldt ook wanneer de pachtovereenkomst door
meerdere naakte eigenaars en door een vruchtgebruiker is aangegaan : de verdeling van de naakte eigendom draagt aan elke deelhebbende erfgenaam de naakte
eigendom over van de gronden van de hem toegewezen kavel, met als gevolg dat
hij, zodra het vruchtgebruik vervalt, de enige verpachter van die gronden is.
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Eerste onderdeel
Bij een verdeling van gronden waarbij meerdere in onverdeeldheid zijnde
eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan, mag de pachter zijn pacht
zonder toestemming overdragen aan een overnemer bedoeld in artikel 34 van de
Pachtwet, in zoverre die overdracht betrekking heeft op de gronden die door de
verdeling aan één van de in onverdeeldheid zijnde eigenaars is toegewezen, aangezien die overdracht ten aanzien van die eigenaar beschouwd moet worden als de
overdracht van de “gehele pacht”.
Dat geldt evenzeer wanneer meerdere in onverdeeldheid zijnde naakte eigenaars en de vruchtgebruiker een pachtovereenkomst zijn aangegaan bij verdeling
van de naakte eigendom en verval van het vruchtgebruik.
Hieruit volgt dat het vonnis dat om de aangevochten redenen beslist dat de
overdracht die op 15 april 2003 door de eerste eiser en eiseres ter kennis werd
gebracht van de tweede eiser, van wie het vonnis vaststelt dat hij de echtgenoot
van hun dochter is, van de pachtovereenkomst die oorspronkelijk gesloten werd
door de eerste eiser, pachter, en rechtsvoorganger van de verweerder, C.M., van
wie het vonnis vaststelt dat hij de enige erfgenaam is, N.M., naakte eigenaars, en
M.V.D.B.-S., vruchtgebruikster (aangezien het vruchtgebruik vervallen is bij het
overlijden van de vruchtgebruikster op 12 augustus 1997), verpachters, aangezien
zij betrekking heeft op de gronden die zijn toegewezen aan de rechtsvoorganger
van de verweerder door de akte van verdeling tussen de rechtsvoorganger van de
verweerder en N.M. op 8 maart 1992, nietig was omdat zij geen betrekking had
op “de gehele pachtovereenkomst”, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 883 van het Burgerlijk Wetboek, 30 en 34 van de wet
van 4 november 1969).
Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis beslist dat de eerste eiser en de eiseres luidens de overeenkomst van 25 november 2002 waarbij zij afstand doen van de pachtovereenkomst
van 28 maart 1991, gesloten tussen de rechtsvoorganger van de verweerder, C.M.,
N.M., naakte eigenaars, en M.V.D.B.-S, vruchtgebruikster (aangezien het vruchtgebruik vervallen is bij het overlijden van de vruchtgebruikster), verpachters,
en de eerste eiser, pachter, ten voordele van de tweede eiser, van wie het vonnis
vaststelt dat hij de echtgenoot is van de dochter van de eerste eiser en de eiseres,
en hij “een pachtovereenkomst had gesloten met N.M.”, aangezien die afstand en
die nieuwe pachtovereenkomst betrekking hebben op de gronden die bij de akte
van 8 mei 1992 aan N.M. waren toegewezen, “een fout hebben begaan die voldoende
ernstig is om de ontbinding van de pacht in hun nadeel te rechtvaardigen”, en
zodoende verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.
N.M. is immers als gevolg van de akte van verdeling van 8 mei 1992 en na het
verval van het vruchtgebruik van M. V.D.B.-S. de enige verpachter geworden
van de gronden die de kavel vormden die haar door de akte van verdeling was
toegewezen.
Daaruit volgt dat de eerste eiser en de eiseres door hun afstand van de pachtovereenkomst als pachters en het afsluiten door N.M. van een nieuwe pachtovereenkomst met de tweede eiser, aangezien die afstand en het afsluiten van een
nieuwe pachtovereenkomst de facto gelijk is aan een overdracht door de eerste
eiser en de eiseres aan de tweede eiser van hun pachtovereenkomst, maar aangezien die pachtovereenkomst betrekking had op de gronden die bij de akte van
verdeling van 8 mei 1992 aan N.M. waren toegewezen, ervan uitgaand dat die overdracht gebeurde met de toestemming van N.M., gehandeld hebben overeenkomstig artikel 30 van de wet en bijgevolg het recht hadden hun pachtovereenkomst
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over te dragen aan N.M. [lees : aan de tweede eiser] aangezien die betrekking had
op die gronden.
Zelfs zonder de toestemming van N.M. hadden de eisers hoe dan ook het recht
hun pacht over te dragen aangezien die betrekking had op de gronden waarvan zij
de enige eigenaar en dus enige verpachtster was geworden (na het verval van het
vruchtgebruik van M.V.D.B.-S.) als gevolg van de verdeling, met toepassing van
artikel 34 van de wet, aangezien die overdracht ten aanzien van N.M. beschouwd
moet worden als de overdracht van de “gehele pacht”.
De toestemming van de verweerder was niet vereist.
Het bestreden vonnis laakt die afstand en het afsluiten door de eisers van een
nieuwe pachtovereenkomst met N.M. en bijgevolg is het niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 883 van het Burgerlijk Wetboek, 30 en 34 van
de wet van 4 november 1969).
Het vonnis dat die afstand en het afsluiten van een nieuwe pachtovereenkomst
laakt, miskent bovendien hiermee het recht waarbij N.M. door de akte van verdeling van 8 mei 1992 de volle eigendom als enige verpachtster verwerft (na het
verval van het vruchtgebruik van M.V.D.B.-S.) van de gronden die haar door die
akte zijn toegewezen, namelijk haar recht om zich niet te verzetten tegen de
afstand door de eerste eiser van zijn pachtovereenkomst en volledige vrijheid van
handelen te hebben om een nieuwe pachtovereenkomst te sluiten met de tweede
eiser (schending van de artikelen 544 en 883 van het Burgerlijk Wetboek).

.........................................................
Vierde onderdeel

Aangezien de overdracht van de pachtovereenkomst door de pachter, overeenkomstig artikel 34 van de Pachtwet, namelijk de overdracht die gedaan werd aan
één van in deze tekst bedoelde begunstigden (en onder meer aan een afstammeling of echtgenoot van een afstammeling van de pachter) en die “de gehele pacht”
betreft, rechtsgeldig is zonder dat de toestemming van de verpachter vereist is,
maakt het niet uit of de kennisgeving van een overdracht bedoeld in artikel 35
van dezelfde wet al dan niet onregelmatig is.
Die kennisgeving heeft geen weerslag op de regelmatigheid van de overdracht.
Het feit dat zij gebeurde binnen drie maanden na de overdracht heeft tot gevolg
dat de oorspronkelijke door de overdrager aangegane pachtovereenkomst van
rechtswege in het voordeel van de overdrager vernieuwd wordt tenzij het verzet
van de verpachter gegrond wordt geacht.
Het ontbreken of de onregelmatigheid van een dergelijke kennisgeving heeft
tot gevolg dat de oorspronkelijke pachtovereenkomst niet wordt vernieuwd maar
dat ze verder loopt.
Het ontbreken of de onregelmatigheid van die kennisgeving heeft in geen
geval een weerslag op de overdracht van de pachtovereenkomst die, aangezien zij
conform de vereisten van de artikelen 30 en 34 van de wet is, uitwerking krijgt.
Hieruit volgt dat het vonnis dat, om de aangevochten redenen, enerzijds beslist
dat “de verpachter de onregelmatigheid van de overdracht of van de in artikel 35
van de Pachtwet bepaalde kennisgeving kan aanvoeren”, met als gevolg dat zowel
de overdracht van de pachtovereenkomst, in zoverre die betrekking had op de
gronden die bij de akte van verdeling van 8 mei 1992 waren toegewezen aan N.M.,
als de latere overdracht van de pachtovereenkomst, in zoverre die betrekking
had op de gronden die bij dezelfde akte waren toegewezen aan de rechtsvoorganger van de verweerder, C.M. geen uitwerking konden hebben aangezien de
kennisgeving van die overdrachten onregelmatig was vermits ze allebei zowel
aan N.M. als aan de verweerder moesten zijn gedaan, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt : het koppelt aan de kennisgeving bedoeld in artikel 35 van
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de Pachtwet een gevolg dat het niet heeft doordat het de wettelijkheid van de
ter kennis gestelde overdracht ondergeschikt stelt aan de regelmatigheid van de
kennisgeving.
De onregelmatigheid van de kennisgeving heeft tot gevolg dat de overdrager
houder blijft van de oorspronkelijke pachtovereenkomst en niet van een nieuwe
pachtovereenkomst. Maar dat heeft geen betrekking op de regelmatigheid van de
overdracht als dusdanig.
Daardoor schendt het vonnis dus artikel 35 van de wet van 4 november 1969.
Uit de overwegingen van het eerste en derde onderdeel die verondersteld
worden hier volledig te zijn overgenomen kan in ieder geval worden afgeleid dat
de verweerder, door de akte van verdeling van 8 mei 1992 en na verval van het
vruchtgebruik van M.V.D.B.-S., de enige verpachter geworden is van de gronden
die hem door de verdeling zijn toegewezen en die het voorwerp zijn van de overdracht die per aangetekende brief van 15 april 2003 ter kennis is gebracht, aangezien die overdracht ten aanzien van de verweerder beschouwd moet worden als de
overdracht van de “gehele pacht”.
Daaruit volgt dat die overdracht alleen ter kennis van de verweerder moest
worden gebracht om de pachtovereenkomst van de begunstigde van de overdracht
overeenkomstig artikel 35 van de wet van 4 november 1969 te vernieuwen. Het
vonnis dat daarentegen beslist dat die overdracht “niet geldig is” inzonderheid op
grond “dat ze niet aan N.M. ter kennis is gebracht, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht (schending van de artikelen 883 van het Burgerlijk Wetboek, 30,
34 en 35 van de wet van 4 november 1969).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Hoewel de pachter van landeigendommen, krachtens artikel 30 van de
wet van 4 november 1969 betreffende de pacht, in de regel toestemming
van de verpachter moet krijgen om zijn pacht over te dragen, kan hij
zijn pacht, luidens artikel 34, zonder die toestemming onder meer geheel
overdragen aan één van zijn afstammelingen of aan de echtgenoot van
één van zijn afstammelingen.
Artikel 883 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer verschillende in
onverdeeldheid zijnde eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan
en het verhuurde goed vervolgens onder hen wordt verdeeld, ieder van hen
vanaf de aanvang van de onverdeeldheid geacht wordt alleen de eigendom
te hebben gehad van het deel van het goed dat in zijn kavel is begrepen
zodat hij alle rechten van enige verpachter op dat deel van het goed bezit.
Daaruit volgt dat de pachter, overeenkomstig voornoemd artikel 34,
na de verdeling de pacht van de gronden die door de verdeling aan één
van de deelgenoten zijn toegewezen, zonder toestemming mag overdragen aan een persoon bedoeld in die bepaling, waarbij die overdracht
ten aanzien van laatstgenoemde betrekking heeft op de gehele pacht.
Het bestreden vonnis stelt vast dat :
— C. M., rechtsvoorganger van de verweerder, en N. M. op 28 maart
1991 een pachtovereenkomst met de eerste eiser zijn aangegaan over
gronden waarvan zij de onverdeelde eigenaars zijn ;
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— die gronden op 8 mei 1992 verdeeld zijn in twee kavels die aan de
deelhebbende erfgenamen zijn toegewezen ;
— N. M. op 25 november 2002 een pachtovereenkomst met de tweede
eiser is aangegaan over de gronden uit haar kavel ;
— de eerste eiser en de eiseres bij aangetekende brief van 15 april 2003
de verweerder hebben gemeld dat zij, “overeenkomstig artikel 35 van de
Pachtwet, de pacht geheel hadden overgedragen [aan de tweede eiser],
echtgenoot van hun dochter”.
Het bestreden vonnis oordeelt dat “de akte van de verdeling de pacht
van 28 maart 1991 niet in twee delen heeft gesplitst”, dat “de splitsing en
de verdeling van een onroerend goed in verschillende kavels de bestaande
pachtovereenkomst over dat goed niet beëindigt”, dat “de verdeling
een overeenkomst is tussen partijen die krachtens artikel 1165 van het
Burgerlijk Wetboek aan derden geen nadeel mag toebrengen noch tot
voordeel mag strekken, [dat] de verdeling alleen gevolgen heeft voor de
deelhebbende erfgenamen en niet voor de pacht [en dat] door het aanwijzend karakter van de verdeling de pacht door die verdeling niet in twee
kan worden gesplitst”.
Het vonnis dat om die reden oordeelt dat de eerste eiser en de eiseres aan
de tweede eiser niet de gehele pacht hebben overgedragen, verantwoordt
zijn beslissing om die overdracht nietig te verklaren niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
Overeenkomstig artikel 35, eerste lid, Pachtwet, ontstaat door de
kennisgeving aan de verpachter door de pachter, van de pachtoverdracht aan een overnemer bedoeld in artikel 34, binnen drie maanden na
de ingenottreding van de overnemer, bij gebreke van geldig verklaard
verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de overnemer.
Uit artikel 883 Burgerlijk Wetboek volgt dat, wanneer verschillende
in onverdeeldheid zijnde eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan, het verhuurde goed vervolgens onder die laatsten wordt verdeeld,
de kennisgeving van de overdracht aan die onverdeelde eigenaar alleen
overeenkomstig dat artikel 35 volstaat om de pacht van rechtswege te
vernieuwen ten voordele van de overnemer.
Het bestreden vonnis overweegt “in geval er verschillende verpachters
zijn, de overdracht aan ieder van hen ter kennis moet worden gebracht
[overeenkomstig artikel 35 Pachtwet]” en dat “mevrouw N.M. door de
verdeling op 8 mei 1992 haar hoedanigheid als verpachtster van de pacht
van 28 maart 1991 niet verloren is, zodat de overdracht ook aan haar
moet worden tegengesteld”, verantwoordt zijn beslissing om de litigieuze overdracht nietig te verklaren niet naar recht.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Tweede onderdeel
Uit artikel 883 Burgerlijk Wetboek volgt dat, wanneer verschillende in
onverdeeldheid zijnde eigenaars een pachtovereenkomst zijn aangegaan
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en het verhuurde goed vervolgens onder hen verdeeld wordt, de pachter
na die verdeling afstand kan doen van de pacht van de gronden die aan
één van de deelgenoten is toegewezen, louter met de instemming van die
laatste.
Het vonnis oordeelt dat “door af te zien van de pacht van 28 maart 1991
ten voordele van de [tweede eiser] die een pachtovereenkomst is aangegaan met de verpachtster N. M., hebben [de eerste eiser en de eiseres]
een fout begaan die voldoende ernstig is om de ontbinding van de pacht
in hun nadeel te rechtvaardigen” en verantwoordt aldus zijn beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van cassatie
De vernietiging van de beslissing om de ontbinding van de pacht uit te
spreken strekt zich uit tot de beslissing waarbij de eisers worden veroordeeld tot het betalen van een gebruiksvergoeding die daarvan het gevolg is.
Overige grieven
Het derde onderdeel van het eerste middel en het tweede middel
kunnen tot geen ruimere cassatie leiden en hoeven dus niet te worden
onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het de vordering
tot schadevergoeding van de verweerder niet gegrond verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Hoei, rechtszitting houdende in hoger beroep.
21 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en mevr. Oosterbosch.

N° 41
3o

— 21 januari 2013
(C.11.0697.F)

kamer

CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Onduidelijk middel.
— Wetboek van internationaal privaat recht. — Punten van de bestreden
beslissing. — Ontvankelijkheid. — Documentaire kredieten.

Het middel is onduidelijk en bijgevolg niet-ontvankelijk, wanneer het
de bestreden beslissing verwijt artikel 99, § 1, 3o van het Wetboek van
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internationaal privaatrecht, met schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek en 127, § 1, van het Wetboek van internationaal privaat
recht, toe te passen om het recht te bepalen dat van toepassing is op de
gevolgen die voortvloeien uit een rechtshandeling of rechtsfeit van vóór de
inwerkingtreding ervan en de punten van die beslissing, welke steunen op
de toepassing van de Belgische wet die het aanvecht, niet nader bepaalt  (1).
(Art. 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Taiwan Business Bank, vennootschap naar Taiwanees recht
t. Internationale compagnie de commercialisation
et d’investissement, vennootschap naar congolees recht e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 7 februari 2011.
De zaak is bij beschikking van 27 december 2012 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Op 24 december 2012 heeft procureur-generaal Jean-François Leclercq
zijn conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht en procureur-generaal Jean-François Leclercq werd gehoord in zijn conclusie.
II. Cassatiemiddelen
In zijn cassatieverzoek, waarvan een eensluidend afschrift bij dit
arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de eerste verweerster tegen het middel wordt aangevoerd : het middel is onduidelijk :
Artikel 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat indien het
bestreden arrest of vonnis verscheidene punten bevat, het verzoekschrift
nauwkeurig aangeeft tegen welke punten de voorziening is gericht.
Het middel verwijt het arrest artikel 99, § 1, 3° Wetboek van Internationaal Privaatrecht, met schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 127, § 1, van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, toe te passen om het recht te bepalen dat van toepassing is op de
gevolgen die voortvloeien uit een rechtshandeling of rechtsfeit van vóór
de inwerkingtreding ervan.
Hoewel het arrest, dat meerdere punten bevat, beslist dat, “wat de
problemen betreft die niet geregeld zijn bij [de RUU 500], […] de Belgische
wet wordt toegepast”, bepaalt het middel de punten van die b
 eslissing
  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 41.
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niet nader, welke steunen op de toepassing van de Belgische wet die het
aanvecht.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Simon. — Deelsgelijkluidende conclusie : de heer
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger, de heer
Wouters en de heer Foriers.

N° 42
2o

— 22 januari 2013
(P.12.0543.N)

kamer

1o HOGER BEROEP. — Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen). —
Rechtspleging in hoger beroep. — Vaststelling van het verval van de
strafvordering. — Beoordeling van de tegen de beklaagde gerichte burgerrechtelijke vordering. — Draagwijdte. — Gevolg.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — Geen conclusie. —
Strafzaken (Geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Verweer door de eerste rechter gemotiveerd verworpen. — Verweer niet
opnieuw voor de appelrechter gevoerd. — Geen uitdrukkelijke afstand of
verzaking. — Verplichting van de appelrechter.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — Strafzake. — Verweer door de eerste
rechter gemotiveerd verworpen. — Verweer niet opnieuw voor de appelrechter gevoerd. — Geen uitdrukkelijke afstand of verzaking. — Heropening van het debat.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — Verdrag rechten van de mens. — Artikel 6.
— Artikel 6.1. — Verweer door de eerste rechter gemotiveerd verworpen.
— Verweer niet opnieuw voor de appelrechter gevoerd. — Geen uitdrukkelijke afstand of verzaking. — Heropening van het debat.

1o De appelrechters die, na het verval van de strafvordering te hebben
vastgesteld, bij de beoordeling van de tegen de beklaagde gerichte burgerlijke
rechtsvordering vaststellen dat hij de als misdrijf omschreven feiten heeft
gepleegd, dienen dit niet te doen met eenstemmigheid omdat de beoordeling
van de burgerrechtelijke rechtsvordering door de appelrechters immers geen
repressieve draagwijdte heeft.
2o Artikel 149 Grondwet verplicht de appelrechter niet een voor de eerste
rechter gevoerd en door die op gemotiveerde wijze weerlegd verweer, dat
voor hem niet opnieuw is gevoerd, te beantwoorden, ook niet als de eiser van
dit verweer niet uitdrukkelijk afstand heeft gedaan of eraan heeft verzaakt.
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3o en 4o Noch artikel 6.1 EVRM noch het recht van verdediging vereisen
dat de appelrechter die vaststelt dat een partij een voor de eerste rechter
gevoerd en door hem op gemotiveerde wijze verworpen verweer in hoger
beroep niet langer voert, het debat heropent teneinde die partij alsnog toe te
laten in hoger beroep dit verweer te handhaven, ook niet als die partij niet
uitdrukkelijk van dit verweer afstand heeft gedaan.

(V. t. D.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 17 februari 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 Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering : de eerste rechter had de eiser vrijgesproken van de
hem ten laste gelegde feiten ; de appelrechters verklaren, na het verval
van de strafvordering wegens verjaring te hebben vastgesteld, op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder deze feiten bewezen en
zij veroordelen de eiser tot het betalen van schadevergoeding ; zij doen
dit evenwel zonder de vaststelling dat die beslissing met eenparigheid
van stemmen werd gewezen en verantwoorden derhalve hun beslissing
niet naar recht ; ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie
behoudt de procedure in hoger beroep de repressieve draagwijdte die zij
in eerste aanleg had, ook al hebben de appelrechters het verval van de
strafvordering vastgesteld ; zulks is niet te vergelijken met een procedure waar ingevolge het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij
voor de strafrechter in hoger beroep alleen de burgerlijke rechtsvordering ter beoordeling voorligt en waar de eenstemmigheidsvereiste niet
geldt.
Indien het Hof van oordeel zou zijn dat geen eenstemmigheid is vereist,
verzoekt de eiser aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële
vraag te stellen : “Schendt artikel 211bis Wetboek van Strafvordering, in
de interpretatie volgens welke het de appelrechters voor wie zowel het
hoger beroep van het openbaar ministerie als van een burgerlijke partij
aanhangig is gemaakt, niet verplicht uitspraak te doen met eenparigheid van stemmen wanneer zij bij het wijzigen van de beslissing van de
eerste rechter die zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen
van de vordering van die burgerlijke partij vanwege de vrijspraak van
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de beklaagde, na het verval van de strafvordering wegens verjaring
te hebben vastgesteld die vordering geheel of gedeeltelijk gegrond te
verklaren, de artikelen 10 en 11 Grondwet vermits dergelijke situatie
niet gelijk te stellen is met de situatie waarbij het appelgerecht enkel
gevat is van een hoger beroep van de burgerlijke partij, waarbij dergelijke eenparigheid niet vereist is, nu in het eerst vermelde geval de
strafvordering door het hoger beroep van het openbaar ministerie nog
steeds aanhangig wordt gemaakt bij het appelgerecht en het geding zijn
repressief karakter niet heeft verloren?”
6. De appelrechters die, na het verval van de strafvordering te hebben
vastgesteld, bij de beoordeling van de tegen de beklaagde gerichte burgerlijke rechtsvordering vaststellen dat hij de als misdrijf omschreven
feiten heeft gepleegd, dienen dit niet te doen met eenstemmigheid. De
beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering door de appelrechters
heeft immers geen repressieve draagwijdte.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht.
7. De voorgestelde prejudiciële vraag gaat geheel uit van dezelfde
onjuiste rechtsopvatting.
De vraag wordt niet gesteld.
Derde middel
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de
appelrechters beantwoorden niet eisers verweer dat gelet op de laattijdige inverdenkingstelling van de eiser en de niet-voeging van het
hoofddossier de strafvordering niet ontvankelijk was ; de eiser heeft
dit verweer voor de eerste rechter gevoerd en die heeft dit gemotiveerd
verworpen ; uit geen enkel stuk blijkt dat de eiser van dit verweer
afstand heeft gedaan of eraan heeft verzaakt ; de enkele omstandigheid
dat de appelrechters oordelen dat de eiser dit verweer niet langer heeft
gevoerd, ontsloeg hen niet van de verplichting de ontvankelijkheid van
de strafvordering te onderzoeken.
9. Artikel 149 Grondwet verplicht de appelrechter niet een voor de
eerste rechter gevoerd en door die op gemotiveerde wijze weerlegd
verweer, dat voor hem niet opnieuw is gevoerd, te beantwoorden, ook
niet als de eiser van dit verweer niet uitdrukkelijk afstand heeft gedaan
of eraan heeft verzaakt.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en
artikel 774 Gerechtelijk Wetboek, evenals miskenning van het recht van
verdediging : de appelrechters heropenen ten onrechte niet het debat
teneinde de eiser de gelegenheid te geven standpunt in te nemen over de
vraag of hij zijn verweer met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid
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van de strafvordering in hoger beroep handhaaft ; na de vaststelling dat
de eiser dit verweer voor de eerste rechter had gevoerd en die dit verweer
gemotiveerd had verworpen en bij afwezigheid van een uitdrukkelijke
afstand van dit verweer door de eiser, waren de appelrechters daartoe
gehouden.
11. De bij artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
verplichting het debat te heropenen is niet van toepassing voor de strafgerechten, zelfs niet wanneer zij uitspraak doen over de burgerlijke
rechtsvordering.
In zoverre het onderdeel schending van die bepaling aanvoert, faalt
het naar recht.
12. Noch artikel 6.1 EVRM noch het recht van verdediging vereisen dat
de appelrechter die vaststelt dat een partij een voor de eerste rechter
gevoerd en door hem op gemotiveerde wijze verworpen verweer in hoger
beroep niet langer voert, het debat heropent teneinde die partij alsnog
toe te laten in hoger beroep dit verweer te handhaven, ook niet als die
partij niet uitdrukkelijk van dit verweer afstand heeft gedaan.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist,
de heer Traest (bij de balie te Brussel) en de heer Storme (bij de balie
te Gent).

N° 43
2o

— 22 januari 2013
(P.12.0625.N)

kamer

1o HELING. — Aangetast
beklaagde.

rechtsgoed.

— Materiële

handeling

2o DIEFSTAL EN AFPERSING. — Diefstal. — Aangetast
Materiële handeling van de beklaagde.

van

rechtsgoed

de

—

3o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Kwalificatie
van de feiten. — Verplichting van de rechter. — Herkwalificatie. — Voorwaarde – Beoordeling of die feiten werkelijk het voorwerp uitmaken van
de vervolging. — Aard.
4o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafvordering. — Kwalificatie van de feiten. — Verplichting van de
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of die feiten werkelijk het

voorwerp uitmaken van de vervolging.

5o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Algemeen. — Strafzaken. — Strafvordering. — Kwalificatie van de feiten. — Verplichting
van de feitenrechter. — Herkwalificatie. — Onaantastbare beoordeling of
dat feit aan de grondslag van de vervolging ligt. — Marginale toetsing.
6o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Correctionele
of politierechtbank. — Kwalificatie van de feiten. — Verplichting van de
rechter.
7o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Heromschrijving van de feiten. — Vereisten.
8o VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — Valsheid
— Factuur.

in geschrifte.

9o VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — Valsheid
— Begrip.

in geschrifte.

10o VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — Valsheid
— Geschrift. — Begrip.

in geschrifte.

11o VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — Valsheid in
— Factuur opgesteld om heling te verdoezelen. — Misdrijf.
12o MISDRIJF. — DEELNEMING. — Dader. — Doen

geschrifte.

plegen door een derde.

1o en 2o Zowel diefstal als heling zijn misdrijven tegen de eigendom en ook al
zijn de constitutieve bestanddelen van beide misdrijven verschillend, kan
een handeling van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten nadele
van een bepaalde persoon een diefstal of een heling uitmaken  (1).
3o, 4o en 5o De rechter die de plicht heeft mits eerbiediging van het recht van
verdediging aan de ten laste gelegde feiten hun juiste omschrijving te geven,
oordeelt onaantastbaar of het feit dat hij anders omschrijft en waarvoor
hij de beklaagde veroordeelt, hetzelfde is als het feit dat aan de vervolging
ten grondslag ligt ; het Hof gaat enkel na of de feitelijke elementen die
de rechter in aanmerking neemt, zijn beslissing omtrent de toepasselijke
wetsomschrijving kunnen schragen  (2).
6o In correctionele of politiezaken maakt de verwijzingsbeschikking van
het onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te
verschijnen niet de daarin vervatte kwalificatie of omschrijving bij het
vonnisgerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals zij blijken uit de stukken
van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding
ten grondslag liggen ; die eerste kwalificatie en omschrijving zijn voorlopig
en het vonnisgerecht heeft, ook in hoger beroep, het recht en de plicht om,
mits eerbiediging van het recht van verdediging, aan de ten laste gelegde
feiten hun juiste omschrijving te geven (3). (Art. 182 Wetboek van Strafvordering)

  (1) Zie Cass. 22 feb. 1971, AC 1971, 602 ; Cass. 9 dec. 2008, AR P.08.0697.N, AC 2008, nr. 709.
  (2) en (3) Zie Cass. 13 sept. 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005, nr. 430.

ARREST-2013-01.indb 160

15/11/13 12:18

N° 43 - 22.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

161

7o Om tot heromschrijving van de feiten te kunnen overgaan, is niet vereist
dat de bestanddelen van het oorspronkelijk omschreven misdrijf en van het
heromschreven misdrijf dezelfde zijn, vereist is dat de nieuwe omschrijving
hetzelfde feit tot voorwerp heeft als de feitelijke gebeurtenis die het voorwerp
van de vervolging uitmaakt.
8o Een niet waarheidsgetrouwe factuur kan tegenover derden die de inhoud
ervan op zijn juistheid niet kunnen controleren, een strafbare valsheid
uitmaken  (1). (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Strafwetboek)
9o Het misdrijf valsheid in geschrifte als bedoeld in de artikelen 193, 196, 213
en 214 Strafwetboek, bestaat erin in een door de wet beschermd geschrift,
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de waarheid te
vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een nadeel kan
ontstaan.
10o Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere mate
tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringen,
zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan wie
het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van
de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift vastgelegd of
kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten  (2). (Artt. 193, 196, 197,
213 en 214, Strafwetboek)
11o Het laten opmaken van een valse factuur door de leverancier van het van
misdrijf afkomstige goed teneinde de indruk te wekken tegenover derden,
waaronder de gerechtelijke overheid, dat de koper op rechtmatige wijze in
het bezit van dat goed is gekomen en aldus de heling ervan te verdoezelen,
kan het misdrijf van valsheid in geschrifte opleveren omdat de gerechtelijke
overheid hierdoor immers overtuigd kan worden van de waarachtigheid
van het valselijk aangegeven juridische feit en de rechtmatige belangen van
de benadeelde eigenaar om schadeloosstelling te bekomen kunnen worden
geschaad. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214, Strafwetboek)
12o Degene die een derde als louter instrument gebruikt om een misdrijf te
doen plegen, is zelf de uitvoerder van dat misdrijf in de zin van artikel 66,
tweede lid, Strafwetboek, en niet de morele dader ervan door aanzetting, in
de zin van artikel 66, vierde lid, Strafwetboek  (3).

(H. t. Achmea

schadeverzekeringen n.v., handelend

onder de naam van

Avero Achmea)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 7 maart 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
  (1) Zie Cass. 5 okt. 1982, AR 7170, AC 1982-1983, nr. 86.
  (2) Zie Cass. 10 april 2006, AR P.06.0010.N, AC 2006, nr. 216.
  (3) Cass. 9 maart 1993, AR 6060, AC 1993, nr. 133.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
2. Het middel voert, naast de in de respectieve onderdelen vermelde
wetsschendingen, schending aan van artikel 149 Grondwet.
3. Het geeft evenwel niet aan hoe of waardoor het arrest deze bepaling
schendt.
In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 461 en 505,
eerste lid, 1°, Strafwetboek : de misdrijven diefstal en heling zijn
volledig van elkaar te onderscheiden en veronderstellen per definitie
verschillende feiten ; de appelrechters die de aanvankelijke telastlegging van diefstal heromschrijven in heling, stellen ten onrechte dat
de eiser nog steeds voor dezelfde feiten wordt vervolgd ; het arrest
miskent het wettelijk begrip “diefstal” door te beschouwen dat het zich
uitstrekt tot het bedrieglijk inbezitnemen van het gestolen goed door
een andere persoon dan de dief en het wettelijk begrip “heling” door te
beschouwen dat het zich uitstrekt tot het bedrieglijk wegnemen van
andermans zaak.
5. Zowel diefstal als heling zijn misdrijven tegen de eigendom. Ook al
zijn de constitutieve bestanddelen van beide misdrijven verschillend,
kan een handeling van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten
nadele van een bepaalde persoon een diefstal of een heling uitmaken.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. De rechter die de plicht heeft mits eerbiediging van het recht van
verdediging aan de ten laste gelegde feiten hun juiste omschrijving te
geven, oordeelt onaantastbaar of het feit dat hij anders omschrijft en
waarvoor hij de beklaagde veroordeelt, hetzelfde is als het feit dat aan
de vervolging ten grondslag ligt.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit onaantastbare oordeel van
de rechter, is het niet ontvankelijk.
7. Het Hof gaat enkel na of de feitelijke elementen die de rechter in
aanmerking neemt, zijn beslissing omtrent de toepasselijke wetsomschrijving kan schragen.
Met de redenen die het arrest (rubriek 4.3.2) bevat, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing naar recht dat het feit dat zij omschrijven
als heling, hetzelfde is als de feitelijke gebeurtenis die het voorwerp
uitmaakte van de verwijzingsbeschikking en alsdan omschreven werd
als diefstal. Aldus miskennen zij de wettelijke begrippen “diefstal” en
“heling” niet.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 130, 179,
182, eerste lid, 195, eerste lid, en 211 Wetboek van Strafvordering : de
rechter vermag zich enkel uit te spreken omtrent de feiten waarvan
hij op wettelijke wijze gevat werd ; de appelrechters heromschrijven de
aanvankelijke telastlegging diefstal in heling en wijzigen eveneens de
geïncrimineerde periode “in de nacht van 11 op 12 januari 2008” in “op
12 januari 2008” ; door de eiser te veroordelen wegens feiten van heling
buiten de aanvankelijke geïncrimineerde periode, na de feiten van diefstal, gepleegd op 11 januari 2008, beoordelen de appelrechters andere
feiten dan diegene waarvan zij gevat waren.
9. In correctionele of politiezaken maakt de verwijzingsbeschikking
van het onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht
te verschijnen niet de daarin vervatte kwalificatie of omschrijving bij
het vonnisgerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals zij blijken uit de
stukken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de
dagvaarding ten grondslag liggen.
Die eerste kwalificatie en omschrijving zijn voorlopig en het vonnisgerecht heeft, ook in hoger beroep, het recht en de plicht om, mits eerbiediging van het recht van verdediging, aan de ten laste gelegde feiten hun
juiste omschrijving te geven.
Om tot heromschrijving te kunnen overgaan, is niet vereist dat de
bestanddelen van het oorspronkelijk omschreven misdrijf en van het
heromschreven misdrijf dezelfde zijn. Vereist is dat de nieuwe omschrijving hetzelfde feit tot voorwerp heeft als de feitelijke gebeurtenis die
het voorwerp van de vervolging uitmaakt, wat ook het tijdstip waarop
het misdrijf is gepleegd, kan betreffen.
10. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel
van de appelrechters dat het feit dat zij heromschrijven als heling
gepleegd op 12 januari 2008, dezelfde feitelijke gebeurtenis uitmaakt als
deze die het voorwerp was van de vervolging, is het niet ontvankelijk.
11. Met de redenen die het arrest (rubriek 4.3.2) bevat, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht dat het feit dat zij
omschrijven als heling gepleegd op 12 januari 2008, hetzelfde is als de
feitelijke gebeurtenis die het voorwerp uitmaakte van de verwijzingsbeschikking en alsdan omschreven werd als diefstal in de nacht van 11 op
12 januari 2008.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Derde onderdeel
21. Het onderdeel voert schending aan van artikel 196 Strafwetboek en
artikel 25 Wetboek van Koophandel : een factuur levert slechts bewijswaarde op na controle en aanvaarding door de koper of bestemmeling ;
het arrest verklaart de eiser schuldig aan het opstellen van een valse
factuur met het oog op het zich verweren voor de correctionele rechter ;
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het opstellen van een factuur met het oog op het gebruik ervan in
conclusies en meer in het algemeen in het raam van zijn verweer, dringt
zich echter niet op aan het maatschappelijk vertrouwen.
22. Een niet waarheidsgetrouwe factuur kan tegenover derden die de
inhoud ervan op zijn juistheid niet kunnen controleren, een strafbare
valsheid uitmaken.
23. Het misdrijf valsheid in geschrifte als bedoeld in de artikelen 193,
196 en 214 Strafwetboek, bestaat erin in een door de wet beschermd
geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de
waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit
een nadeel kan ontstaan.
Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen
opdringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of
aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten.
Het laten opmaken van een valse factuur door de leverancier van het
van misdrijf afkomstige goed teneinde de indruk te wekken tegenover
derden, waaronder de gerechtelijke overheid, dat de koper op rechtmatige wijze in het bezit van dat goed is gekomen en aldus de heling ervan
te verdoezelen, kan het misdrijf van valsheid in geschrifte opleveren.
Hierdoor kan de gerechtelijke overheid immers overtuigd worden van de
waarachtigheid van het valselijk aangegeven juridische feit en kunnen
de rechtmatige belangen van de benadeelde eigenaar om schadeloosstelling te bekomen, worden geschaad.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Vierde onderdeel
24. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 66 en 67 Strafwetboek, evenals miskenning van het recht van
verdediging : het arrest stelt vast dat de eiser het van valsheid betichte
stuk niet heeft vervalst ; het stelt evenwel niet vast in welke hoedanigheid
de eiser schuldig wordt verklaard wegens valsheid in geschrifte, noch op
welke wijze hij aan dat misdrijf heeft deelgenomen ; aldus kan het Hof zijn
wettelijke controletaak niet uitoefenen ; in zoverre de eiser zou veroordeeld zijn wegens mededaderschap op grond van andere daden van deelneming dan deze, opgesomd in artikel 66, tweede en derde lid, Strafwetboek,
werd de eiser niet de mogelijkheid geboden daarover verweer te voeren.
25. Degene die een derde als louter instrument gebruikt om een
misdrijf te doen plegen, is zelf de uitvoerder van dat misdrijf in de zin
van artikel 66, tweede lid, Strafwetboek, en niet de morele dader ervan
door aanzetting, in de zin van artikel 66, vierde lid, Strafwetboek.
26. De appelrechters verklaren de eiser schuldig aan valsheid in
geschrifte omdat hij bij de inbezitname van het door hem geheelde goed
zich door de leverancier een factuur liet opstellen, wetende dat zij wat
betreft de herkomst van het goed vals zou zijn, teneinde in zijnen hoofde
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een schijn van goede trouw te laten ontstaan en op die wijze zijn situatie van aankoper van een geheeld goed te versterken ten nadele van de
werkelijke eigenaar.
Aldus oordelen zij wettig dat de eiser schuldig is als uitvoerder van
de valsheid in geschrifte en miskennen zij eisers recht van verdediging
niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

N° 44
2o

— 22 januari 2013
(P.12.1030.N)

kamer

1o WETTEN. DECRETEN, ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Mensenhandel. — Verzwarende omstandigheid. — Misbruik van de bijzonder kwetsbare toestand van een persoon.
— Wetswijziging. — Verval van de voorwaarde dat de kwetsbaarheid
bijzonder moet zijn. — Gevolg.
2o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Mensenhandel. — Verzwarende omstandigheid. — Misbruik van de bijzonder kwetsbare toestand van een persoon. —
Wetswijziging. — Niet langer vereist dat de kwetsbaarheid bijzonder moet
zijn. — Gevolg.

1o en 2o De nieuwe versie van de verzwarende omstandigheid bepaald in
artikel 433septies, 2o, Strafwetboek houdt een strengere strafwet in daar
in die versie geen bijzondere kwetsbare toestand meer vereist is, maar een
kwetsbare toestand volstaat om de strafverzwaring op te lopen ; dit belet
evenwel niet dat wanneer de beklaagde misbruik maakt van de bijzondere
kwetsbare positie waarin de betrokken persoon zich bevindt, hij onder de
huidige wet steeds strafbaar blijft. (Artt. 433quinquies en 433septies, 2o,
Strafwetboek, dat laatste als gewijzigd bij art. 31 Wet 26 nov. 2011)

(S. t. D. 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 26 april 2012.

ARREST-2013-01.indb 165

15/11/13 12:18

166

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.1.13 - N° 44

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 433septies, 2°,
Strafwetboek : voor de telastlegging I, past het arrest artikel 433septies,
2°, Strafwetboek toe zoals gewijzigd bij de wet van 26 november 2011 tot
wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van
de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te
breiden (hierna wet van 26 november 2011), welke niet van toepassing
was op het tijdstip waarin dat feit zich situeert ; dat gewijzigde wetsartikel is een strengere strafwet dan de wetsbepaling die van toepassing
was ten tijde van de feiten.
2. Artikel 433septies, 2°, Strafwetboek zoals van toepassing vóór de
wijziging ervan bij artikel 31 van de wet van 26 november 2011, legt
een zwaardere straf op voor het misdrijf “mensenhandel” bepaald in
artikel 433quinquies van hetzelfde wetboek, “ingeval het is gepleegd
door misbruik te maken van de bijzondere kwetsbare positie waarin een
persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte of
aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken.”
3. Ingevolge wijziging bij artikel 31 van voornoemde wet van
26 november 2011, is deze tekst als volgt opgesteld : “ingeval het is
gepleegd door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin een
persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of
onvolwaardigheid.”
4. De nieuwe versie van de verzwarende omstandigheid bepaald in
artikel 433septies Strafwetboek houdt een strengere strafwet in daar
in die versie geen bijzondere kwetsbare toestand meer vereist is, maar
een kwetsbare toestand volstaat om de strafverzwaring op te lopen. Dit
belet evenwel niet dat wanneer de beklaagde misbruik maakt van de
bijzondere kwetsbare positie waarin de betrokken persoon zich bevindt,
hij onder de huidige wet steeds strafbaar blijft.
5. Het arrest oordeelt : “Uit het geheel van de in het dossier vervatte
gegevens staat vast dat het in casu niet enkel gaat om loutere overtreding van de sociale –en/of vreemdelingenwetgeving, maar wel om uitbuiting in de economische sfeer (arbeidsexploitatie) waarbij door [de eiser]
misbruik werd gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de
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slachtoffers zich bevonden, mede gelet op hun onwettige verblijftoestand in België en hun hieruit mede volgend precair sociaal statuut.”
Met deze redenen stelt het arrest vast dat de eiser misbruik gemaakt
heeft van de bijzonder kwetsbare positie van de slachtoffers.
6. Hieruit volgt dat het feit van de telastlegging I strafbaar was onder
vigeur van de oude wet en met toepassing van de nieuwe wet nog steeds
strafbaar is. Daarenboven is de uitgesproken straf naar recht verantwoord krachtens de wet die op het ogenblik van het plegen van het
misdrijf van toepassing was.
Het middel kan niet leiden tot cassatie en is bijgevolg bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Daeninck (bij de balie te Hasselt) en
de heer Helsen (bij de balie te Hasselt).

N° 45
2o

— 22 januari 2013
(P.12.1545.N)

kamer

1o HELING. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Verhelen of verhullen
bedoeld in artikel 505, eerste lid, 4o Strafwetboek. — Aard van het
misdrijf. — Strafbaarheid. — Voorwaarde.
2o HELING. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Witwasmisdrijven
bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2o en 4o Strafwetboek. — Strafbaarheid.
— Geen verjaring van het basismisdrijf. — Vereiste.
3o MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — Verschoning.
— Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 462 Strafwetboek. —
Diefstal onder die omstandigheid gepleegd. — Vermogensvoordelen uit het
verschoonbare misdrijf.
4o STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN. — Verschoningsgronden. — Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 462 Strafwetboek. — Diefstal onder die omstandigheid
gepleegd. — Vermogensvoordelen uit het verschoonbare misdrijf.
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5o DIEFSTAL EN AFPERSING. — Verschoningsgronden. — Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 462 Strafwetboek. — Diefstal onder
die omstandigheid gepleegd. — Vermogensvoordelen uit het verschoonbare
misdrijf.
6o HELING. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Dader, mededader
medeplichtige van het basismisdrijf. — Dader van het witwasmisdrijf.

of

7o MISDRIJF. — DEELNEMING. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. —
Dader, mededader of medeplichtige van het basismisdrijf. — Dader van het
witwasmisdrijf.

1o Uit de tekst van artikel 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek en de wetsgeschie
denis ervan volgt dat het door deze bepaling bedoelde witwasmisdrijf een
voortdurend misdrijf is dat ontstaat bij het verhelen of verhullen van de
aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van
de in artikel 42, 3o, bedoelde zaken en blijft voortduren zolang de dader die
elementen verheelt of verhult ; de dader is evenwel slechts strafbaar indien
hij op het ogenblik van de aanvang van het verhelen of verhullen de illegale
oorsprong van de verheelde of verhulde zaken kende of moesten kennen.
2o De strafbaarheid van de door artikel 505, eerste lid, 2o en 4o, Strafwetboek
bedoelde witwasmisdrijven vereist niet dat de door artikel 42, 3o, Strafwet
boek bedoelde zaken afkomstig zijn van een basismisdrijf, waarvoor de verja
ring van de strafvordering nog niet is ingetreden.
3o, 4o en 5o De door artikel 462 Strafwetboek bedoelde strafuitsluitende
verschoningsgrond belet niet dat een onder die omstandigheid gepleegde
diefstal een door artikel 42, 3o, Strafwetboek bedoelde zaak oplevert.
6o en 7o Hij die dader, mededader of medeplichtige is van het misdrijf waaruit
de zaken genoemd in artikel 42, 3o, Strafwetboek voortkomen, kan dader zijn
van het door artikel 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek bedoelde witwasmisdrijf
met betrekking tot de zaken genoemd in artikel 42, 3o, Strafwetboek.

(O.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 augustus 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 Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel in zijn geheel
1. Het middel voert schending aan van artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek en artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering :
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het arrest oordeelt ten onrechte dat de feiten waarvoor klacht werd
neergelegd, waaronder het door artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek
bedoelde misdrijf, een aflopend misdrijf opleveren en dat op het ogenblik van de klacht met burgerlijkepartijstelling dit feit was verjaard
(eerste onderdeel) ; zo het arrest aanneemt dat de feiten waarvoor klacht
met burgerlijkepartijstelling werd ingediend een voortdurend misdrijf
opleveren, onderzoekt het ten onrechte niet wanneer aan de strafbare
toestand een einde is gekomen (tweede onderdeel).
2. Artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek, zoals ingevoerd met de
wet van 7 april 1995 en in werking getreden op 10 mei 1995, bepaalt dat
worden gestraft : “4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken
hebben verheeld of verhuld, ofschoon zij de oorsprong ervan kenden of
moesten kennen.”
Artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek, zoals gewijzigd met de wet
van 10 mei 2007 en in werking getreden op 1 september 2007, bepaalt dat
worden gestraft : “4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken
verhelen of verhullen, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van
deze handelingen de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen.”
3. Uit de tekst van artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek en de wetsgeschiedenis ervan volgt dat het door deze bepaling bedoelde witwasmisdrijf een voortdurend misdrijf is. Het misdrijf ontstaat bij het verhelen
of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken en blijft voortduren zolang de dader die elementen verheelt of verhult. De dader is
evenwel slechts strafbaar indien hij op het ogenblik van de aanvang
van het verhelen of verhullen de illegale oorsprong van de verheelde of
verhulde zaken kende of moesten kennen.
4. Het arrest stelt vast dat de eiser heeft aangevoerd dat het witwassen
van de ten onrechte verkregen vermogensvoordelen minstens tot de
datum van de klacht met burgerlijkepartijstelling heeft voortgeduurd.
Het verwerpt die aanvoering met de enkele reden dat de feiten op dat
ogenblik waren verjaard, zonder evenwel de datum of de periode van
die feiten te preciseren. Aldus verantwoordt het die beslissing niet naar
recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 505, eerste lid, 2° en 4°,
Strafwetboek : het arrest neemt ten onrechte aan dat de verjaring van
het basismisdrijf het bestaan van een witwasmisdrijf belet.
6. De strafbaarheid van de door artikel 505, eerste lid, 2° en 4°, Strafwetboek bedoelde witwasmisdrijven vereist niet dat de door artikel 42,
3°, Strafwetboek bedoelde zaken afkomstig zijn van een basismisdrijf
waarvoor de verjaring van de strafvordering nog niet is ingetreden.
7. Het arrest oordeelt dat in zoverre er al sprake zou zijn van een wederrechtelijke, strafbare vervreemding van goederen, deze feiten heel zeker
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verjaard zijn. Het verklaart op die grond eisers klacht met burgerlijkepartijstelling niet ontvankelijk. Aldus schendt het arrest artikel 505,
eerste lid, 2° en 4°, Strafwetboek.
Het middel is gegrond.
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 462 en 505, eerste
lid, 2° en 4°, Strafwetboek : het arrest neemt ten onrechte aan dat diefstal, gepleegd in een van de door artikel 462 Strafwetboek bedoelde
omstandigheden, geen vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3°,
Strafwetboek kan opleveren.
9. De door artikel 462 Strafwetboek bedoelde strafuitsluitende verschoningsgrond belet niet dat een onder die omstandigheid gepleegde diefstal een door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaak oplevert.
10. Het arrest oordeelt dat in zoverre de wederrechtelijke, strafbare
vervreemding van goederen door J. O. en L. D. zou dateren van vóór het
overlijden van N. O. in 1987, de strafvordering voor die feiten van diefstal
onontvankelijk zou zijn gelet op de bestaande bloed- en aanverwantschap
met de decujus. Het verklaart op die grond eisers klacht met burgerlijkepartijstelling onontvankelijk. Aldus schendt het de artikelen 462 en
505, eerste lid, 2° en 4°, Strafwetboek.
Het middel is gegrond.
Vierde middel
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 505, eerste lid, 4°,
en tweede lid, Strafwetboek : het arrest neemt ten onrechte aan dat het
door artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek bedoelde witwasmisdrijf
niet kan worden gepleegd door de dader van het basismisdrijf.
12. Artikel 505, tweede lid, Strafwetboek, zoals ingevoerd met de wet
van 7 april 1995 en in werking getreden op 10 mei 1995, bepaalt : “De in 3°
en 4° beoogde misdrijven blijven bestaan, ook indien ze gepleegd worden
door de dader of mededader van, respectievelijk de medeplichtige aan
het misdrijf waaruit de zaken bedoeld in artikel 42, 3° voortkomen.”
Artikel 505, tweede lid, eerste zin, Strafwetboek, zoals gewijzigd met
de wet van 10 mei 2007 en in werking getreden op 1 september 2007,
bepaalt : “De in het eerste lid 3° en 4° genoemde misdrijven bestaan,
indien de dader ervan ook dader, mededader van of medeplichtige is aan
het misdrijf waaruit de zaken genoemd in artikel 42, 3° voortkomen.”
Hij die dader, mededader of medeplichtige is van het misdrijf waaruit
de zaken genoemd in artikel 42, 3°, Strafwetboek voortkomen, kan
dader zijn van het door artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek bedoelde
witwasmisdrijf met betrekking tot de zaken genoemd in artikel 42, 3°,
Strafwetboek.
13. Het arrest oordeelt dat de daders van het eventuele basismisdrijf
niet tegelijkertijd dader kunnen zijn van het daaropvolgende witwasmisdrijf. Het verklaart op die grond eisers klacht met burgerlijkepartij-
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stelling niet ontvankelijk. Aldus schendt het arrest artikel 505, tweede
lid, Strafwetboek.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
14. De overige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder
verwijzing, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer in beschuldigingstelling, anders samengesteld.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandermeersch (bij de balie te Kortrijk).

N° 46
2o

— 22 januari 2013
(P.12.1615.N)

kamer

1o STRAF. — ALLERLEI. — Aanpassing van een in het buitenland uitgesproken straf. — Beoordeling door de Belgische rechter. — Aard. —
Criteria.
2o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Straf. — Aanpassing van een in het buitenland uitgesproken
straf. — Beoordeling door de Belgische rechter. — Criteria.
3o CASSATIE. — Bevoegdheid van het hof. — Algemeen. — Strafzaken. —
Straf. — Aanpassing van een in het buitenland uitgesproken straf. —
Beoordeling door de Belgische feitenrechter. — Marginale toetsing.
4o VERENIGING VAN BOOSDOENERS. — Illegale

drugshandel.

rende omstandigheid van deelneming aan een vereniging.

Doel. — Aantal

— Verzwa— Vereniging. —

personen.

5 GENEESKUNDE. — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN). — Illegale drugshandel. — Verzwarende omstandigheid
van deelneming aan een vereniging. — Begrip.
o

1o, 2o en 3o De Belgische rechter die geroepen wordt uitspraak te doen over
de aanpassing van een in het buitenland uitgesproken straf of maatregel,
zoals bedoeld in artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging
tussen Staten van de gevonniste personen, oordeelt in feite, mitsdien onaan
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tastbaar, op grond van de feitelijke omstandigheden in het buitenlandse
vonnis vermeld, eventueel in samenhang met de inhoud van de stukken
waarnaar dit vonnis verwijst, welk misdrijf in de Belgische wet van dezelfde
aard is als het misdrijf, waarvoor in het buitenland straf werd uitgesproken ;
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.
4o en 5o Een vereniging, zoals bedoeld in artikel 2bis, § 3, b, Drugswet, vereist
het bestaan van een georganiseerde groep van minstens twee personen, met
als doel de ongeoorloofde bedrijvigheid met betrekking tot slaapmiddelen,
verdovende middelen of psychotrope stoffen, welke voorkomen op de krach
tens deze wet door de Koning vastgestelde lijst  (1).

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 5 september 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 2bis, § 3, b, Drugswet :
het arrest oordeelt dat het vreemde vonnis de eiser een straf van 14 jaar
heeft opgelegd voor de invoer, het bezit en de handel van een hoeveelheid
heroïne, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging ;
er is nochtans geen element teruggevonden dat de eiser deze inbreuken
op de Drugswet met andere personen heeft begaan, noch dat er tussen
deze personen een organisatie zou hebben bestaan ; het arrest besluit ten
onrechte tot het bestaan van een vereniging op basis van de hoeveelheid,
de zuiverheidsgraad en de straatwaarde van de drugs, die geen van alle
constitutieve bestanddelen zijn.
2. De Belgische rechter die geroepen wordt uitspraak te doen over de
aanpassing van een in het buitenland uitgesproken straf of maatregel,
zoals bedoeld in artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, oordeelt in feite,
mitsdien onaantastbaar, op grond van de feitelijke omstandigheden
in het buitenlandse vonnis vermeld, eventueel in samenhang met de
inhoud van de stukken waarnaar dit vonnis verwijst, welk misdrijf in
  (1) Zie Cass. 14 sept. 2011, AR P.11.1040.F, AC 2011, nr. 468.
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de Belgische wet van dezelfde aard is als het misdrijf, waarvoor in het
buitenland straf werd uitgesproken. 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.
Een vereniging, zoals bedoeld in artikel 2bis, § 3, b, Drugswet, vereist
het bestaan van een georganiseerde groep van minstens twee personen,
met als doel de ongeoorloofde bedrijvigheid met betrekking tot slaapmiddelen, verdovende middelen of psychotrope stoffen, welke voorkomen op de krachtens deze wet door de Koning vastgestelde lijst.
Het arrest oordeelt dat gelet op de aard, de hoeveelheid, de zuiverheidsgraad en de straatwaarde van 900.000 pond van de door de eiser naar
Groot-Brittannië overgebrachte drugs moet worden aangenomen dat de
invoer een daad van deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging en dat het totaal onaannemelijk is dat hij
zelf deze drugs kon aanschaffen of te gelde maken.
3. Met die redenen verantwoordt het arrest de beslissing naar recht dat
het door het buitenlandse vonnis vastgestelde feit naar Belgisch recht
“onwettelijke invoer, niet voor eigen gebruik, van andere verdovende
middelen dan cannabis is, met de verzwarende omstandigheid dat de
invoer een daad van deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging”, zonder uit gedane vaststellingen gevolgen
af te leiden die daar geen verband meehouden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. In zoverre het middel voor het overige een onderzoek van feiten
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Millen (bij de balie
te Tongeren).

N° 47
2o

— 22 januari 2013
(P.13.0006.N)

kamer

1o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Europees Hof
Mens. — Prejudiciële vraag.
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2o JEUGDBERSCHERMING. — Minderjarige tussen twaalf en veertien
jaar. — Maatregel van plaatsing. — Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling. — Voorwaarden.
— Ogenblik waarop aan de voorwaarden dient te zijn voldaan.
3o MINDERJARIGHEID. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. —
Maatregel van plaatsing. — Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van
een openbare gemeenschapsinstelling. — Voorwaarden. — Ogenblik waarop
aan de voorwaarden dient te zijn voldaan.
4o JEUGDBESCHERMING. — Minderjarige. — Voorlopige bewaringsmaatregelen. — Doel.
5o MINDERJARIGHEID. — Jeugdbescherming. — Minderjarige. — Voorlopige bewaringsmaatregelen. — Doel.
6o JEUGDBESCHERMING. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar.
— Voorlopige maatregel van plaatsing. — Uiteindelijke maatregel van
bewaring, behoeding en opvoeding bij uitspraak ten gronde. — Onderscheid.
— Gevolg. — Motiveringsplicht.
7o MINDERJARIGHEID.

—

Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen
— Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing. — Uiteindelijke maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bij uitspraak ten gronde. — Onderscheid. — Gevolg. —
Motiveringsplicht.
twaalf en veertien jaar.

8o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN DE ARRESTEN. — GEEN
CONCLUSIE. — Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van
plaatsing. — Uiteindelijke maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bij uitspraak ten gronde. — Onderscheid.
9o JEUGDBESCHERMING. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar.
— Voorlopige maatregel van plaatsing. — Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling. — Uiteindelijke
maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bij uitspraak ten gronde.
— Onderscheid. — Gevolg. — Motiveringsplicht.
10o MINDERJARIGHEID. — Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen
twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing. — Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van
een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming. — Uiteindelijke maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bij uitspraak ten
gronde. — Onderscheid. — Gevolg. — Motiveringsplicht.
11o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN DE ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als
misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming. — Uiteindelijke maatregel van bewaring,
behoeding en opvoeding bij uitspraak ten gronde. — Onderscheid.

1o Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling voorziet in de
mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.
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2o en 3o Aan de voorwaarden van artikel 37, § 2quater, laatste lid, Jeugd
beschermingswet, dat bepaalt dat een plaatsingsmaatregel in een gesloten
opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling slechts kan
worden genomen ten aanzien van een persoon tussen twaalf en veertien jaar
die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid
van een persoon en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is, dient te
zijn voldaan wanneer de jeugdrechter die na afloop van het onderzoek ten
gronde oordeelt, zulke plaatsingsmaatregel wenst op te leggen.
4o en 5o De voorlopige bewaringsmaatregelen als bedoeld in artikel 52, eerste
lid, Jeugdbeschermingswet, worden genomen in het belang van het kind
overeenkomstig de Voorafgaande Titel Jeugdbeschermingswet ; zij bieden de
jeugdrechter ook de mogelijkheid een grondige kennis te verwerven van de
persoonlijkheid en maturiteitsgraad van de minderjarige, diens leefomgeving,
zijn ontwikkeling te volgen, hem tijdelijk te beschermen tegen slechte
invloeden en uit te maken wat zijn belang is en welke maatregelen passend
zijn voor zijn bescherming, zijn opvoeding of zijn behandeling nadat door de
rechter ten gronde over zijn schuld zal zijn beslist.
6o, 7o en 8o De voorlopige maatregelen bedoeld in artikel 52, eerste lid,
Jeugdbeschermingswet worden genomen op een ogenblik waarop het als
misdrijf omschreven feit nog niet bewezen is en de jeugdrechter mag zich op
dat ogenblik nog niet uitspreken over de constitutieve bestanddelen van het
misdrijf, noch over de schuld of onschuld van de minderjarige, wat hij wel
zal moeten doen in alle onafhankelijkheid als hij ten gronde oordeelt ; hij
dient bijgevolg niet vast te stellen dat er door de minderjarige tussen twaalf
en veertien jaar daadwerkelijk een ernstige aanslag zou zijn gepleegd op een
persoon, zoals voor een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding
wordt vereist wanneer de jeugdrechter ten gronde uitspraak doet, of dat er
ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van de minderjarige bestaan  (1).
9o, 10o en 11o De voorlopige maatregelen worden genomen op een ogenblik
waarop het als misdrijf omschreven feit nog niet bewezen is en de
jeugdrechter mag zich op dat ogenblik nog niet uitspreken over de
constitutieve bestanddelen van het misdrijf, noch over de schuld of onschuld
van de minderjarige, wat hij wel zal moeten doen in alle onafhankelijkheid
als hij ten gronde oordeelt ; hij dient in de onderzoeksfase geen juridische
kwalificatie aan het als misdrijf omschreven feit te geven, maar onder
meer na te gaan of de minderjarige blijk geeft van een gedrag dat voor
hemzelf of voor anderen uitzonderlijk gevaarlijk is, er elementen bestaan
die erop kunnen wijzen dat hij betrokken is bij het plegen van een ernstige
aanslag op iemands leven of gezondheid en er ernstige redenen bestaan
om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in vrijheid wordt
gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven pleegt, zich aan het gerecht
onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen verdwijnen of tot een heimelijke
verstandhouding komt met derden. (Artt. 37, § 2quater, laatste lid, 52,
eerste lid, en 52quater, Jeugdbeschermingswet)

(E.)

  (1) Cass. 16 okt. 2012, AR P.12.1584.N, AC 2012, nr. 537.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, jeugdkamer, van 5 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes grieven
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste grief
1. De grief voert schending aan van artikel 26, § 2, 2° en 4°, Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof : de eiser had de appelrechter verzocht een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof ; de appelrechter
wijst dit verzoek af om reden dat het Grondwettelijk Hof bij arrest van
13 maart 2008 die vraag reeds zou hebben beantwoord ; nochtans was het
onderwerp en de invalshoek van de voorgestelde vraag geenszins identiek aan de vraag die bij voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof
werd beantwoord ; bovendien moest de appelrechter die geconfronteerd
werd met verwijzingen naar schendingen van Europees of internationaal
recht, dit vooreerst evalueren en desnoods een prejudiciële vraag stellen
aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ; het arrest dat het
verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag afwijst, dient te worden
vernietigd ; minstens verzoekt de eiser dezelfde prejudiciële vraag te
stellen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, desgevallend
aan het Grondwettelijk Hof.
2. Artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof bepaalt : “Indien
een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechtscollege,
dan moet dit college het Grondwettelijk Hof verzoeken op deze vraag
uitspraak te doen.
Het rechtscollege is daartoe echter niet gehouden :
.........................................................
2o wanneer het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op
een vraag of een beroep met een identiek onderwerp. (…)”
3. Uit de appelconclusie van de eiser, neergelegd op de rechtszitting
van de jeugdkamer van 29 november 2012, blijkt dat hij de appelrechter
verzocht “voorafgaandelijk een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof, met name of de bepalingen van de Wet op de Jeugdbescherming met betrekking tot voorlopige maatregelen opzichtens
minderjarigen tussen 12 en 14 jaar jong, in het bijzonder voor wat een
plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling betreft, niet strijdig
zijn met de bepalingen welke gelden voor meerderjarigen in het kader
van de voorlopige hechteniswet, in het bijzonder voor wat betreft de
manifeste noodzaak van de aanwezigheid van ‘aanwijzingen van schuld’
teneinde iemand van zijn vrijheid te kunnen beroven.”
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4. Met verwijzing naar de redenen (ro B.26.1 tot B.26.6) van het arrest
nr. 49/2008 van het Grondwettelijk Hof van 13 maart 2008 verantwoordt
de appelrechter zijn beslissing naar recht de prejudiciële vraag, zoals
geformuleerd, niet te stellen.
In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
5. In zoverre de grief schending aanvoert van artikel 26, § 2, 4°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, dat niet bestaat, is hij wegens onduidelijkheid niet ontvankelijk.
6. Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling voorziet in
de mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
7. Het Hof is om de redenen, vermeld in artikel 26, § 3, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof evenmin gehouden de prejudiciële vraag, zoals thans
geformuleerd, te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Tweede grief
8. De grief voert schending aan van de artikelen 3.1 en 37 Kinderrechtenverdrag en artikel 22bis Grondwet, evenals miskenning van de
motiveringsplicht en het vermoeden van onschuld, zoals gewaarborgd
door het EVRM, het IVBPR en de Grondwet : artikel 37, § 2quater,
laatste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat ten aanzien van minderjarigen die twaalf jaar oud zijn of meer, een plaatsingsmaatregel in een
gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling
vereist dat vaststaat dat er een ernstige aanslag zou gepleegd zijn op
een persoon of dat het gedrag van de minderjarige uitzonderlijk gevaarlijk is ; artikel 37, § 2quinquies van dezelfde wet vereist voor dergelijke
plaatsingsmaatregel een bijzondere motivering, rekening houdende
met de prioriteiten als bepaald in artikel 37, § 2, derde lid ; de appelrechter oordeelt dat enkel de maatstaven, opgesomd in artikel 52, vijfde
lid, en 37, § 1, Jeugdbeschermingswet moeten getoetst worden en stelt
dat hij geen rekenschap moet afleggen over de vraag of er voldoende
aanwijzingen van schuld zijn vermits die voorwaarde vernietigd werd bij
arrest van het Grondwettelijk Hof ; aldus oordeelt de appelrechter ten
onrechte dat op basis van toegegeven pesterijen van de eiser dewelke op
zich geenszins een aanslag zijn op een persoon of gevaarlijk zijn, en het
gegeven dat een minderjarig slachtoffer overleden is, de voorwaarden
vervuld zijn om de eiser een plaatsingsmaatregel op te leggen, zonder na
te gaan en bijzonder te motiveren of er in hoofde van de eiser voldoende
aanwijzingen van schuld zijn wat de telastlegging moord of de aanslag
op de persoon van het minderjarig slachtoffer betreffen.
Bovendien bestaat er een discriminatie tussen een minderjarige voor
wie geen verificatie van de aanwijzingen van schuld vereist is voor een
vrijheidsberoving, en de meerderjarige waarvoor dit wel het geval is ;
de eiser verzoekt dan ook het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, minstens het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag
te stellen, te weten “of de bepalingen van de Wet op de Jeugdbescherming met betrekking tot voorlopige maatregelen opzichtens minderjarigen tussen 12 en 14 jaar jong, in het bijzonder voor wat de plaatsing
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in een gesloten gemeenschapsinstelling betreft (hetgeen een maatregel
van voorlopige detentie is), niet strijdig zijn met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet en met het Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens (artikel 6.1 en 6.2) en het IVBPR (14.1 en 14.2), ingevolge de
volstrekt andere behandeling van meerderjarigen in het kader van de
voorlopige hechteniswet (de voorlopige hechtenis welke eveneens een
maatregel van voorlopige detentie is), waarbij er voor de meerderjarigen
pas sprake kan zijn van een voorlopige hechtenis indien er voldoende
ernstige aanwijzingen zijn van schuld, terwijl voor de minderjarigen
tussen 12 en 14 jaar er niet mag (ingevolge arrest van het Grondwettelijk
Hof van 13 maart 2008, waarbij de voorwaarde van ‘voldoende ernstige
aanwijzingen van schuld’ werd vernietigd in zowel artikel 52, 6e lid als
artikel 52quater, tweede lid, 1° van de Wet 8/4/1965) (wordt) voortgegaan
op het basisprincipe van aanwijzingen van schuld.”
Artikel 37, § 1, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de jeugdrechtbank de voor haar gebrachte personen maatregelen van bewaring,
behoeding en opvoeding kan opleggen.
9. Artikel 37, § 2quater, laatste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt
dat een plaatsingsmaatregel in een gesloten opvoedingsafdeling van
een openbare gemeenschapsinstelling slechts kan worden genomen ten
aanzien van een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige
aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon
en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is. Uit de bewoordingen
van deze bepaling blijkt dat aan die voorwaarden dient te zijn voldaan
wanneer de jeugdrechter die oordeelt ten gronde na afloop van het onderzoek, zulke plaatsingsmaatregel wenst op te leggen.
10. Artikel 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de jeugdrechtbank gedurende een rechtspleging strekkende tot toepassing van
maatregelen ter bescherming van minderjarigen voorlopig ten aanzien
van de betrokken minderjarige de nodige maatregelen van bewaring
neemt.
De voorlopige bewaringsmaatregelen worden genomen in het belang
van het kind overeenkomstig de Voorafgaande Titel Jeugdbeschermingswet. Zij bieden de jeugdrechter ook de mogelijkheid een grondige
kennis te verwerven van de persoonlijkheid en maturiteitsgraad van
de minderjarige, diens leefomgeving, zijn ontwikkeling te volgen, hem
tijdelijk te beschermen tegen slechte invloeden en uit te maken wat zijn
belang is en welke maatregelen passend zijn voor zijn bescherming, zijn
opvoeding of zijn behandeling nadat door de rechter ten gronde over zijn
schuld zal zijn beslist.
11. Artikel 52quater Jeugdbeschermingswet bepaalt dat voor wat betreft
de personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven
feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar, de rechter of de
jeugdrechtbank, naargelang het geval, in de gevallen bedoeld in de artikelen 52, 52bis en 52ter, met name ook voor een jongere die de leeftijd van
twaalf jaar heeft bereikt, een voorlopige maatregel van bewaring kan
bevelen, voor een termijn van ten hoogste drie maanden, in een gesloten
opvoedingsafdeling, ingericht door de bevoegde overheden. Deze beslis-
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sing kan enkel worden genomen indien de betrokkene blijk geeft van
een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen uitzonderlijk gevaarlijk is
en er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de betrokkene, indien
hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven
pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen
verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden.
De voorlopige maatregelen worden genomen op een ogenblik waarop
het als misdrijf omschreven feit nog niet bewezen is. De jeugdrechter
mag zich op dat ogenblik nog niet uitspreken over de constitutieve
bestanddelen van het misdrijf, noch over de schuld of onschuld van de
minderjarige, wat hij wel zal moeten doen in alle onafhankelijkheid als
hij ten gronde oordeelt. Hij dient bijgevolg niet vast te stellen dat er
door de minderjarige tussen twaalf en veertien jaar daadwerkelijk een
ernstige aanslag zou zijn gepleegd op een persoon, zoals voor een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding wordt vereist wanneer de
jeugdrechter ten gronde uitspraak doet, of dat er ernstige aanwijzingen
van schuld in hoofde van de minderjarige bestaan.
In zoverre de grief uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt hij
naar recht.
12. Met overname van de redenen van de beroepen beschikking die
hij aanvult met eigen redenen, verantwoordt de appelrechter met een
voldoende motivering en zonder miskenning van het vermoeden van
onschuld de voorlopige bewaringsmaatregel in een gesloten gemeenschapsinstelling die hij in het belang acht van de eiser, naar recht.
In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
13. Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling voorziet in
de mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
14. Het Hof is om de redenen, vermeld in artikel 26, § 3, Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof evenmin gehouden de voorgestelde prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Derde grief
15. De grief voert schending aan van artikel 37, § 2quater, laatste lid,
Jeugdbeschermingswet : het is niet bewezen dat de eiser een ernstige
aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon
en dat zijn gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is ; het toegegeven pestgedrag kan niet worden gecategoriseerd als een ernstige aanslag te hebben
gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon of als een
ernstig uitzonderlijk gedrag ; evenmin is de doodsoorzaak van het
slachtoffer gekend ; aldus zijn de voorwaarden voor de opgelegde plaatsingsmaatregel niet vervuld.
16. Zoals blijkt uit het antwoord op de tweede grief moet aan de voorwaarden van artikel 37, § 2quater, laatste lid, Jeugdbeschermingswet
voldaan zijn wanneer de jeugdrechter die oordeelt ten gronde na afloop
van het onderzoek, een plaatsingsmaatregel in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling wenst op te leggen.
In zoverre faalt de grief naar recht.
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17. Met overname van de redenen van de beroepen beschikking die hij
aanvult met eigen redenen, verantwoordt de appelrechter naar recht
zijn beslissing de eiser een voorlopige plaatsingsmaatregel op te leggen.
In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
18. Voor het overige komt de grief op tegen het onaantastbare oordeel
in feite van de appelrechter of verplicht hij tot een onderzoek van feiten,
waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is de grief niet ontvankelijk.
Vierde grief
19. De grief voert schending aan van de artikelen 37, § 2, in fine, en
37quinquies Jeugdbeschermingswet, meer bepaald miskenning van de
bijzondere motiveringsplicht : de keuze van de maatregel van plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling boven een minder zware
maatregel dient op bijzondere wijze te worden gemotiveerd ; er wordt
niet uitgelegd waarom een minder ingrijpende maatregel niet volstond ;
het pestgedrag alleen volstaat niet om dergelijk zware maatregel op te
leggen ; bij gebrek aan aanwijzingen van schuld is er geen sprake van
noodzaak aan bescherming van de openbare veiligheid ; ook de bescherming van de minderjarige zelf volstaat niet ; door de wettelijke voorwaarden voor dergelijke plaatsing te herhalen, voldoet het arrest niet
aan de bijzondere motiveringsplicht.
20. De appelrechter beperkt zich niet tot het louter herhalen van de
wettelijke voorwaarden die vereist zijn voor een voorlopige plaatsing in
een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling.
Met overname van de redenen van de beroepen beschikking die hij
aanvult met uitvoerige eigen redenen (arrest, rubriek 2), verantwoordt
de appelrechter de bevolen plaatsingsmaatregel waarvoor geen waardig
en realistisch uitgewerkt alternatief wordt aangebracht of voorhanden
is.
In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
21. Voor het overige komt de grief op tegen het onaantastbare oordeel
in feite van de appelrechter of vereist hij een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is de grief niet ontvankelijk.
Vijfde grief
22. De grief voert een motiveringsgebrek aan : er werden aan de feiten
uiteenlopende voorlopige kwalificaties gegeven die overigens inmiddels
achterhaald zijn ingevolge de uitgevoerde onderzoeksverrichtingen ; de
rechter ontloopt zijn opdracht tot het superviseren en actualiseren van
de voorlopige kwalificatie.
23. In zoverre de grief aanvoert dat de eerder gegeven kwalificaties
achterhaald zijn, verplicht hij tot een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is de grief niet ontvankelijk.

ARREST-2013-01.indb 180

15/11/13 12:18

N° 47 - 22.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

181

24. De voorlopige maatregelen worden genomen op een ogenblik
waarop het als misdrijf omschreven feit nog niet bewezen is. De jeugdrechter mag zich op dat ogenblik nog niet uitspreken over de constitutieve bestanddelen van het misdrijf, noch over de schuld of onschuld van
de minderjarige, wat hij wel zal moeten doen in alle onafhankelijkheid
als hij ten gronde oordeelt. Hij dient in de onderzoeksfase geen juridische kwalificatie aan het als misdrijf omschreven feit te geven, maar
onder meer na te gaan of de minderjarige blijk geeft van een gedrag dat
voor hemzelf of voor anderen uitzonderlijk gevaarlijk is, er elementen
bestaan die erop kunnen wijzen dat hij betrokken is bij het plegen van
een ernstige aanslag op iemands leven of gezondheid en er ernstige
redenen bestaan om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in
vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven pleegt, zich
aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen verdwijnen
of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden.
In zoverre faalt de grief naar recht.
25. Met overname van de redenen van de beroepen beschikking die hij
aanvult met eigen redenen, oordeelt de appelrechter dat de eiser uitzonderlijk gevaarlijk gedrag vertoonde en nog steeds vertoont, wat onder
meer blijkt uit de zwaarwichtige en verregaande pesterijen zoals het
toedienen van slagen, pillen, urine en allerhande andere zaken, evenals
het masturberen op het slachtoffer, en uit het omstandige observatieverslag van GBJ De Zande met betrekking tot zijn normen en waarden,
het verwerkingsproces dat niet op gang lijkt te komen, zijn emotionele
leefwereld en zijn vriendenkring en het milieu waarin hij vertoeft.
Aldus verantwoordt de appelrechter de genomen plaatsingsmaatregel
waarvoor momenteel geen geschikt alternatief voorhanden is, naar
recht.
In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
Zesde grief
26. De grief voert aan dat de redelijke termijn van de voorlopige maatregel werd miskend en dat de appelrechter aan eisers verweer dienaangaande weinig of geen woorden heeft gewijd ; ingevolge miskenning van
de redelijke termijn diende de appelrechter de voorlopige maatregel aan
te passen of stop te zetten.
27. Een plaatsing in een gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling kan slechts worden bevolen voor een termijn van drie maanden.
Die maatregel kan slechts één maal verlengd worden voor eenzelfde
termijn na kennisgeving van het door de gesloten opvoedingsinstelling
opgestelde verslag en nadat de minderjarige en zijn raadsman werden
gehoord.
28. De eiser heeft in conclusie aangevoerd dat door het wachten op
de afronding van het sociaal of psychiatrisch onderzoek, de redelijke
termijn van de voorlopige maatregel werd miskend.
29. De appelrechter oordeelt dat de verlenging van de voorlopige plaatsing van de eiser in de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling voor drie maanden, waarvoor de wettelijke voorwaarden nog steeds
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vervuld zijn en waarvoor momenteel geen alternatief voorhanden is om
de doelstellingen in het belang van de minderjarige te bewerkstelligen,
noodzakelijk is en dat het onderzoek van de gerechtsdeskundige-kinderpsychiater dat de appelrechter cruciaal acht, en dat van de sociale dienst
nog niet beëindigd zijn.
Aldus beantwoordt de appelrechter eisers verweer en verantwoordt
hij zijn beslissing naar recht dat de voorlopige maatregel niet dient te
worden aangepast of stopgezet, maar dient te worden verlengd.
De grief kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
30. 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.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
De Mulder (bij de balie te Brussel).

N° 48
2o

— 22 januari 2013
(P.13.0068.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VERLENGING VAN DE TERMIJNEN. —
Arrestatietermijn. — Bijzondere omstandigheden die de verlenging kunnen
wettigen. — Begrip.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — AANHOUDING. — Arrestatietermijn.
— Verlenging. — Bijzondere omstandigheden die de verlenging kunnen
wettigen. — Begrip.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VERLENGING VAN DE TERMIJNEN. —
Arrestatietermijn. — Bijzondere omstandigheden die de verlenging kunnen
wettigen. — Toepassing.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — AANHOUDING. — Arrestatietermijn.
— Verlenging. — Bijzondere omstandigheden die de verlenging kunnen
wettigen. — Toepassing.

1o en 2o De bijzondere omstandigheden die de verlenging van de
arrestatietermijn van vierentwintig uren kunnen wettigen, kunnen andere
omstandigheden zijn dan deze die verband houden met het recht op bijstand
van een advocaat. (Art. 15bis, derde lid, 2o, Voorlopige Hechteniswet)
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3o en 4o Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bijzondere omstandigheden die
overeenkomstig artikel 15bis, derde lid, Voorlopige Hechteniswet een verlen
ging van de arrestatietermijn kunnen wettigen, ook betrekking kunnen
hebben op de noodzaak bijkomende onderzoekshandelingen uit te voeren.

(G.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 januari 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één
middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM, artikel 12
Grondwet en de artikelen 15bis, 21 en 30 Voorlopige Hechteniswet : het
arrest oordeelt dat de aanhouding van de eiseres tijdig was en beslist
tot handhaving ervan omdat een bevel tot verlenging van termijn was
verleend ; het oordeelt dat dit bevel voldoet aan de vereisten van de wet
omdat het de ernstige aanwijzingen van schuld en de bijzondere omstandigheden vermeldt ; het arrest oordeelt dat deze onaantastbaar door de
onderzoeksrechter worden ingevuld en door de kamer van inbeschuldigingstelling niet kunnen worden getoetst ; het bestaan van bijzondere
omstandigheden als bedoeld in artikel 15bis Voorlopige Hechteniswet
is ook een materiële voorwaarde van de geldigheid van het bevel tot
verlenging en het staat het onderzoeksgerecht na te gaan of de onderzoeksrechter uit de door hem gedane vaststellingen wettig heeft kunnen
besluiten tot het bestaan van “bijzondere omstandigheden”.
2. Anders dan het onderdeel ervan uitgaat, oordeelt het arrest niet
dat de controle van de wettigheid van het bevel tot verlenging van
de termijn van vrijheidsberoving, beperkt is tot een loutere formele
controle. Met overname van de redenen van de beroepen beschikking
en van de vordering van het openbaar ministerie, alsmede met eigen
redenen oordeelt het arrest niet alleen dat de onderzoeksrechter onaantastbaar het bestaan van bijzondere omstandigheden als bedoeld in
artikel 15bis Voorlopige Hechteniswet beoordeelt. Op grond van die
redenen en de feitelijke omstandigheden die deze vermelden, oordeelt
het ook dat de bijzondere omstandigheden vermeld door de onderzoeksrechter de regelmatigheid van het bevel tot verlenging van het arrestatietermijn verantwoorden. Aldus beperkt het arrest zich niet tot een

ARREST-2013-01.indb 183

15/11/13 12:18

184

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.1.13 - N° 48

formele toets van de regelmatigheid van het bevel tot verlenging, maar
oordeelt het ook op grond van de feitelijke omstandigheden die het vaststelt, inhoudelijk de regelmatigheid van dat bevel.
Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM, artikel 12
Grondwet en de artikelen 15bis, 21 en 30 Voorlopige Hechteniswet : het
arrest gaat ervan uit dat de bijzondere omstandigheden als bedoeld bij
artikel 15bis Voorlopige Hechteniswet niet noodzakelijk verband dienen
te houden met het recht op bijstand van een advocaat en oordeelt dat
ook andere omstandigheden een bevel tot verlenging overeenkomstig
die wetsbepaling kunnen rechtvaardigen ; er kan slechts sprake zijn
van bijzondere omstandigheden als bedoeld bij artikel 15bis Voorlopige
Hechteniswet wanneer het niet mogelijk blijkt om binnen de vierentwintig uren na de vrijheidsberoving een verhoor met bijstand van een
advocaat te organiseren.
4. Artikel 15bis, derde lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt : “Het bevel
[tot verlenging] is met redenen omkleed en kan slechts eenmaal worden
verleend. Het vermeldt de gegevens die het ingaan van een nieuwe
termijn verantwoorden, te weten :
1° de ernstige aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf ;
2° de bijzondere omstandigheden van het voorliggend geval.”
5. Anders dan het onderdeel aanvoert, sluit de wet niet uit dat de
bijzondere omstandigheden die de verlenging van de arrestatietermijn
van vierentwintig uren wettigen, andere omstandigheden kunnen zijn
dan deze die verband houden met het recht op bijstand van een advocaat.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM, artikel 12
Grondwet en de artikelen 15bis, 21 en 30 Voorlopige Hechteniswet :
het arrest oordeelt dat de eiser gedurende het grootste deel van de
eerste arrestatietermijn van vierentwintig uren medisch gezien niet
kon verhoord worden en dat de onderzoeksrechter in zijn motivering
verwezen heeft naar de aard der feiten, waardoor het voor hem onontbeerlijk was de eiser eerst grondig te laten verhoren door de politiediensten vooraleer tot voorleiding en verhoor door de hemzelf over te gaan ;
de wens om een voorafgaand verhoor van de verdachte door de politie te
organiseren, maakt geen bijzondere omstandigheid uit als bedoeld bij
artikel 15bis Voorlopige Hechteniswet.
7. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de bijzondere omstandigheden
die overeenkomstig artikel 15bis, derde lid, Voorlopige Hechteniswet
een verlenging van de arrestatietermijn kunnen rechtvaardigen, ook
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betrekking kunnen hebben op de noodzaak bijkomende onderzoekshandelingen uit te voeren.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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 eiseres tot de kosten.
22 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Rieder (bij de balie
te Gent).

N° 49
2o

— 23 januari 2013
(P.11.1797.F)

kamer

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde partij tegen de verzekeraar. — Verval van het
vorderingsrecht. — Vonnis van collectieve schuldenregeling van de verzekerde. — Verval om reden van een feit dat zich na het schadegeval heeft
voorgedaan.
2o VORDERING IN RECHTE. — Strafgerecht. — Burgerlijke rechtsvordering. — Vordering tegen de verzekerde voor het strafgerecht. — Vrijwillige tussenkomst van de verzekeraar. — Tussenvordering van de benadeelde partij tegen de verzekeraar. — Vorm.
3o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Vordering tegen de verzekerde voor het strafgerecht. — Vrijwillige tussenkomst van de verzekeraar. — Tussenvordering van de benadeelde partij tegen de verzekeraar.
— Vorm.

1o De verzekeraar kan krachtens artikel 87, § 2, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst, tegen de benadeelde partij die het
recht heeft een rechtstreekse vordering tegen hem in te stellen, slechts excep
ties, nietigheden of verval van recht tegenwerpen, die voortkomen uit de
wet of de overeenkomst en die hun oorsprong vinden in een feit dat het
schadegeval voorafgaat ; een vonnis van collectieve schuldenregeling van de
verzekerde, dat door de arbeidsrechtbank is gewezen nadat de schade zich
heeft voorgedaan, kan door de verzekeraar niet worden aangevoerd om het
verval van het vorderingsrecht dat de benadeelde partij tegen hem heeft te
verantwoorden.
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2o en 3o Krachtens artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992, kan de verze
keraar vrijwillig tussengekomen in de zaak die tegen de verzekerde voor het
strafgerecht is ingesteld, onder dezelfde voorwaarden als voor de burgerlijke
rechter ; aangezien hij partij is in het geding kunnen de overige partijen bij
conclusies tussenvorderingen tegen hem instellen. (Art. 809, Gerechtelijk
Wetboek)

(Société

publique d’administration des bâtiments scolaires
du

Hainaut t. G. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, jeugdkamer, van 3 oktober 2011.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
C. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen
op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen de naamloze vennootschap
AXA Belgium
Tweede middel
De door de verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid :
het middel oefent kritiek uit op een overtollige reden van het arrest of
waaraan, subsidiair, een juridische grondslag in de plaats kan worden
gesteld die het dictum rechtvaardigt
Het arrest grondt zijn beslissing om de eiseressen vervallen te
verklaren van hun vorderingsrecht alleen op de in het middel aangehaalde redenen. Die kunnen dus niet als overtollig worden beschouwd.
Overigens beschikken de eiseressen, als burgerlijke partijen, van het
begin af aan over het recht om tegen de verzekeraar een rechtstreekse
vordering in te stellen.
Laatstgenoemde kan krachtens artikel 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst tegen de benadeelde partij slechts excepties, nietigheden
of verval van recht tegenwerpen welke voortkomen uit de wet of de
overeenkomst en die hun oorsprong vinden in een feit dat aan het schadegeval voorafgaat.
Het vonnis tot collectieve schuldenregeling van de verzekerde van de
verweerster, dat de arbeidsrechtbank heeft gewezen op 16 juni 2009, dus
na de schade van 3 augustus 2002, kan niet worden aangevoerd om het
verval van het vorderingsrecht van de eiseressen te verantwoorden.
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Het dictum kan dus niet met de door de verweerster aangegeven reden
worden verantwoord.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Grondslag van het middel
Krachtens artikel 89, § 5, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan de
verzekeraar vrijwillig tussenkomen in de zaak die tegen de verzekerde
voor de strafrechter is ingesteld, onder dezelfde voorwaarden als voor de
burgerlijke rechter.
Aangezien hij partij is in het geding kunnen de overige partijen, zoals
bepaald in artikel 809 Gerechtelijk Wetboek, bij conclusie tussenvorderingen tegen hem instellen.
De burgerlijke partijen hebben bij conclusies in hoger beroep een
vordering ingesteld die ertoe strekt de verzekeraar te veroordelen tot
vergoeding van hun schade.
Het hof van beroep heeft die vordering afgewezen door de eiseressen
vervallen te verklaren van hun vorderingsrecht, op grond dat de verzekeraar vrijwillig in de zaak was tussengekomen en de eiseressen hem
nooit rechtstreeks hebben gedagvaard.
Het arrest schendt aldus artikel 809 Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Het eerste middel dat niet tot ruimere vernietiging kan leiden, behoeft
geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseressen veroordeelt tot de kosten van M. D. en uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eiseressen tegen de naamloze vennootschap
Axa Belgium.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseressen ieder tot de helft van de kosten van hun
cassatieberoep.
Veroordeelt M. D. tot een zesde en de naamloze vennootschap Axa
Belgium tot een derde van de kosten van de eiseressen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen,
jeugdkamer, anders samengesteld.
23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten :
M. Letellier (bij de balie te Brussel) en M. Mahieu.
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N° 50
2o

— 23 januari 2013
(P.12.0089.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Verkeersongeval. — Opeenvolgende ongevallen. — Vluchtmisdrijf na het eerste ongeval. — Oorzakelijk verband met het tweede ongeval. — Beoordeling door de rechter.
— Grenzen.
2o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Oorzaak. — Verkeersongeval.
— Opeenvolgende ongevallen. — Vluchtmisdrijf na het eerste ongeval.
— Oorzakelijk verband met het tweede ongeval. — Beoordeling door de
rechter. — Grenzen.

1o en 2o Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt de feitenrechter niet
om, op voorwaarde dat hij de omstandigheden van het ongeval niet wijzigt,
vast te stellen dat de schade zich op dezelfde wijze en met dezelfde gevolgen
zou hebben voorgedaan indien de bestuurder geen vluchtmisdrijf zou hebben
gepleegd  (1).

(H. t. T. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Charleroi van 22 november 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Feiten
De eerste verweerder was als bestuurder van een voertuig betrokken
bij twee opeenvolgende verkeersongevallen die met een tussentijd van
enkele minuten zijn gebeurd.
De voormelde verweerder werd, in het kader van het eerste ongeval,
vervolgd wegens verkeersovertredingen en vluchtmisdrijf en, in het
kader van het tweede ongeval, wegens aan de eiser toegebrachte onopzettelijke slagen en verwondingen, weigering om voorrang te verlenen
en vluchtmisdrijf.
De appelrechters verklaren de overtredingen tegen het wegverkeersreglement verjaard, veroordelen de verweerder op strafrechtelijk vlak
wegens de feiten van vluchtmisdrijf en spreken hem vrij van onopzette-

  (1) Zie Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0226.F, AC 2008, nr. 324.
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lijke slagen en verwondingen, op grond dat de feiten van weigering van
voorrang niet waren bewezen.
Op burgerrechtelijk vlak hebben zij de vordering van de eiser afgewezen.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De persoon die in het bestreden vonnis met de naam H. A. is aangeduid, vereenzelvigt zich met eiser H., zoals hierboven vermeld.
Het middel steunt op de stelling dat een bestuurder die gevlucht is,
aansprakelijk moet worden gesteld, ook al is het maar gedeeltelijk, voor
elk nieuw ongeval waarin hij wordt betrokken terwijl hij op wederrechtelijke wijze van de plaats van het eerste ongeval wegreed. Die bewering
wordt afgeleid uit het feit dat het tweede ongeval zich niet zou hebben
voorgedaan indien de bestuurder zijn plicht om op de plaats van het
eerste ongeval te blijven was nagekomen.
Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek verbiedt de feitenrechter evenwel
niet om, mits hij de omstandigheden van het ongeval niet wijzigt, vast
te stellen dat de schade zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan
en met dezelfde gevolgen indien de bestuurder geen vluchtmisdrijf zou
hebben gepleegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeeersch, advocaat-generaal. — Advocaat :
M. Dubois (bij de balie te Charleroi).

N° 51
2o

— 23 januari 2013
(P.12.0415.F)

kamer

MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — Rechtvaardiging. — Wettige zelfverdediging. — Voorwaarde van evenredigheid. —
Begrip.

Voor wettige zelfverdediging is evenredigheid vereist tussen de ernst van de
aanval en de ernst van het geweld dat is gebruikt om de aanval af te weren,
en niet tussen het geweld van degene die zich verdedigt en de verwondingen
die zijn tegenstander daardoor heeft opgelopen.

(W. t. S.)
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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 2 februari 2012.
De eiser voert in een verzoekschrift met als opschrift memorie, dat
aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
B. Cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij
Derde middel
De eiser voert aan dat er ten gunste van de tegenpartij geen wettige
verdediging in aanmerking kon worden genomen, aangezien het arrest
vaststelt dat hij zwaarder werd gewond dan hem en dat zijn verwondingen
niet in verhouding staan tot de verdediging die ze heeft veroorzaakt.
In strijd met wat het middel aanvoert, is voor wettige zelfverdediging
evenredigheid vereist tussen de ernst van de aanval en de ernst van het
geweld dat is gebruikt om dit af te weren, en niet tussen het geweld van
degene die zich verdedigt en de verwondingen die zijn tegenstander daardoor heeft opgelopen.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat :
M. Vanderweckene (bij de balie te Luik).

N° 52
2o

— 23 januari 2013
(P.12.0501.F)

kamer

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Handelszaken. — Handelspraktijken. — Beslissing over de vordering tot staking.
— Gezag van gewijsde t.a.v. de strafvordering. — Omvang.
2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken. —
Handelspraktijken. — Beslissing over de vordering tot staking. — Gezag
van gewijsde t.a.v. de strafvordering. — Omvang.
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3o HANDELSPRAKTIJKEN. — Beslissing over de vordering tot staking. —
Strafvordering. — Gezag van gewijsde t.a.v. de strafvordering. — Omvang.

1o, 2o en 3o Naar luid van artikel 106 van de wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten,
kan er, wanneer de feiten voorgelegd aan de rechtbank het voorwerp zijn
van een vordering tot staking, niet beslist worden over de strafvordering dan
nadat een in kracht van gewijsde gegane beslissing is genomen betreffende
de vordering tot staking ; uit die bepaling vloeit voort dat de definitieve
beslissing over de vordering tot staking gezag van gewijsde heeft en ook geldt
voor de strafrechter, voor wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht
is beslist  (1).

(B.R.P. N.V. t. D. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 februari 2012.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Krachtens artikel 106 Handelspraktijkenwet 1991, zoals van toepassing
op het ogenblik van de feiten, kan er, wanneer de feiten voorgelegd aan de
rechtbank het voorwerp zijn van een vordering tot staking, niet beslist
worden over de strafvordering dan nadat een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is genomen betreffende de vordering tot staking.
Uit die bepaling vloeit voort dat de definitieve beslissing over de
vordering tot staking gezag van gewijsde heeft en ook geldt voor de
strafrechter, voor wat noodzakelijk en zeker is beslist.
De appelrechters hebben te dezen geoordeeld dat de feiten die in de
burgerlijke partijstelling van de eiseres zijn bedoeld en die welke de
door haar ingestelde vordering tot staking staven, dezelfde zijn. Zij
bevestigen de beslissing tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer,
op grond dat de eerste rechter een juiste toepassing had gemaakt van
het voormelde artikel 106 door rekening te houden met het gezag van
gewijsde van de beslissing inzake staking, aangezien hij heeft g
 eoordeeld
  (1) Zie J.-F. Michel, “Les actions en cessation en droit de la consommation”, Les
actions en cessation, CUP, 5/2006, dl. 87, 111-112 ; I. Ferrant, Les pratiques de commerce,
Brussel, Kluwer, 2003, 148-149 ; J. Laenens, “De vordering tot staking herbezocht”, in
J. Stuyck, De nieuwe wet handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, 154-155.
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dat de door de eiseres verweten feiten, die de verweerders ten laste
kunnen worden gelegd, niet door hen waren gepleegd.
Met die overwegingen verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Dehin (bij de balie te Luik).

N° 53
2o

— 23 januari 2013
(P.12.1448.F)

kamer

1o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Bijzondere verbeurdverklaring.
— Zaak die gediend heeft om het misdrijf te plegen. — Behoort toe aan
een derde. — Derde te goeder trouw. — Artikel 1, Aanvullend Protocol
Verdrag Rechten van de Mens. — Draagwijdte.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Allerlei. — Artikel 1, Aanvullend Protocol Verdrag Rechten van de
Mens. — Draagwijdte. — Bijzondere verbeurdverklaring. — Zaak die
gediend heeft om het misdrijf te plegen. — Behoort toe aan een derde. —
Derde te goeder trouw.

1o en 2o Krachtens artikel 433terdecies, tweede lid, van het Strafwetboek
wordt de bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1o, toege
past op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs
ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de veroor
deelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen
aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd zouden moeten
worden verklaard ; overeenkomstig artikel 1 van het Aanvullend Protocol
Verdrag Rechten van de Mens, houdt die bepaling in dat die verbeurdver
klaring niet kan worden opgelegd wanneer zij betrekking heeft op een goed
dat eigendom is van een derde die te goeder trouw is  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 27 juni 2012.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 53.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Op 8 januari 2013 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 23 januari 2013 heeft raadsheer Benoît
Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel voert aan dat het arrest, door te verklaren dat de verbeurdverklaring van het pand van de eiseres, zoals dat eerst door het beroepen
vonnis op tegenspraak tegen haar was uitgesproken, geen bestaansreden
heeft, artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM schendt. Tot staving
van het middel voert de eiseres aan dat zij uit haar eigendomsrecht is
ontzet zonder dat zij zich hiertegen heeft kunnen verweren, aangezien
die verbeurdverklaring intussen was bevolen bij een vonnis op verzet
met kracht van gewijsde, in de zaak van een medebeklaagde, na een
rechtspleging waarin zij geen partij was.
Krachtens artikel 433terdecies, tweede lid, Strafwetboek wordt de
bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, toegepast op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs
ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft geen eigendom van de
veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel afbreuk
kan doen aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd
zouden kunnen worden verklaard.
Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM houdt
die bepaling in dat die verbeurdverklaring niet kan worden opgelegd
wanneer zij betrekking heeft op een goed dat eigendom is van een derde
te goeder trouw.
De appelrechters beslissen naar recht dat de eiseres het verbeurdverklaarde pand voor huisvesting had bestemd, waardoor zij zich schuldig
heeft gemaakt aan misbruik van andermans kwetsbare positie met de
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, wat het misdrijf is bedoeld
in artikel 433decies Strafwetboek. Zij schenden bijgevolg artikel 1 Eerste
Aanvullend Protocol EVRM niet door de eiseres de hoedanigheid van
derde te goeder trouw te ontzeggen en door bijgevolg tegen haar het
gezag van het reeds gewijsde te doen gelden.
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 eiseres tot de kosten.

ARREST-2013-01.indb 193

15/11/13 12:18

194

ARRESTEN VAN CASSATIE

23.1.13 - N° 54

23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Swennen (bij de balie te Luik).

N° 54
2o

— 23 januari 2013
(P.13.0056.F)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter. — Kennisgeving aan de inverdenkinggestelde van het recht om vertrouwelijk overleg te plegen met
een advocaat naar keuze.
eiste.
van

— Inachtneming
verhoor.

— Toezicht

op de eerbiediging van dat vormver-

van het vormvereiste blijkt uit het proces-verbaal

2  CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Feitelijke grondslag.
— Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan. — Bevel tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter. — Kennisgeving
o

aan de inverdenkinggestelde van het recht om vertrouwelijk overleg te
plegen met een advocaat naar keuze.
vormvereiste.
verbaal van

— Inachtneming
verhoor.

— Toezicht op de eerbiediging van dat

van het vormvereiste blijkt uit het proces-

3 VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter. — Bijstand van de advocaat.
— Geen advocaat beschikbaar. — Overmacht. — Gevolg.
o

4o ADVOCAAT. — Strafzaken. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter. — Bijstand van
de advocaat. — Geen advocaat beschikbaar. — Overmacht. — Gevolg.

1o en 2o Het Hof mag rekening houden met de vermeldingen in het procesverbaal van verhoor van de inverdenkinggestelde om vast te stellen dat,
in strijd met wat het middel aanvoert, laatstgenoemde door de onderzoeks
rechter ervan in kennis was gesteld dat hij het recht had om vertrouwelijk
overleg te plegen met een advocaat naar keuze of met een hem toegewezen
advocaat. (Artt. 2bis en 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis)
3o en 4o Hoewel de inverdenkinggestelde, met toepassing van artikel 16, § 2,
tweede lid, van de wet van 20 juli 1990, recht heeft op bijstand van zijn
advocaat tijdens zijn ondervraging door de onderzoeksrechter, is het bevel
tot aanhouding niettemin regelmatig verleend verleend wanneer die bijstand
niet mogelijk was wegens overmacht, omdat geen advocaat beschikbaar is.

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 januari 2013.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Vierde middel
Het middel voert aan dat de onderzoeksrechter de eiser niet heeft
meegedeeld dat hij het recht had om een advocaat te kiezen.
Uit het proces-verbaal van het verhoor blijkt dat de onderzoeksrechter
de eiser had meegedeeld dat hij het recht had om vertrouwelijk overleg te
plegen met een advocaat naar keuze of met een hem toegewezen advocaat.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Vijfde middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij het bevel tot aanhouding niet nietig hebben verklaard omdat de onderzoeksrechter de eiser
zonder een advocaat heeft ondervraagd, zonder in het proces-verbaal van
verhoor te vermelden of hij al dan niet afstand deed van de bijstand van
een advocaat.
Hoewel de verdachte, met toepassing van artikel 16, § 2, tweede lid,
van de wet van 20 juli 1990, recht heeft op bijstand van zijn advocaat
tijdens zijn ondervraging door de onderzoeksrechter, is het bevel tot
aanhouding niettemin regelmatig verleend wanneer die bijstand niet
mogelijk was wegens overmacht.
Het arrest wijst erop dat het proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter verduidelijkt dat hij contact heeft opgenomen met het
bureau voor juridische bijstand, maar dat geen enkele advocaat beschikbaar was om bijstand te verlenen tijdens dat verhoor. Het leidt daaruit
af dat de onderzoeksrechter niets te verwijten valt.
Aangezien de appelrechters aldus, de onafhankelijkheid van de advocaat indachtig, vaststellen dat de onderzoeksrechter onmogelijk aan de
verplichting kon voldoen om een verhoor af te nemen met de bijstand
van een raadsman, hebben zij naar recht beslist dat het bevel tot aanhouding regelmatig was.
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.
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23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Lazar (bij de balie te Luik).

N° 55
2o

— 23 januari 2013
(P.13.0087.F)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging in België. —
Onderzoeksgerechten. — Motivering van de beslissing. — Verplichting om
op de conclusie te antwoorden. — Draagwijdte.
2o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging in België. —
Dwingende weigeringsgrond. — Aantasting van de grondrechten. — Draagwijdte.
3o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging in België. —
Voorwaarden van tenuitvoerlegging. — Onderzoeksgerechten. — Omvang
van het toezicht.
4o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging in België.
— Dwingende weigeringsgrond. — Aantasting van de grondrechten. —
Vermoeden van onschuld.

1o Artikel 149 van de Grondwet is niet toepasselijk op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel ; aangezien artikel 16 van de wet van 19 december
2003 echter een debat op tegenspraak voor de onderzoeksgerechten instelt en
hen verplicht hun beslissingen met redenen te omkleden, zijn deze verplicht
te antwoorden op de conclusie in zoverre de betwisting betrekking heeft op
de voorwaarden waarvan de wet, te dezen, de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel doet afhangen  (1).
2o Krachtens het artikel 4, 5o, van de wet van 19 december 2003, wordt de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er
redenen bestaan te denken dat dit afbreuk zou doen aan de fundamentele
rechten van de betrokkene, zoals die in artikel 6 van het Verdrag van de
Europese Unie zijn vastgelegd, met andere woorden de rechten die gewaar
borgd zijn door het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele vrijheden en die welke blijken uit de grondwettelijke
tradities die de Lidstaten van de Europese Unie, als algemene beginselen
van de gemeenschap, gemeenschappelijk hebben ; rekening houdend met
het beginsel van het wederzijdse vertrouwen tussen de Lidstaten, moet de
weigering tot overlevering verantwoord worden met uitvoerige gegevens die
wijzen op een kennelijk gevaar voor de rechten van de betrokkene en die
het vermoeden van eerbiediging van die rechten waarvan de uitvaardigende
Lidstaat geniet, kunnen weerleggen  (2).
  (1) Zie Cass. 16 aug. 2005, AR P.05.1159.F, AC 2005, nr. 397.
  (2) Cass. 25 nov. 2009, AR P.09.1624.F, AC 2009, nr. 697.
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3o Alvorens de tenuitvoerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel
dat door een andere Lidstaat is uitgevaardigd, moet het onderzoeksgerecht
geen volledig toezicht uitoefenen op de buitenlandse rechtspleging en op
de regelmatigheid van dat bevel, maar nagaan of de artikelen 4 tot 8 van
de wet van 19 december 2003 geëerbiedigd zijn  (1). (Art. 16, Wet Europees
Aanhoudingsbevel)
4o De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel moet worden
geweigerd ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het
vermoeden van onschuld zou worden miskend  (2). (Art. 4, 5o, Wet Europees
Aanhoudingsbevel)

(N.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 januari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Vierde middel
Het middel voert aan dat de onderzoeksrechter de eiser niet heeft
meegedeeld dat hij het recht had om een advocaat te kiezen.
Uit het proces-verbaal van het verhoor blijkt dat de onderzoeksrechter
de eiser had meegedeeld dat hij het recht had om vertrouwelijk overleg
te plegen met een advocaat naar keuze of met een hem toegewezen advocaat.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Vijfde middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij het bevel tot aanhouding niet nietig hebben verklaard omdat de onderzoeksrechter de eiser
zonder een advocaat heeft ondervraagd, zonder in het proces-verbaal van
verhoor te vermelden of hij al dan niet afstand deed van de bijstand van
een advocaat.
Hoewel de verdachte, met toepassing van artikel 16, § 2, tweede lid,
van de wet van 20 juli 1990, recht heeft op bijstand van zijn advocaat
tijdens zijn ondervraging door de onderzoeksrechter, is het bevel tot

  (1) Cass. 27 juni 2007, AR P.07.0867.F, AC 2007, nr. 363.
  (2) Cass. 7 maart 2007, AR P.07.0259.F, AC 2007, nr. 129.
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aanhouding niettemin regelmatig verleend wanneer die bijstand niet
mogelijk was wegens overmacht.
Het arrest wijst erop dat het proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter verduidelijkt dat hij contact heeft opgenomen met het
bureau voor juridische bijstand, maar dat geen enkele advocaat beschikbaar was om bijstand te verlenen tijdens dat verhoor. Het leidt daaruit
af dat de onderzoeksrechter niets te verwijten valt.
Aangezien de appelrechters aldus, de onafhankelijkheid van de advocaat indachtig, vaststellen dat de onderzoeksrechter onmogelijk aan de
verplichting kon voldoen om een verhoor af te nemen met de bijstand
van een raadsman, hebben zij naar recht beslist dat het bevel tot aanhouding regelmatig was.
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.
23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer De Baerdemaeker (bij de balie te Brussel), de heer Vlees (bij de
balie te Brussel) en de heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 56
2o

— 23 januari 2013
(P.12.1424.F)

kamer

1o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstel van de plaats in de
vorige staat. — Herstelmaatregel. — Waals Gewest. — Werken of handelingen in overtreding die in aanmerking komen voor de vereiste stedenbouwkundige vergunning. — Voorstel tot dading. — Voorwaarde. — Geen
intentie tot vervolging van de procureur des Konings. — Verzoek van de
gemachtigd ambtenaar aan de procureur des Konings. — Begrip.
2o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstel van de plaats in de
vorige staat. — Herstelmaatregel. — Waals Gewest. — Gemachtigd ambtenaar. — Herstelvordering voor de strafrechter. — Maatregel van strafrechtelijke aard. — Gevolg. — Geen toezicht met volle rechtsmacht op de
vordering. — Recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
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3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafzaken. — Stedenbouw. — Herstel van
de plaats in de vorige staat. — Herstelmaatregel. — Waals Gewest. —
Gemachtigd ambtenaar. — Herstelvordering voor de strafrechter. —
Maatregel van strafrechtelijke aard. — Gevolg. — Geen toezicht met
volle rechtsmacht op de vordering. — Recht op een eerlijke behandeling
van de zaak.
4o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Rechtspersonen. — Criteria.

1o Wanneer de in overtreding zijnde uitgevoerde of in standgehouden werken
of handelingen in aanmerking komen voor de vereiste stedenbouwkundige
vergunning, stelt de Regering of de gemachtigd ambtenaar, in overleg met het
college van burgemeester en schepenen, de overtreder een dading voor ; die
dading kan slechts op geldige wijze worden voorgesteld indien de procureur
des Konings geen intentie tot vervolging te kennen heeft gegeven binnen
negentig dagen na het aan hem gerichte verzoek ; is naar recht verantwoord
het arrest dat, met de overweging dat de aanvraag van de gemachtigd
ambtenaar niet mag worden verward met de toezending aan de procureur
des Konings, door de door de Regering daartoe aangewezen ambtenaren
en personeelsleden van het Gewest, van het proces-verbaal tot vaststelling
van de overtredingen inzake stedenbouw, en dat die aanvraag, ofschoon zij
niet noodzakelijk het model moet eerbiedigen dat door het Waalse Gewest
wordt voorgesteld, niettemin duidelijk moet zijn en de procureur des Konings
ondubbelzinnig moet wijzen op de noodzaak om binnen negentig dagen zijn
intentie om de aangeklaagde feiten al dan niet te vervolgen, te kennen te
geven, dienaangaande verduidelijkt met een feitelijke beoordeling van de
appelrechters dat nergens in de briefwisseling van de gemachtigd ambtenaar
met de procureur des Konings de vraag werd gesteld of hij eventueel aan de
vervolging van de feiten zou verzaken, noch dat een termijn van negentig
dagen werd vermeld die met de briefwisseling zou ingaan alsook dat het
openbaar ministerie vanaf de ontvangst van het proces-verbaal heeft laten
weten dat zijn ambt het onderzoek voortzette en handelingen heeft gesteld
tot uitoefening van de strafvordering in de brede zin, waarbij het meermaals
zijn voornemen heeft herhaald om de strafvordering in stand te houden en
de overtreder te vervolgen zo er geen oplossing kwam, zodat de eerste van
de voor het opstarten van een dading vereiste voorwaarden te dezen niet
aanwezig was. (Artt. 155, § 6, en 156, eerste lid, WWROSPE)
2o en 3o Niettegenstaande de strafrechtelijke aard van die maatregel, in de
zin van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, verplicht die bepaling de nationale
wetgever niet om met volle rechtsmacht toezicht uit te oefenen op het verzoek
tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat ; uit het enkel feit dat
de gemachtigd ambtenaar alleen beslist, zonder mogelijkheid van beroep bij
de administratie tegen de herstelmaatregel die hij bij de strafrechter heeft
ingesteld, kan niet worden afgeleid dat de beklaagde het recht werd ontnomen
om zijn verweermiddelen op dienende wijze voor dat rechtscollege aan te
voeren ; het gerechtelijk toezicht van de wettigheid van de herstelvordering
onderwerpt de feitelijke gegevens waarop de beslissing van de administratieve
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overheid zijn gegrond aan een grondig onderzoek zodat dit toezicht het recht
op een eerlijk proces niet miskent. (Art. 6, EVRM ; art. 155, WWROSPE)
4o Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die
intrinsiek verbonden zijn met de verwezenlijking van zijn maatschappelijk
doel of de waarneming van zijn belangen, of, waarvan uit het concreet
gevolg ervan blijkt dat zij voor zijn rekening zijn gepleegd ; ofschoon die
criteria alternatieven vormen, biedt de wet de rechter de mogelijkheid om het
misdrijf ook aan de rechtspersoon ten laste te leggen wanneer hij vaststelt
dat meerdere criteria verenigd zijn. (Art. 5, eerste lid, Strafwetboek)

(Efron n.v. e.a. t. De

gemachtigd ambtenaar van de directie

stedenbouw en ruimtelijke ordening van de provincie

Luxemburg)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, correctionele kamer, van 26 juni 2012.
De eisers L. P. en de naamloze vennootschap Thomas et Piron voeren
elk vier identieke middelen aan en de naamloze vennootschap EFIMO
voert twee middelen aan, in drie memories die aan dit arrest zijn gehecht.
Op de rechtszitting van 16 januari 2013 heeft raadsheer Benoît
Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond
Loop geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoepen van L. P. en de naamloze vennootschap Thomas
et Piron
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die
uitspraak doen over de schuldvraag en over de straf
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel voert aan dat de gemachtigd ambtenaar bij de procureur
des Konings een eis tot vervolging aanhangig heeft gemaakt waarop hij
niet binnen negentig dagen antwoord heeft gekregen. Hij leidt daaruit
af dat, aangezien de wederrechtelijke toestand kon worden geregulariseerd, de gemachtigd ambtenaar geen dading kon weigeren en het hof
van beroep niet met de afwijzing ervan kon instemmen.
Krachtens artikel 155, § 6, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Patrimonium en Energie, kan de Regering of de gemachtigd ambtenaar, wanneer de wederrechtelijk uitgevoerde of instandgehouden werken of handelingen de vereiste stedenbouwkundige vergunning kunnen verkrijgen, in overleg met het college van burgemeester
en schepenen tot een vergelijk komen met de overtreder. Die dading
kan slechts op geldige wijze worden voorgesteld indien de procureur des
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Konings geen intentie tot vervolging te kennen heeft gegeven binnen
negentig dagen na het verzoek dat aan hem werd gericht.
Met toepassing van artikel 156 van hetzelfde wetboek hebben de door
de Regering aangewezen ambtenaren en personeelsleden van het Gewest
de bevoegdheid om de overtredingen inzake stedenbouw op te sporen en
bij proces-verbaal vast te stellen, en het proces-verbaal tot vaststelling
wordt onverwijld aan met name de gemachtigd ambtenaar en de procureur des Konings betekend.
Het arrest oordeelt dat de aanvraag van de gemachtigd ambtenaar
niet verward mag worden met de toezending van een proces-verbaal met
toepassing van artikel 156, eerste lid, van het voormelde wetboek, en dat
die aanvraag, ofschoon zij niet noodzakelijk het model moet eerbiedigen
dat door het Waalse Gewest wordt voorgesteld, niettemin duidelijk moet
zijn en de procureur des Konings ondubbelzinnig moet wijzen op de noodzaak om binnen negentig dagen zijn intentie om de aangegeven feiten al
dan niet te vervolgen te kennen te geven.
De appelrechters verduidelijken dienaangaande, door een feitelijke
beoordeling, dat nergens in de briefwisseling van de gemachtigd ambtenaar met de procureur des Konings de vraag werd gesteld of hij eventueel
zou afzien van de vervolging van de feiten en nergens daarin melding
werd gemaakt van een termijn van negentig dagen die samen met de
briefwisseling zou ingaan. Het arrest voegt daaraan toe dat het openbaar
ministerie vanaf de ontvangst van het proces-verbaal heeft laten weten
dat zijn ambt het onderzoek voortzette en handelingen heeft gesteld tot
uitoefening van de strafvordering in de brede zin, waarbij het meermaals
zijn voornemen heeft herhaald om de strafvordering in stand te houden
en de overtreder te vervolgen indien er geen oplossing werd gevonden,
zodat de eerste voorwaarde voor het opstarten van de dading te dezen
niet vervuld was.
Met die overwegingen beslist het hof van beroep naar recht dat de
verweerder het in het voormelde artikel 155, § 6, laatste lid, bedoelde
verzoek niet bij het parket had ingediend, zodat de strafvordering
ontvankelijk was.
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 beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die
uitspraak doet over het door de verweerder nagestreefde herstel van de
plaats in de oorspronkelijke staat
.........................................................
Vierde middel
De eisers, die zich beroepen op het strafrechtelijk karakter, in de zin
van artikel 6 EVRM, van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
staat, hebben geconcludeerd dat het hof van beroep een toezicht met
volle rechtsmacht diende uit te oefenen op het verzoek van de admi-
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nistratie. Zij hebben aldus aangevoerd dat het hof van beroep diende te
onderzoeken of dat verzoek gepast was en zich niet tot een marginale
toetsing mocht beperken en, subsidiair, dat het hof van beroep dienaangaande een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof diende te
stellen.
Het middel voert aan dat het arrest, bij ontstentenis van een dergelijk
toezicht, artikel 6 EVRM, de artikelen 142 en 149 Grondwet en artikel 26,
§ 4, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof schendt.
Niettegenstaande de strafrechtelijke aard van die maatregel, in de zin
van artikel 6 EVRM, verplicht die bepaling de nationale wetgever niet
om een toezicht met volle rechtsmacht op het verzoek tot herstel van de
plaats in de oorspronkelijke staat in te richten.
Uit het enkel feit dat de gemachtigd ambtenaar alleen beslist, zonder
mogelijkheid van beroep bij de administratie tegen de herstelmaatregel
die hij bij de strafrechter heeft ingesteld, kan niet worden afgeleid dat
de beklaagde het recht werd ontnomen om zijn verweermiddelen op
dienende wijze voor dat gerecht aan te voeren. Het gerechtelijk toezicht
op de wettigheid van de herstelvordering onderwerpt de feitelijke gegevens die aan de beslissing van de administratieve overheid zijn voorafgegaan aan een diepgaand onderzoek, zodat het de eerlijke behandeling
van de zaak niet miskent.
Het arrest stelt dat de eisers voor de administratie en vervolgens
voor de rechter hun kritiek en argumenten hebben kunnen aanvoeren,
samen vergaderingen hebben kunnen beleggen, de plaats hebben kunnen
bezoeken en een uitvoerig onderzoek van hun voorstellen hebben
verkregen. Het wijst er ook op dat de gemachtigd ambtenaar subsidiair heeft voorgesteld om zijn aanspraken te herzien in de zin die hun
door het hof van beroep is aangewezen. Op de pagina’s 13 tot 16 gaat
het vervolgens over tot een controle op de wettigheid van de administratieve beslissing, door te onderzoeken of het administratief orgaan
onpartijdig is, de maatregel als enig doel een goede ruimtelijke ordening
heeft en de proportionaliteit ervan.
De appelrechters antwoorden aldus op het door de eisers voorgedragen
verweer. Aangezien zij naar recht hebben beslist dat de gemachtigd
ambtenaar op volstrekt onpartijdige wijze heeft gehandeld, schenden zij
de aangevoerde wetsbepalingen niet door het hierboven samengevatte
toezicht uit te oefenen, zonder dat zij het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag dienen te stellen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap EFIMO
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over de schuldvraag en over de straf
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.........................................................
Tweede middel
Het middel voert aan dat de appelrechters, door de overtredingen
aan de eiseres toe te rekenen, hun motiveringsplicht miskennen en een
foutieve toepassing maken van artikel 5 Strafwetboek, alsook de bewijskracht van de akten miskennen.
Volgens artikel 5, eerste lid, van het voormelde wetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die intrinsiek
verbonden zijn met de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel of
de waarneming van zijn belangen, of die, zoals blijkt uit de feiten, voor
zijn rekening zijn gepleegd.
Het alternatief karakter van die criteria belet de rechter niet om het
misdrijf ook aan de rechtspersoon toe te rekenen wanneer hij vaststelt
dat meerdere criteria verenigd zijn.
Het arrest vermeldt dat aangevoerd noch bewezen wordt dat de eiser
alleen maar voordeel zou hebben gehaald uit het juridische of materiële
kader van de eiseres om de misdrijven voor eigen rekening en in zijn
belang of zelfs ten nadele van de eiseres te plegen. Het voegt daaraan toe
dat, naast het subjectieve belang van de eiser, de bouw van het litigieuze onroerend goed een meerwaarde kon doen verhopen op het vlak van
het commerciële beleid en van de waarde van het vastgoedpatrimonium
van de eiseres, die de eigenares was van de grond op het ogenblik van
de bouw, zodat de bouwwerken met name voor haar rekening en in haar
belang zijn opgetrokken. Het oordeelt ten slotte dat de eiseres, aangezien zij haar stuk grond ter beschikking heeft gesteld, rechtstreeks heeft
meegewerkt aan de wederrechtelijke constructie en aan de instandhouding ervan tot de dag waarop zij dat stuk grond heeft verkocht.
Het arrest, dat oordeelt dat zij voor eigen rekening heeft gehandeld
en de litigieuze constructies in eigen belang heeft opgetrokken, heeft
aldus, zonder de door het middel daaraan toegeschreven tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid, twee criteria in aanmerking genomen op grond
waarvan de misdrijven aan de eiseres ten laste kunnen worden gelegd.
Gelet op die vaststellingen, diende het hof van beroep niet na te gaan
of de misdrijven al dan niet verband hielden met de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel van de eiseres.
Het arrest heeft evenmin de bewijskracht van de door de eiseres
vermelde stukken kunnen miskennen, vermits het arrest er niet naar
verwijst.
Ten slotte hebben de appelrechters, in strijd met wat het middel
aanvoert, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de eiseres niet
afgeleid uit de omstandigheid dat de eiser wetens en willens is opgetreden, in de zin van het voormelde artikel 5. Het hof van beroep heeft
immers eerst geoordeeld dat de onrechtmatige constructies voor rekening en in het belang van de beide vennootschappen waren opgetrokken,
en heeft aldus beslist dat de eiseres strafrechtelijk verantwoordelijk was,
en heeft pas daarna, met toepassing van artikel 5, tweede lid, daaraan
toegevoegd dat de eiser, een geïdentificeerde natuurlijke persoon die
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de fout wetens en willens heeft gepleegd, samen met de eiseres moest
worden 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
23 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Boelpaepe (bij de balie te Marche-en-Famenne), de heer Rey (bij de balie te
Brussel), de heer Pâques (bij de balie te Namen), de heer Baum (bij de
balie te Namen), de heer Uyttendaele (bij de balie te Brussel), de heer
Kennes (bij de balie te Brussel) en de heer De Bruyn.

N° 57
1o

— 24 januari 2013
(C.11.0371.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Burgerlijke
Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek. — Aard van

zaken.

—

algemeen.

die bepaling.

—
— Gevolg.

2o OPENBARE ORDE. — Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek. — Aard
die bepaling. — Gevolg.

van

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — Burgerlijke zaken. — algemeen. —
Laatste conclusie. — Vorm. — Syntheseconclusie. — Gevolg. — Eerdere
conclusies. — Verplichting voor de rechter. — Omvang.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — op conclusie. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Laatste
conclusie. — Vorm. — Syntheseconclusie. — Gevolg. — Eerdere conclusies.
— Verplichting voor de rechter. — Omvang.
5o EFFECTEN AAN TOONDER. — Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar
Luxemburgs recht. — Bewarende bank. — Vennootschap naar Luxemburgs
recht. — Aanwijzing in België van een orgaan dat de uitkering aan de deelnemers moet verzekeren. — Begrip uitkering aan de deelnemers.
6o PREJUDICIEEL GESCHIL. — EUROPESE UNIE. — Gemeenschappelijk
beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. — Bewarende bank. — Vennootschap naar Luxemburgs recht. — Aanwijzing in België van een orgaan dat
de uitkering aan de deelnemers moet verzekeren. — Begrip uitkering aan
de deelnemers.
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7o EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — Europese Unie. —
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. — Bewarende
bank. — Vennootschap naar Luxemburgs recht. — Aanwijzing in België van
een orgaan dat de uitkering aan de deelnemers moet verzekeren. — Begrip
uitkering aan de deelnemers.

1o en 2o Artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek strekt ertoe het goede
verloop van het proces te verbeteren en de rechtsgang te bespoedigen door
het werk van de rechter te verlichten en veiliger te maken ; die bepaling
is bijgevolg van openbare orde en de partijen mogen er niet van afwijken.
(Art. 748bis Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o Wanneer de laatste conclusie de vorm moet aannemen van een
syntheseconclusie, dient te rechter niet te antwoorden op een middel, noch
uitspraak te doen over een punt van de vordering dat in een eerdere conclusie
voorkwam maar niet in die laatste conclusie vermeld staat. (Art. 748bis
Gerechtelijk Wetboek)
5o, 6o en 7o Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 45 van
de richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 van de Raad tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) in die
zin moet worden uitgelegd dat het begrip uitkeringen aan de deelnemers
ook doelt op doelt op de levering aan deelnemers van certificaten van
deelbewijzen op naam, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie. (Art. 267 EG ; Art. 45 Richtlijn 85/611/EEG
van de Raad van 20 dec. 1985)

(g. t. Citibank Belgium n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 januari 2011.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Feiten
De feiten van de zaak, zoals ze blijken uit het bestreden arrest en
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt
worden samengevat :
1. Het fonds Citiportfolios is een gemeenschappelijk beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht dat wordt beheerd door de vennootschap naar
Luxemburgs recht Citiportfolios en waarvan de vennootschap naar
Luxemburgs recht Citibank Luxembourg de bewarende bank is.
2. Het prospectus van het fonds Citiportfolios werd in België verdeeld
door de verweerster in haar hoedanigheid van instelling die door
de vennootschap Citiportfolios werd aangewezen overeenkomstig
artikel 138, tweede lid, van de wet van 4 november [lees : december] 1990
op de financiële transacties en de financiële markten.
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3. De eiser heeft tussen 12 en 24 januari 1996 in het fonds Citiportfolios
belegd en daartoe rechtstreeks bij de bank Citibank Luxembourg ingetekend. De verweerster is niet opgetreden als inschrijvingswoonplaats
en heeft ook geen enkel commissieloon in die hoedanigheid ontvangen.
4. Citibank Luxembourg heeft op 9 september 1996, met uitwerking op
17 september 1996, een einde gemaakt aan al haar bank- en zakenrelaties met de eiser. Zij heeft hem gevraagd om vóór die datum alle gelden
en effecten die daar nog op zijn rekeningen stonden weg te halen. Citibank heeft de eiser gemeld dat zij, indien zij van hem geen instructies ontving over de aan te wenden verrichtingen om de deelbewijzen
in het fonds Citiportfolios te gelde te maken, ze op zijn naam zouden
worden ingeschreven in het register van de deelbewijzen dat de emittent bijhoudt.
5. Omdat de eiser Citibank Luxembourg geen instructies heeft gegeven,
heeft zij op 14 oktober 1996 die inschrijving gedaan.
6. Begin december 1996, dus drie maanden na de beëindiging van
de relaties met Citibank Luxembourg, heeft de eiser de verweerster
aangeschreven om de levering te verkrijgen van al zijn certificaten
van deelbewijzen aan toonder in het fonds Citiportfolios. De verweerster heeft de eiser geantwoord dat de deelbewijzen, aangezien ze werden
aangekocht bij Citibank Luxembourg, niet bij haar in een dossier zaten
en hem gemeld dat zij het dossier voor verder gevolg had overgezonden
naar Citibank Luxembourg.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres voert vier middelen aan waarvan de eerste drie als volgt
zijn gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1131, 1132 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 6 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, en inzonderheid het
beginsel van rechtszekerheid en het beginsel van het gewettigd vertrouwen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat met toepassing van artikel 748bis van het Gerechtelijk
Wetboek, enkel acht mag worden acht geslagen op de tweede aanvullende
conclusie die de eiser op 1 februari 2010 heeft neergelegd en die geldt als syntheseconclusie en de vorige conclusies van de eiser vervangt.
Het arrest grondt die beslissing op de redenen die het vermeldt onder IV.A. 1 en
inzonderheid op de onderstaande overweging :
“1. [Eisers] conclusies
(De verweerster) betoogt dat het hof van beroep met toepassing van artikel 748bis
van het Gerechtelijk Wetboek de tweede aanvullende conclusie die (de eiser) op
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1 februari 2010 heeft neergelegd, in aanmerking moet nemen. Zij leidt daaruit
af dat de vorige conclusies niet ter zake doen.
Artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek, dat in werking is getreden
op 22 juni 2007, 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 ofte
antwoorden op het advies van het openbaar ministerie, de laatste conclusies
van een partij de vorm aannemen van syntheseconclusies en dat, voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, de syntheseconclusies alle vorige conclusies
vervangen en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de syntheseconclusies neerlegt.
Artikel 780, eerste lid, 3°, bepaalt dat het vonnis, op straffe van nietigheid,
behalve de gronden en de slotsom, het onderwerp van de vordering en het antwoord
op de conclusies of middelen van de partijen bevat.
Het hof van beroep oordeelt dat enkel de laatste conclusie die dienstig
is neergelegd, in aanmerking mag worden genomen, daar zij, volgens de
bewoordingen van de wetgever, de synthese is van het standpunt (van de eiser).
(Eisers) tweede aanvullende conclusie werd neergelegd op 1 februari 2010 terwijl
de termijn voor de neerlegging op de griffie verstreek op 31 januari 2010. De neerlegging op 1 februari is echter regelmatig gebeurd omdat 31 januari 2010 een
zondag was.
Die conclusie, die geldt als syntheseconclusie, vervangt dus de eerdere
geschriften (van de eiser).
Het hof van beroep preciseert dat, hierboven, dus enkel [...] de slotsom van
(eisers) conclusie en van zijn syntheseconclusie aanmerking werd genomen en dit
uitsluitend voor de coherentie van het debat.
(De eiser) voert tevergeefs aan dat hij geen syntheseconclusie diende op de
stellen daar zijn geschriften elkaar de facto en de iure aanvullen.
Hij verwijst naar het formulier “gezamenlijk verzoek om een procedureagenda op te stellen” dat in het proces-verbaal van de terechtzitting van 4 juni
2009 werd bekrachtigd en waardoor hij — overeenkomstig het protocol baliemagistratuur — geen laatste conclusie in de vorm van syntheseconclusie hoefde
op te stellen.
Merkwaardig genoeg is dat formulier gedeeltelijk gescheurd.
Toen dit op het hof [van beroep] ter sprake kwam op de terechtzitting van
9 november 2010 werd geakteerd dat de partijen daarover geen bijzondere opmerkingen hadden.
Het hof van beroep mag dat stuk in die toestand dus in aanmerking nemen.
Kennelijk is dat formulier een “versie 19 oktober 2007”, en dateert dus inderdaad van na de wetswijziging die op 22 juni 2007 in werking trad.
Het hof van beroep leidt daaruit dus af dat voornoemd stuk de betrekkingen
tussen de balie en het hof van beroep regelt, althans op 4 juni 2009.
Dat gegeven heeft echter geen weerslag op de rechtspleging in deze zaak
aangezien het gaat om betrekkingen tussen de advocaten en het hof van beroep.
Toen (de eiser) echter op 1 februari 2010 zijn tweede aanvullende conclusie neerlegde, had hij geen raadsman. Laatstgenoemde had op 27 augustus 2009 immers
beslist hem niet langer te verdedigen (...).
Hij kan zich dus niet beroepen op een protocol dat enkel geldt voor een rechtspleging waar de partijen door een raadsman worden bijgestaan.
Het middel dat hij aanvoert is dus niet gegrond”.
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Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 149 van de Grondwet wordt elk vonnis met redenen omkleed.
De beslissing die geen antwoord geeft op een duidelijk en omstandig verweer dat
objectief controleerbare gegevens aanvoerde, is dus niet regelmatig met redenen
omkleed.
De eiser voerde in zijn tweede aanvullende conclusie aan dat “deze tweede
aanvullende conclusie, overeenkomstig het desbetreffende protocol balie-magistratuur en luidens de afspraak in het gezamenlijk verzoek om een procedureagenda
op te stellen en om een pleitdatum vast te leggen overeenkomstig artikel 747,
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan op 4 juni 2009 de beschikking werd uitgesproken die de termijnen voor de instaatstelling van de zaak
vaststelde, niet opgesteld is in de vorm van syntheseconclusie en de appelconclusie en de aanvullende conclusie niet vervangt die [de eiser] respectievelijk op
31 augustus en op 30 november 2009 heeft neergelegd”.
Hij stelde aldus dat er naast het protocol balie-magistratuur een afspraak
was tussen de partijen die bleek uit het “formulier gezamenlijk verzoek om
een procedureagenda op te stellen” dat in het proces-verbaal van de rechtspleging d.d. 4 juni 2009 is bekrachtigd en waardoor zij geen laatste conclusie in
de vorm van syntheseconclusie hoeven op te stellen.
Het arrest zegt alleen maar dat de eiser zich niet kan beroepen op het protocol
balie-magistratuur dat enkel geldt voor een rechtspleging waar de partijen door
een raadsman worden bijgestaand.
Het geeft aldus geen antwoord op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat er
een afspraak tussen de partijen was om de laatste conclusie niet in de vorm van
syntheseconclusie op te stellen. Het arrest is dus niet regelmatig met redenen
omkleed (schending artikel 149 van de Grondwet).
Doordat het arrest de gevolgen van het protocol balie-magistratuur beperkt
tot de partijen die door een advocaat worden bijgestaan, verleent het dat stuk
een draagwijdte die onverenigbaar is met de artikelen 6 en 14 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in zoverre
het een onverantwoorde discriminatie invoert tussen de partijen die door een
advocaat worden bijgestaan en die welke niet door een advocaat worden
bijgestaan (schending van de artikelen 6 en 14 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan,
tot wet ; daarbij staat het de partijen trouwens vrij alle overeenkomsten te
sluiten die niet strijdig zijn met de openbare orde of met de goede zeden (artikelen 6, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur die het recht op rechtszekerheid en de bescherming van het gewettigd vertrouwen omvatten, moeten
door het beheer van die griffie worden nageleefd. Die beginselen houden onder
meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders
kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid.
Daaruit volgt dat de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd.
In deze zaak wordt geenszins betwist.dat de partijen een formulier “gezamenlijk verzoek om een procedureagenda op te stellen” hebben ondertekend dat
in het proces-verbaal van de terechtzitting van 4 juni 2009 wordt bekrachtigd
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waardoor zij geen laatste conclusie in de vorm van syntheseconclusie hoefden op
te stellen.
De griffie van het hof van beroep te Brussel heeft dat formulier bezorgd en het
bevat het akkoord van de partijen om de laatste conclusie niet in de vorm van
syntheseconclusie op te stellen. Het heeft bij de eiser het gewettigd vertrouwen
kunnen wekken dat hij zijn laatste conclusie niet in die vorm hoefde op te stellen.
Het arrest dat oordeelt dat geen rekening hoeft te worden gehouden met dat
formulier “gezamenlijk verzoek om een procedureagenda op te stellen” weigert
aan het akkoord tussen partijen, dat in dat formulier vervat is, het gevolg toe
te kennen dat het wettelijk tussen hen heeft. Het miskent aldus de verbindende
kracht van dat akkoord en schendt bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek of, op zijn minst, het beginsel van de contractuele vrijheid op grond
waarvan de partijen mogen afwijken van artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek (schending van de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zoveel als nodig, 748bis van het Gerechtelijk Wetboek).
Op zijn minst miskent het arrest eisers gewettigde verwachtingen die zijn
ontstaan uit het formulier dat de griffie van het hof van beroep hem heeft
bezorgd. Het miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid, en voor zoveel als nodig, het algemeen rechtsbeginsel van de bescherming van het gewettigd vertrouwen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest herinnert eerst eraan dat de eiser in de slotsom van zijn op 31 augustus
2009 neergelegde appelconclusie (de slotsom van zijn aanvullende conclusie
verwijst overigens ernaar) vordert “dat (de verweerster) wordt veroordeeld om
(hem) de certificaten te bezorgen van de deelbewijzen die vermeld staan in het
prospectus van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios (...) die
het bewijs leveren dat hij eigenaar is van de deelbewijzen die hij heeft aangekocht in de compartimenten French Equity (1.494, 227 deelbewijzen) en Japanese
Equity (4.483, 724 deelbewijzen) van het gemeenschappelijk beleggingsfonds
Citiportfolios ; dat (de verweerster) wordt veroordeeld tot betaling van een
dwangsom van 1.000.000 euro per dag indien (hij) niet alle voornoemde deelbewijscertificaten heeft ontvangen na de betekening van het te wijzen vonnis aan
(de verweerster) ; dat (de verweerster) wordt veroordeeld om (hem) 56.774.000
euro te betalen, welk bedrag gelijkstaat met de schade die (hij) volgens (de
verweerster) diende te verminderen, maar die hij niet heeft kunnen verminderen doordat (de verweerster) haar wettelijke en contractuele verplichting om
hem zijn deelbewijscertificaten van het compartiment EAMEC van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios te bezorgen wanneer (hij) eind 1996 (de
verweerster) heeft gevraagd ze te leveren, niet is nagekomen ; dat (de verweerster) veroordeeld wordt tot betaling van nalatigheidsinterest op dat bedrag
van 56.774.000 euro vanaf eind 2007, datum waarop het bedrag verschuldigd
was ; subsidiair, dat (de verweerster) wordt veroordeeld om (hem) 51.408.000 euro
te betalen, welk bedrag overeenstemt (met zijn) schade die (de verweerster)
moet vergoeden in haar hoedanigheid van bemiddelaar van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios volgens artikel 55, derde lid, en artikel 206, 3°,
van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
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beleggingsportefeuilles ; dat (de verweerster) desgevallend wordt veroordeeld tot
betaling van nalatigheidsinterest op dat bedrag van 51.408.000 euro vanaf eind
2007, datum waarop het bedrag verschuldigd was ;
zeer subsidiair, dat de (verweerster) wordt veroordeeld om (hem) 2.300.000 euro
te betalen als vergoeding van (zijn) schade ten gevolge van de niet-naleving door
(de verweerster) van haar wettelijke en contractuele verplichting om hem zijn
deelbewijscertificaten van het compartiment EAMEC van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios te leveren, toen (hij) eind 1996 (de verweerster) daar om vroeg, die niet langer mogelijk is door de vroegtijdige vereffening van het compartiment EAMEC in 1998 ; dat (de verweerster) desgevallend
wordt veroordeeld tot betaling van nalatigheidsinterest op dat bedrag van
2.300.000 euro, sinds 3 december 1996, toen (hij) (de verweerster) vroeg zijn
deelbewijscertificaten van het compartiment EAMEC te leveren” ; vervolgens
beschikt het arrest afwijzend op eisers vordering die ertoe strekt de deelbewijscertificaten te doen leveren die het bewijs leveren dat hij eigenaar is van
de deelbewijzen die hij heeft aangekocht in de compartimenten French Equity
en Japanese Equity van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios.
Het arrest grondt die beslissing op de redenen die het vermeldt onder IV.B.1 en
inzonderheid op de onderstaande overweging :
“Uit het arrest van het hof [van beroep] van 12 januari 2006 volgt dat voornoemd
hof beslist heeft dat (de verweerster) geen buitencontractuele fout had begaan
bij de verspreiding van het uitgifteprospectus van het fonds Portfolios en dat
(de verweerster) niet de medecontractant (van de eiser) was. Dat arrest beslist
ook dat in deze zaak de intekening rechtstreeks op (eisers) naam is gebeurd, in
Luxemburg, bij Citibank Luxembourg. De (verweerster) is niet opgetreden als
inschrijvingswoonplaats en heeft ook geen enkel commissieloon in die hoedanigheid ontvangen.
Over de litigieuze kwestie van het bestaan van een contractuele band tussen
de partijen werd dus tegenspraak gevoerd en het hof heeft beslist dat genoemd
verband niet bestond.
Die beslissing heeft gezag van gewijsde.
Bijgevolg moet in deze aanleg vastgesteld worden dat, met dat gezag van
gewijsde, beslist is dat er geen contractuele band bestond tussen (de eiser) en (de
verweerster).
Aangezien (de eiser) zijn vordering tot levering van certificaten (of, subsidiair,
zijn vordering tot schadevergoeding) grondt op de contractuele verbintenis van
(de verweerster) om de verspreiding te verzekeren van de deelbewijscertificaten
van het gemeenschappelijk beleggingsfonds, gaat die vordering dus in tegen het
feit dat beslist is dat er geen contractuele banden zijn tussen de partijen.
Zijn vordering is dus niet gegrond.
(De eiser) probeert eveneens tevergeefs zijn relatie als klant met een rekening
bij (de verweerster) naar voren te schuiven om toch maar een contractuele
verhouding te vinden op grond waarvan (de verweerster) die levering zou moeten
doen.
Uit die verhouding volgt niet dat (de verweerster) enige soortgelijke contractuele verplichting zou hebben, daar zij dienaangaande geen enkele specifieke
en duidelijke verbintenis is aangegaan.
(De eiser) betoogt ook dat artikel 130 van de wet van 20 juli 2004 betreffende
bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (voorheen
artikel 138 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten) is geschonden, luidens hetwelk de beleggingsinstelling
(Citiportfolios) een instelling moet aanwijzen die instaat voor de uitkeringen aan
de deelnemers en de verkoop of de inkoop van de rechten van deelneming alsmede
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voor de verspreiding van de informatie die de beleggingsinstelling moet
verstrekken. Die wetten vormen de toepassing naar Belgisch recht van de richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen
voor collectieve belegging in effecten (icbe ‘s).
Artikel 45 bepaalt dat de icbe, in het in artikel 44 bedoelde geval, met inachtneming van de in de Lidstaat van verhandeling geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, onder meer de nodige maatregelen moet treffen opdat
aldaar voor de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop van of terugbetaling op
de rechten van deelneming alsmede de verspreiding van de informatie die de icbe
moet verstrekken, wordt zorg gedragen.
Het begrip “uitkering” moet dus begrepen worden in de zin van ‘betaling’ aan
de deelnemers en niet, zoals (de eiser) betoogt, in de zin van levering van de
deelbewijzen.
Het middel is dus niet gegrond.
(De eiser) voert ook aan dat het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden geschonden is met betrekking tot de
vermeende eigendomsderving van zijn deelbewijzen.
Dat middel kan niet worden aangevoerd tegen de (verweerster) aan wie geen
enkele tekortkoming kan worden verweten.
Bovendien werd aan (de eiser) duidelijk gemeld dat zijn deelbewijzen in het
register van het gemeenschappelijk beleggingsfonds zouden worden ingeschreven.
Er kan dus geen sprake zijn van enige derving van zijn eigendomsrecht aangezien, hij overigens toegeeft dat die inschrijving zijn eigendomsrecht bewijst.
Uit het bovenstaande volgt dat het hoger beroep niet gegrond is.”
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 149 van de Grondwet wordt elk vonnis met redenen omkleed.
De beslissing die geen antwoord geeft op een duidelijk en omstandig verweer dat
objectief controleerbare gegevens aanvoerde, is dus niet regelmatig met redenen
omkleed.
Het arrest beschikt afwijzend op eisers vordering die ertoe strekt de deelbewijscertificaten te doen leveren die het bewijs leveren dat hij eigenaar is van de
deelbewijzen die hij heeft aangekocht in de compartimenten French Equity en
Japanese Equity van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios.
Het arrest geeft aldus geen antwoord op de op 31 augustus 2009 neergelegde
appelconclusie waarin de eiser vordert dat de verweerster wordt veroordeeld om
hem 51.408.000 euro te betalen, welk bedrag overeenstemt met zijn schade die
de verweerster moet vergoeden in haar hoedanigheid van bemiddelaar van het
gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios volgens artikel 55, derde lid
en artikel 206, 3°, van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het is bijgevolg niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek moeten de rechters
uitspraak doen over alle punten van de vordering die bij hen aanhangig zijn
gemaakt.
Krachtens artikel 149 van de Grondwet wordt elk vonnis met redenen omkleed.
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Zoals het arrest erop wijst [vorderde] de eiser subsidiair in zijn op 31 augustus
2009 neergelegde appelconclusie dat de verweerster wordt veroordeeld om hem
51.408.000 euro te betalen, welk bedrag overeenstemt met zijn schade die de
verweerster moet vergoeden in haar hoedanigheid van bemiddelaar van het
gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios volgens artikel 55, derde lid,
en artikel 206, 3°, van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van
collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
Het arrest doet alleen maar uitspraak over eisers vordering tot levering van
de deelbewijscertificaten die het bewijs leveren dat hij eigenaar is van de
deelbewijzen die hij heeft aangekocht in de compartimenten French Equity en
Japanese Equity van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios.
Aldus hebben de appelrechters ofwel geen uitspraak gedaan over een van
de punten van de vordering (schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek), ofwel zonder de redenen ervan te vermelden, een vordering verworpen
die regelmatig bij hen aanhangig was gemaakt door eisers conclusie. Het arrest
is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van
de Grondwet).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 138 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten, zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, vóór de
wijziging ervan door artikel 137, § 1, 3°, van de wet van 2 augustus 2002 (in werking
op 1 juni 2003) en vóór de opheffing ervan door artikel 242, tweede lid, van de wet
van 20 juli 2004 (in werking op 9 maart 2005) ;
— voor zoveel als nodig, artikel 130, tweede lid, van de wet van 20 juli 2004
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles ;
— artikel 45 van de richtlijn 85/644/EEG van de Raad van 20 december 1985 van
de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals het
van toepassing was vóór de opheffing ervan bij artikel 117 van de richtlijn 2009/65/
EG van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en van de Raad tot coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, met uitwerking op 1 juli 2011 ;
— artikel 288, derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beschikt afwijzend op eisers vordering die ertoe strekt de deelbewijscertificaten te doen leveren die het bewijs leveren dat hij eigenaar is van
de deelbewijzen die hij heeft aangekocht in de compartimenten French Equity
en Japanese Equity van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios.
Het arrest grondt die beslissing op de redenen die het vermeldt onder IV. B. 1.1
en inzonderheid op de onderstaande overweging :
“30. (De eiser) voert eveneens de schending aan van artikel 130 van de wet van
20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (voorheen artikel 138 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten,), luidens hetwelk de beleggingsinstelling (Citiportfolios) een instelling moet aanwijzen die instaat voor de uitkeringen
aan de deelnemers en de verkoop of de inkoop van de rechten van deelneming
alsmede voor de verspreiding van de informatie die de beleggingsinstelling
moet verstrekken.
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Die wetten vormen de toepassing naar Belgisch recht van de richtlijn 85/61 l/EEG
van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Artikel 45 van die richtlijn bepaalt dat de icbe, in het in artikel 44 bedoelde
geval, met inachtneming van de in de Lidstaat van verhandeling geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, onder meer de nodige maatregelen moet
treffen opdat aldaar voor de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop van
of terugbetaling op de rechten van deelneming alsmede de verspreiding van de
informatie die de icbe moet verstrekken, wordt zorg gedragen.
Het begrip “uitkering” moet dus begrepen worden in de zin van ‘betaling’ aan
de deelnemers en niet, zoals (de eiser) betoogt, in de zin van levering van de
deelbewijzen.
Het middel is dus niet gegrond.”
Grieven
Krachtens artikel 138 van de wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten, zoals het van toepassing was ten tijde van
de feiten (thans artikel 130 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen
van collectief beheer van beleggingsportefeuilles), moet de beleggingsinstelling
een instelling aanwijzen die instaat voor de uitkeringen aan de deelnemers en
de verkoop of de inkoop van de rechten van deelneming alsmede voor de
verspreiding van de informatie die de beleggingsinstelling moet verstrekken.
Die wetten vormen de omzetting naar Belgisch recht van de bepalingen van
de richtlijn 85/611VEEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Wanneer de rechter toepassing maakt van een nationale wet die een richtlijn
omzet, moet hij de wet uitleggen in het licht van de bewoordingen en van de
doelstelling van de richtlijn, teneinde het door die richtlijn bedoelde resultaat
te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde lid, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (oud artikel 249, derde lid, van het
EG-Verdrag), krachtens hetwelk een richtlijn verbindend is ten aanzien van het
te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, waarbij aan de
nationale instanties echter de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen te
kiezen.
Artikel 138 van de wet van 4 december 1990 (thans artikel 130, tweede lid, van
de wet van 20 juli 2004) zette meer bepaald artikel 45 van de richtlijn 85/644/EEG
van de Raad van 20 december 1985 om naar Belgisch recht. Dat artikel luidt als
volgt : “In het in artikel 44 bedoelde geval moet de icbe, met inachtneming van
de in de Lidstaat van verhandeling geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, onder meer de nodige maatregelen treffen opdat aldaar voor
de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop van of terugbetaling op de rechten
van deelneming alsmede de verspreiding van de informatie die de icbe moet
verstrekken, wordt zorg gedragen”.
Die bepaling wil een houder van effecten concreet de mogelijkheid bieden om,
los van elke beschouwing over de vestiging van zijn eigendomsrecht, zijn recht uit
te oefenen zonder zich naar het buitenland te verplaatsen door zich te wenden
tot een bewarende bank, en van de bemiddelaar van het gemeenschappelijk
beleggingsfonds te eisen dat hij de in artikel 138 van de wet van 4 december 1990
(thans artikel 130, tweede lid, van de wet van 20 juli 2004) vermelde opdrachten
uitvoert, daarbij inbegrepen de levering van de deelbewijscertificaten, ook al
staan ze op naam.
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Het begrip “uitkeringen aan de deelnemers” dat wordt overgenomen in
artikel 138 van de wet van 4 december 1990 (thans 130, tweede lid, van de wet van
20 juli 2004) doelt immers ook op de levering van de deelbewijscertificaten.
Het arrest dat oordeelt dat het begrip “uitkeringen aan de deelnemers”,
als bedoeld in artikel 138 van de wet van 4 december 1990 (thans artikel 130 van
de wet van 20 juli 2004) helemaal niet doelde op de “levering van deelbewijzen”,
terwijl de levering van de deelbewijzen behoort tot de in artikel 138 van de wet
van 4 december 1990 (thans artikel 130, tweede lid, van de wet van 20 juli 2004)
vermelde opdrachten die de verweerster voor het gemeenschappelijk
beleggingsfonds Citiportfolios moet uitvoeren, verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing (schending van artikel 138 van de wet van 4 december 1990 op de
financiële transacties en de financiële markten en, voor zoveel als nodig, van
artikel 130, tweede lid, van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen
van collectief beheer van beleggingsportefeuilles).
Subsidiair, ingeval het Hof zou oordelen dat artikel 45 van de richtlijn
85/611VEEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten een uitlegging behoeft alvorens uitspraak over het
middel te doen, verzoekt de eiser het Hof de onderstaande prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen : “moet artikel 45 van de
richtlijn 85/644/EEG van de Raad van 20 december 1985 van de Raad tot coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten in die zin worden uitgelegd dat het
begrip “uitkeringen aan de deelnemers” ook doelt op de levering aan de deelnemers van certificaten van deelbewijzen op naam?”.

IV. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De beide onderdelen samen
1. De eiser preciseerde in zijn op 1 februari 2010 neergelegde “tweede
aanvullende conclusie” dat “deze tweede aanvullende conclusie overeenkomstig het desbetreffende protocol balie-magistratuur en .luidens
de afspraak in het gezamenlijk verzoek om een procedureagenda op te
stellen en om een pleitdatum vast te leggen overeenkomstig artikel 747,
§ 1, Gerechtelijk Wetboek [...], niet opgesteld is in de vorm van syntheseconclusie en de [eerdere] appelconclusies [van de eiser] niet vervangt”.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de eiser aldus ervan uitging “dat
er naast het protocol balie-magistratuur [en dus los van de toepassing
van dat protocol], een afspraak was tussen de partijen die bleek uit het
formulier ‘gezamenlijk verzoek om een procedureagenda op te stellen’” ,
steunt het op een onjuiste uitlegging van die conclusie en mist het bijgevolg feitelijke grondslag.
2. Voor het overige oordeelt het arrest dat “artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek, dat in werking is getreden op 22 juni 2007, 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
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te antwoorden op het advies van het openbaar ministerie, de laatste
conclusies van een partij de vorm aannemen van syntheseconclusies en
dat, voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, de syntheseconclusies alle vorige conclusies vervangen en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de syntheseconclusies neerlegt [en dat]
artikel 780, eerste lid, 3°, bepaalt dat het vonnis, op straffe van nietigheid, behalve de gronden en de slotsom, het onderwerp van de vordering
en het antwoord op de conclusies of middelen van de partijen bevat”.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 volgt
dat voornoemd artikel 748bis tot doel heeft het goede verloop van het
geding te verbeteren en de rechtsgang te versnellen door het werk
van de rechter te verlichten en nader te omschrijven. Die bepaling is
derhalve van openbare orde en de partijen mogen niet ervan afwijken.
In zoverre het middel opkomt tegen de schending van de artikelen 6 en
14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, alsook tegen de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134
Burgerlijk Wetboek, kan het niet, zoals de verweerster stelt, leiden tot
cassatie en is het, bijgevolg, niet ontvankelijk.
3. Tot slot blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan dat de eiser voor de feitenrechters zou hebben aangevoerd dat het
formulier “gezamenlijk verzoek om een procedureagenda op te stellen”
bij hem het gewettigd vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn laatste
conclusie niet in de vorm van syntheseconclusie hoefde op te stellen.
In zoverre het middel de miskenning aanvoert van de algemene rechtsbeginselen van rechtszekerheid en van het gewettigd vertrouwen, is het
nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
Tweede middel
De beide onderdelen samen
Krachtens artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek, afgezien van de
gevallen die op deze zaak niet van toepassing zijn, neemt de laatste
conclusie van een partij de vorm aan van syntheseconclusie en die, voor
de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3°, van dat wetboek, alle vorige
conclusies vervangt.
Uit die bepaling volgt dat, wanneer de laatste conclusie de vorm
van syntheseconclusie moet aannemen, de rechter niet gehouden is te
antwoorden op een middel noch uitspraak te doen over een punt van
de vordering uit vorige conclusies dat niet in die laatste conclusie is
herhaald.
Met de in het eerste middel tevergeefs bekritiseerde redenen beslist
het arrest dat de eiser op 1 februari 2010 op de griffie van het hof van
beroep zijn conclusie heeft neergelegd die geldt als syntheseconclusie en
zijn eerdere conclusies vervangt.
De beide onderdelen, die steunen op de bewering dat de rechter, wanneer
een syntheseconclusie voorhanden is, toch nog moet antwoorden op een
middel of uitspraak doen over een punt van de vordering die slechts in
de eerdere conclusies voorkwamen, falen naar recht.
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Derde middel
1. Het arrest stelt vast dat “[de eiser] betoogt [...] dat artikel 130 van
de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles (voorheen artikel 138 van de wet van
4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten)
is geschonden, luidens hetwelk de beleggingsinstelling Citiportfolios
een instelling moet aanwijzen die instaat voor de uitkeringen aan de
deelnemers en de verkoop of de inkoop van de rechten van deelneming
alsmede voor de verspreiding van de informatie die de beleggingsinstelling moet verstrekken”.
Het arrest wijst erop dat “die wetten [...] de toepassing naar Belgisch
recht [vormen] van de richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december
1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten (icbe’s)”.
Het arrest vermeldt : “artikel 45 van de richtlijn bepaalt dat de icbe, in
het in artikel 44 bedoelde geval, met inachtneming van de in de Lidstaat
van verhandeling geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, onder meer de nodige maatregelen moet treffen opdat aldaar
voor de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop van of terugbetaling
op de rechten van deelneming alsmede de verspreiding van de informatie
die de icbe moet verstrekken, wordt zorg gedragen”.
Het arrest oordeelt dat “het begrip ‘uitkering’ [dus] moet [...] begrepen
worden in de zin van ‘betaling’ aan de deelnemers en niet, zoals [de eiser]
betoogt, in de zin van levering van de deelbewijzen” en beslist dat “het
middel [...] niet gegrond [is]”.
2. Het middel dat die beslissing bekritiseert, voert aan dat het begrip
“uitkeringen aan de deelnemers”, als vermeld in artikel 138 van de wet
van 4 december 1990 (thans 130, tweede lid, van de wet van 20 juli 2004)
ook doelt op de levering van deelbewijzen die behoort tot de in die artikelen vermelde opdrachten die de verweerster voor het gemeenschappelijk beleggingsfonds Citiportfolios moet uitvoeren.
Het middel gaat ervan uit dat die bepalingen, die de omzetting vormen
van artikel 45 van de richtlijn 85/61l/EEG van de Raad van 20 december
1985, een houder van effecten concreet de mogelijkheid willen bieden om,
los van elke beschouwing over de vestiging van zijn eigendomsrecht,
zijn recht uit te oefenen zonder zich naar het buitenland te verplaatsen
door zich te wenden tot een bewarende bank, en van de bemiddelaar van
het gemeenschappelijk beleggingsfonds te eisen dat hij de in artikel 138
van de wet van 4 december 1990 vermelde opdrachten uitvoert, daarbij
inbegrepen de levering van de deelbewijscertificaten, ook al staan ze op
naam.
3. Het onderzoek van het middel dat in essentie betrekking heeft
op de aangevoerde schending artikel 45 van de richtlijn 85/611/EEG van
de Raad van 20 december 1985, vereist dat aan het Hof van Justitie van
de Europese Unie de in het dictum van dit arrest weergegeven prejudiciële vraag wordt gesteld.
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Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie
de onderstaande prejudiciële vraag heeft beantwoord :
Moet artikel 45 van de richtlijn 85/644/EEG van de Raad van 20 december
1985 van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging
in effecten (icbe’s) in die zin worden uitgelegd dat het begrip “uitkeringen aan de deelnemers” ook doelt op de levering aan de deelnemers
van certificaten van deelbewijzen op naam?
24 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Foriers en de heer Kirkpatrick.

N° 58
1o

— 24 januari 2013
(C.11.0649.F)

kamer

1o ENERGIE. — Gasleidingen en elektriciteitskabels. — Beheerder van het
openbaar domein. — Recht om inrichtingen te doen verplaatsen. — Aard
van de verplichtingen van het bedrijf dat de inrichting heeft geplaatst. —
Voorwerp van de wetsbepalingen.
2o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — ENERGIE. — Gasleidingen en
elektriciteitskabels. — Beheerder van het openbaar domein. — Recht om
inrichtingen te doen verplaatsen. — Rechtsvordering tot betaling van de
kosten voor verplaatsing van de inrichtingen. — Aard.
3o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde). — Termijnen. — Energie. — Gasleidingen en elektriciteitskabels. — Beheerder van het openbaar domein. — Recht om inrichtingen te doen verplaatsen. — Rechtsvordering tot betaling van de kosten
voor verplaatsing van de inrichtingen.
4o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde). — Aanvang. — Energie. — Gasleidingen en elektriciteitskabels. — Beheerder van het openbaar domein. — Recht om inrichtingen
te doen verplaatsen. — Rechtsvordering tot betaling van de kosten voor
verplaatsing van de inrichtingen. — Voorwerp van de verjaring. — Gevolg.

1o Het enige artikel van de wet van 17 januari 1938, zevende lid, en artikel 13,
derde lid, van de wet van 10 maart 1925 doen voor het bedrijf dat de inrich
ting heeft geplaatst, niet de verplichting ontstaan op zijn kosten de door de
Staat, de provincies en de gemeente gevorderde werkzaamheden tot wijzi
ging van de inrichtingen of van het plan van aanleg van een inrichting,
evenals van de daarmee verband houdende werken, uit te voeren, maar
bepaalt uitsluitend wie de kosten moet dragen wanneer die openbare over
heden hun recht uitoefenen om de inrichting of het plan van een aanleg
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evenals de daarmede verband houdende werken te doen wijzigen  (1). (Enig
art., zevende lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925)
2o De uit die wetsbepalingen voortvloeiende rechtsvordering is een persoonlijke
rechtsvordering en geen vordering tot herstel van een schade uit een fout  (2).
(Enig art., zevende lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 13, derde lid, Wet 10 maart
1925)
3o De uit die wetsbepalingen voortvloeiende rechtsvordering verjaart, sinds de
inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van artikel 2262bis
Burgerlijk Wetboek, na verloop van tien jaar. (Art. 2262bis BW ; Enig art.,
zevende lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925)
4o De verjaring, die een verweer vormt tegen een te laat ingestelde
rechtsvordering, kan niet beginnen te lopen vóór het ontstaan van die
rechtsvordering ; de rechtsvordering die een verbintenis bekrachtigt, ontstaat
in de regel de dag waarop die verbintenis moet worden uitgevoerd, en verjaart
bijgevolg vanaf dat tijdstip  (3). (Art. 2262bis BW ; Enig art., zevende lid,
Wet 17 jan. 1938 ; Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925)

(Intercommunale d’électricité du hainaut c.v.b.a. t. Waals gewest,
Minister van begroting, financiën, uitrusting en patrimonium)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 14 december 2010.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 1382, 1383 en 2262bis § 1, tweede lid, (ingevoegd door artikel 5 van
de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring) van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiseressen vorderen dat verweerders rechtsvordering niet-ontvankelijk
wordt en beroepen zich daartoe in hoofdzaak op artikel 2262bis van het Burgerlijk
Wetboek dat een vijfjarige verjaring invoert inzake buitencontractuele verjaring.
Het arrest verwerpt die zienswijze op grond van de onderstaande redenen :

  (1) Cass. 2 feb. 2006, AR C.05.0614.F, AC 2006, nr. 70.
  (2) Idem.
  (3) Cass. 27 juni 2011, AR S.10.0016.F, AC 2011, nr. 428, met concl. van procureur-generaal J.-F. Leclercq, in Pas. 2011, nr. 428.

ARREST-2013-01.indb 218

15/11/13 12:18

N° 58 - 24.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

219

“Met betrekking tot de verplaatsing van de elektriciteitsinrichtingen werden
op 15 september 1978 twee facturen uitgegeven onder de nummers 183 en 184,
respectievelijk voor een bedrag van 658.177 frank en van 1.498.712 frank, en twee
andere op 13 maart 1979 onder de nummers 39 en 40, respectievelijk voor een
bedrag van 70.915 frank en van 150.309 frank.
[Verweerders] vordering, die werd ingesteld bij dagvaarding van 11 december
2007, betreft de bedragen van die facturen.
Die bedragen worden van de [eiseressen] gevorderd in de context van ambtshalve maatregelen die de [verweerder] heeft genomen en slechts uitwerking
kunnen hebben zodra hij daadwerkelijk de facturen van de onderneming Van Riel
heeft betaald, zijnde op 9 november 1979.
Op die datum heeft de [verweerder] immers definitief zijn schuld aan de
vennootschap Van Riel vereffend en worden de verbintenissen van de [eiseressen]
jegens hem definitief vastgelegd met betrekking tot de kosten die hij hoorde
[lees : zij hoorden] te dragen, overeenkomstig het enig artikel, zevende lid, van de
wet [van 17 januari 1938].
[…] De rechtsvordering steunt niet op het herstel van een schade ten gevolge
van een fout, maar op het recht van de [verweerder] om de kosten voor de verplaatsing van de gas- en elektriciteitsinrichtingen op de [eiseressen] te verhalen, overeenkomstig de wetten van 17 januari 1938 en 10 maart 1925.
Het gaat dus om een persoonlijke rechtsvordering waarvan de verjaring wordt
geregeld door artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek. Ten tijde van de feiten
bepaalde het Burgerlijk Wetboek dat een dergelijke rechtsvordering verjaarde
door verloop van dertig jaren. De wet van 10 juni 1998 heeft die termijn teruggebracht op 10 jaar, maar krachtens de overgangsbepalingen is die termijn pas
ingegaan bij de inwerkingtreding van die wet. Die termijn verviel dus pas op
27 juli 2008.
De rechtsvordering werd ingesteld bij dagvaarding van 11 december 2007 en de
[verweerder] kon zijn recht om die bedragen terugbetaald te krijgen, uitoefenen
vanaf 9 november 1979 zodat moet worden aangenomen dat de rechtsvordering
niet verjaard is.”
Grieven
Krachtens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek verjaren
de “persoonlijke rechtsvorderingen” door verloop van tien jaar te rekenen van
de dag waarop het vorderingsrecht ontstaat. Ten tijde van de feiten bedroeg de
verjaringstermijn echter dertig jaar.
Op die gemeenrechtelijke regeling is er één afwijking : krachtens artikel 2262bis,
§ 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaart een rechtsvordering tot
vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door
verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis
heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van
de daarvoor aansprakelijke persoon ; daarbij wordt gepreciseerd dat die vorderingen in ieder geval verjaren door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend
op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.
Er zijn dus twee onderscheiden regelingen : die welke van toepassing is op de
persoonlijke rechtsvorderingen in de algemene zin (waarvoor ten tijde van de
feiten een dertigjarige verjaringstermijn gold maar die voortaan verjaren door
verloop van 10 jaar) en de afwijkende regeling die van toepassing is op de persoonlijke rechtsvorderingen in zoverre ze gegrond zijn op een buitencontractuele
oorzaak (waarvoor voortaan een vijfjarige verjaringstermijn geldt).
Doordat de eiseressen hun verbintenissen uit de wetten van 10 maart 1925 en
17 april 1938 om de inrichtingen op hun kosten te verplaatsen, niet hebben uitge-
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voerd, zijn zij dus hun wettelijke verbintenissen niet nagekomen en hebben zij
bijgevolg die wet geschonden.
Welnu, schending van de wet is een buitencontractuele fout waarvan de
verplichting tot herstel van de schade die eruit voortvloeit, geregeld wordt door
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat een uitvoering in natura de voorkeur heeft op een schadevergoeding.
De rechter bij wie een vordering tot uitvoering in natura aanhankelijk is
gemaakt, moet ze dus, in beginsel, inwilligen, tenzij de uitvoering in natura
onmogelijk is geworden of voortkomt uit een misbruik van recht.
In deze zaak is [verweerders] vordering tot terugbetaling in hoofdsom van
de facturen van aannemer Van Riel een vordering tot herstel in natura van
de miskenning van de wettelijke verbintenis van de eiseressen. In zijn dictum
vordert de [verweerder] geen schadevergoeding als zodanig, wat doorgaans het
geval is wanneer een partij zich beroept op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een partij op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg is [verweerders] rechtsvordering een rechtsvordering tot vergoeding
van een schade op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de
eiseressen, die verjaart door verloop van vijf jaar en afwijkend geregeld wordt
door artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk
de rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele
aansprakelijkheid verjaart door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die
waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.
In hun appelconclusie voeren de eiseressen, in hoofdzaak, aan dat de rechtsvordering op grond van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek betreffende
de vijfjarig verjaringstermijn, niet-ontvankelijk moet worden verklaard : hun
weigering om zelf de kosten te dragen van de verplaatsing van de gas- en elektriciteitsinrichtingen is een buitencontractuele fout in zoverre zij hun wettelijke
verbintenissen niet waren nagekomen, zodat de reeds sinds lang verlopen vijfjarige verjaringstermijn van toepassing is op [verweerders] rechtsvordering.
Sinds de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
de verjaring bedraagt de verjaringstermijn voor de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid niet langer
dertig jaar maar vijf jaar.
Krachtens artikel 10 van die wet, die in werking is getreden op 27 juli 1998,
beginnen de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet, wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van die wet, slechts te lopen
vanaf haar inwerkingtreding.
Aangezien de eiseressen in hun brieven van 9 augustus en 10 september 1976 aan
de administratie gemeld hebben dat zij weigerden de inrichtingen uitsluitend op
hun kosten te verplaatsen, is de nieuwe vijfjarige verjaringstermijn ingegaan op
27 juli 1998. De vijfjarige verjaringstermijn was dus verstreken vanaf 27 juli 2003,
terwijl [verweerders] dagvaarding dateert van 11 december 2007.
Het arrest beslist dat “de rechtsvordering niet steunt op het herstel van een
schade ten gevolge van een fout, maar op het recht van de [verweerder] om de
kosten voor de verplaatsing van de gas- en elektriciteitsinrichtingen op de [eiseressen] te verhalen, overeenkomstig de wetten van 17 januari 1938 en 10 maart
1925”, en dat “het dus gaat om een persoonlijke rechtsvordering waarvan de verjaring wordt geregeld door artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek” dat een
verjaringstermijn van “tien jaar” oplegt, die krachtens de overgangsbepalingen
van de wet van 10 juni 1998, “pas ingegaan is bij de inwerkingtreding van die wet
[en dus] pas verviel op 27 juli 2008” en daaruit afleidt dat “de rechtsvordering werd
ingesteld bij dagvaarding van 11 december 2007 en de [verweerder] zijn recht om
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die bedragen terugbetaald te krijgen, kon uitoefenen vanaf 9 november 1979 zodat
moet worden aangenomen dat de rechtsvordering niet verjaard is”.
Het arrest dat beslist dat [verweerders] rechtsvordering niet van buitencontractuele aard is, hoewel zijn rechtsvordering die ertoe strekt de terugbetaling te
verkrijgen van de aan aannemer Van Riel betaalde kosten voor de verplaatsing,
erop neerkomt de uitvoering in natura van de geleden schade ter verkrijgen,
schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Doordat het arrest bovendien toepassing maakt van de tienjarige verjaringstermijn, veeleer dan van de vijfjarige verjaringstermijn, schendt het eveneens
artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2262bis, § 1, eerste lid, (ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 10 juni
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring) van het
Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de verjaring.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bepaalt het beginpunt van de verjaringstermijn op de volgende
gronden :
“[Verweerders] vordering, die werd ingesteld bij dagvaarding van 11 december
2007, betreft de bedragen van die facturen.
Die bedragen worden van de [eiseressen] gevorderd in de context van ambtshalve maatregelen die de [verweerder] heeft genomen en slechts uitwerking
kunnen hebben zodra hij daadwerkelijk de facturen van de onderneming Van Riel
heeft betaald, zijnde op 9 november 1979.
Op die datum heeft de [verweerder] immers definitief zijn schuld aan de vennootschap Van Riel vereffend en worden de verbintenissen van de [eiseressen] jegens
hem definitief vastgelegd met betrekking tot de kosten die hij hoorde te dragen,
overeenkomstig het enig artikel, zevende lid, van de wet [van 17 januari 1938]”.
Grieven
Subsidiair, ingeval het Hof zou beslissen dat de miskenning van een wettelijke
verbintenis tot een persoonlijke rechtsvordering in de algemene betekenis leidt,
waarvoor toentertijd een dertigjarige verjaringstermijn gold, en vanaf 27 juli
1998, de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de verjaring, een tienjarige verjaringstermijn,
moet duidelijk erop gewezen worden dat het beginpunt van de verjaringstermijn
dat door het arrest in aanmerking wordt genomen, de wet schendt.
De wet van 10 juni 1998 die artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek wijzigt,
heeft de algemene verjaringstermijnen gewijzigd en de verjaringstermijn voor
de persoonlijke rechtsvorderingen teruggebracht van dertig jaar naar tien jaar.
Aldus bepaalt artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek : “Alle
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar”.
Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998, die in werking is getreden op 27 juli 1998
voert een overgangsregeling in en bepaalt dat, wanneer de rechtsvordering is
ontstaan vóór de inwerkingtreding van die wet, de nieuwe verjaringstermijnen
waarin zij voorziet slechts beginnen te lopen vanaf haar inwerkingtreding. Dat
artikel voegt daar echter aan toe dat de totale duur van de verjaringstermijn
niet meer dan dertig jaar mag bedragen, zodat de vroegere termijn in zekere zin
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blijft gelden, ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, in tegenstelling tot
de oplossing naar gemeenrecht.
De rechtsvordering uit een zuivere en eenvoudige verbintenis ontstaat, in
beginsel, op de dag waarop die verbintenis uitgevoerd moet worden en verjaart
bijgevolg op het ogenblik waarop het feit of de gebeurtenis zich voordoet waaruit
die rechtsvordering ontstaat.
In deze zaak is de verbintenis van de eiseressen ontstaan de dag waarop hun
werd gemeld dat de inrichting verplaatst diende te worden, namelijk op 1 juni
1976, of, uiterlijk, op de datum van de brieven van 9 augustus en 10 september 1976
waarbij de eiseressen weigerden die verplaatsing uitsluitend op hun kosten uit te
voeren, zoals de eiseressen in hun conclusie beklemtoonden.
Krachtens het eerste deel van artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 begon de
tienjarige verjaringstermijn, daar de rechtsvordering ontstaan is vóór de inwerkingtreding van de wet, te lopen vanaf 27 juli 1998. De rechtsvordering van de
[verweerder] zou verjaard zijn op 27 juli 2008, dus nadat hij de eiseressen had
gedagvaard op 11 december 2007.
De tweede zin van artikel 10 is hier echter van toepassing, namelijk dat de
totale duur van de verjaringstermijn niet meer dan dertig jaar mag bedragen.
Aangezien de verjaringstermijn en 1976 is ingegaan, is de rechtsvordering, in deze
subsidiaire stelling, hoe dan ook verjaard sinds 2006, terwijl de [verweerder] de
eiseressen pas op 11 december 2007 heeft gedagvaard.
Het arrest oordeelt dat de verjaringstermijn pas is kunnen ingaan vanaf de dag
waarop de administratie daadwerkelijk, in de plaats van de eiseressen, de kosten voor
de litigieuze verplaatsing heeft gedragen, met andere woorden de dag, 9 november
1979, waarop zij de facturen betaald heeft aan de vennootschap Van Riel.
Het arrest preciseert : “op die datum heeft de [verweerder] immers definitief
zijn schuld aan de vennootschap Van Riel vereffend en worden de verbintenissen
van de [eiseressen] jegens hem definitief vastgelegd met betrekking tot de kosten
die hij hoorde [lees : zij hoorden] te dragen, overeenkomstig het enig artikel,
zevende lid, van de wet [van 17 januari 1938]”.
Het arrest beslist dus dat de verjaringstermijn is ingegaan op het tijdstip waarop
de administratie daadwerkelijk de kosten voor de verplaatsing heeft gedragen en
niet dat waarop de wettelijke verbintenis is ontstaan, namelijk de datum van de
kennisgeving van het bevel tot verplaatsing van de inrichting, zijnde 1 juni 1976,
althans de datum van de weigering die verplaatsingen uitsluitend op hun kosten
uit te voeren, zijnde 9 augustus en 10 september 1976.
Ingeval het Hof zou beslissen dat [verweerders] rechtsvordering een gemeenrechtelijke persoonlijke rechtsvordering is waarvoor, ten tijde van de feiten, een
dertigjarige verjaringstermijn gold, en naderhand, een tienjarige verjaringstermijn, schendt het arrest artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
doordat het, als beginpunt van de verjaringstermijn, de datum in aanmerking
neemt waarop de administratie de kosten voor de verplaatsing heeft gedragen
in plaats van die waarop de wettelijke verbintenis ontstond, en tevens artikel 10
van de wet van 10 juni 1998 krachtens hetwelk de duur van de verjaringstermijn
niet meer dan dertig jaar mag bedragen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het enig artikel, zevende lid 7, van de wet van 17 januari 1938 tot
regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen
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van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van
diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat,
van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het
onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen
bepaalt dat de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle geval het
recht hebben om de inrichting of het plan van een aanleg evenals de
daarmede verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk
domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om reden
van de openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in
het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare
dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelanden aan
de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben
toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de aanneming,
die de aanleg heeft gedaan ; in de andere gevallen komen ze ten laste
van de overheid die de wijzigingen oplegt. Deze overheid mag vooraf
een kostenbegroting eisen en, bij onenigheid, zelf tot de uitvoering der
werken overgaan.
Artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening is in soortgelijke bewoordingen gesteld.
Die bepalingen doen voor het bedrijf dat de inrichting heeft geplaatst,
niet de verplichting ontstaan op zijn kosten de door de Staat, de provincies en de gemeente gevorderde werkzaamheden tot wijziging van de
inrichtingen of van het plan van aanleg van een inrichting, evenals
van de daarmee verband houdende werken, uit te voeren, maar bepaalt
uitsluitend wie de kosten moet dragen wanneer die openbare overheden
hun recht uitoefenen om de inrichting of het plan van een aanleg evenals
de daarmede verband houdende werken te doen wijzigen.
De rechtsvordering van de verweerder tegen de eiseressen steunde op
die wetsbepalingen.
Het arrest dat beslist dat de uit die wetsbepalingen voortvloeiende
rechtsvordering een persoonlijke rechtsvordering is en geen vordering
tot herstel van een schade uit een fout, verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat de verjaringstermijn die erop van toepassing is, sinds de
inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 die artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek wijzigt, tien jaar bedraagt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De verjaring, die een verweer vormt tegen een te laat ingestelde
rechtsvordering, kan niet beginnen te lopen vóór het ontstaan van die
rechtsvordering. De rechtsvordering uit een verbintenis, ontstaat in de
regel de dag waarop die verbintenis moet worden uitgevoerd, en verjaart
bijgevolg vanaf dat tijdstip.
Het arrest dat beslist dat de verweerder op 9 november 1979, de datum
van de betaling van de facturen aan de onderneming Van Riel, “definitief zijn schuld aan [haar] [heeft] vereffend” en dat de verbintenissen
van de eiseressen “jegens hem definitief vastgelegd [worden] met betrekking tot de kosten die [zij hoorden] te dragen” verantwoordt naar recht
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zijn beslissing dat verweerders rechtsvordering die werd ingeleid bij
dagvaarding van 11 december 2007 niet verjaard is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
24 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer Foriers.

N° 59
1o

— 24 januari 2013
(C.12.0113.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Overheid. — Werkgever. — Door een derde veroorzaakt ongeval
op weg naar en van het werk. — Wettelijke of reglementaire verplichtingen. — Betaling van een loon.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Overheid. — Werkgever. — Door een derde veroorzaakt ongeval op
weg naar en van het werk. — Overlijden van het personeelslid. — Wettelijke of reglementaire verplichtingen. — Uitkering van een rente aan de
echtgenoot.

1o De werkgever uit de openbare sector die krachtens zijn wettelijke en
reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid
zonder daarvoor prestaties te ontvangen, heeft recht op een vergoeding
wanneer hij aldus schade lijdt  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)
2o Een rente die de werkgever uit de openbare sector uitkeert aan de echtgenoot
van zijn personeelslid dat ten gevolge van een ongeval op de weg naar en van
het werk is overleden, is geen vergoedbare schade aangezien de betaling van
die rente niet de tegenprestatie vormt van de arbeidsprestaties die werkgever
zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan
(2). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(AXA Belgium n.v. t. Ethias

gemeen recht o.v.v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau van 26 oktober 2011.

  (1) en (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 59.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 26 december 2012 ter
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 14, § 2 en 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 ;
— artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige
verloven toegestaan aan personeelsleden van de Rijksbesturen en betreffende de
afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid ;
— artikel 14 van het koninklijk besluit van 17 maart 1995 houdende diverse
wijzigingen aan de regelgeving toepasselijk op de ambtenaren in de Rijksbesturen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist eerst dat de verweerster, krachtens artikel 41 van
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in de rechten is
getreden van de intercommunale IFAC Hôpital Princesse Paola, veroordeelt de
eiseres om aan de verweerster de bedragen te betalen van 112.491,12 euro als rente
die aan de weduwe is uitgekeerd tot 30 september 2011 en van 263.249,94 euro als
mathematische reserve voor de rente die vanaf die datum moet worden uitgekeerd ; het grondt die beslissing op alle redenen die geacht worden hier integraal
te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande redenen :
“Op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek vordert (de
verweerster) de terugbetaling door de (eiseres), de verzekeraar van de schadeveroorzaker, van de bedragen die zij uitgekeerd heeft.
Zij steunt op de arresten van 19 en 21 februari 2001 van het Hof van Cassatie
volgens welke ‘het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele
verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek
ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief
voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten’. Aldus neemt het Hof van
Cassatie het criterium van de schadevergoeding in aanmerking en niet langer
dat van het oorzakelijk verband (B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck en
G. Gathem, “La responsabilité civile – Chronique de jurisprudence 1996-2007”, dl.
1, Le fait générateur et le lien causal, 395).
(De eiseres) is van oordeel dat die rechtspraak niet gevolgd hoort te worden.
Zij wijst erop dat die rechtspraak niet door alle bodemgerechten wordt gevolgd
en door een gedeelte van de rechtsleer wordt betwist.
Zij voert aan dat artikel 14, § 1, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
voorziet in een subrogatoir verhaal ten aanzien van degene die voor het ongeval
aansprakelijk is. Zij leidt daaruit af dat het Hof van Cassatie verder gaat dan de
wettekst en dat die oplossing niet billijk is.
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Het bestaan van een specifieke wettelijke bepaling is geen reden om de toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek uit te sluiten.
Aangezien de voorwaarden voor de toepassing van de bepaling vervuld zijn, is de
vordering verantwoord. De omstandigheid dat de wetgever nadien bepaald heeft
dat de werkgever uit de openbare sector tegen de derde aansprakelijke een subrogatoir verhaal kan uitoefenen, betekent niet dat hij zijn vordering niet op de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek mag gronden.
Het Hof van Cassatie heeft sinds de arresten van 19 en 21 februari 2001
herhaaldelijk zijn rechtspraak betreffende het rechtstreeks verhaal bevestigd
(B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck en G. Gathem, o. c., 396).
Het Hof van Cassatie is zijn rechtspraak die in 2001 is ontstaan, zelfs in de
verschillende arresten waarin het de grenzen van het verhaal vastlegt, blijven
bevestigen (B. Dubuisson, “Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la
relation causale”, JT 2010, 751).
Het Hof van Cassatie verduidelijkt in zijn arresten van 9 januari 2006,
12 november 2008 en 30 juni 2009 de grenzen van de rechtstreekse vordering en
beperkt de gevolgen van het rechtstreeks verhaal (N. Simar, “Les balises nécessaires pour un chemin tortueux” JLMB 2011, 218).
Uit die gegevens volgt dat het Hof van Cassatie zijn rechtspraak met betrekking tot het rechtstreeks verhaal handhaaft en de grenzen vastlegt waardoor het
elke oplossing die niet strookt met de toepassing van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid wat de schade betreft, weert. Er mag
dus niet worden gesteld dat de wetsbepalingen niet zijn nageleefd en de dat de
oplossing die uit de toepassing ervan voortvloeit “onbillijk” is.
De werkgever uit de openbare sector die schadevergoeding wil verkrijgen op
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, moet volgens
de arresten van 19 en 21 februari 2001 van het Hof van Cassatie schade hebben
geleden doordat hij geen tegenprestatie meer ontvangt voor de gedane betalingen
en de definitieve last van die betalingen niet hoeft te dragen.
In deze zaak bestaat de schade van de werkgever in de uitkering van een rente
aan de weduwe van het slachtoffer. Daaruit volgt dat er voor die rente geen enkele
tegenprestatie is, aangezien de intercommunale geen enkele prestatie ontvangt.
De arresten van 9 januari 2006, 12 november 2008 en 21 september 2009 lijken
alle drie te doelen op het geval waarin de openbare werkgever prestaties van het
slachtoffer blijft ontvangen. Dat wordt duidelijk gepreciseerd in het arrest van
12 november 2008. In de twee andere arresten geeft het Hof geen nadere verduidelijking, Die arresten hebben overigens geen betrekking op de rente die verschuldigd is bij het overlijden van het slachtoffer.
Volgens artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betaalt de overheid
uitkeringen aan de ambtenaar als voorschot. Dat impliceert dat die uitgaven niet
definitief ten laste van de overheid blijven Die betalingen worden gedaan krachtens de wet. Nochtans zullen ze, doordat ze verhaalbaar zijn, indien ze ten laste
van die overheid blijven, voor haar een schade opleveren die, zonder het foutieve
gedrag van de verzekerde van de (eiseres), zich niet zou hebben voorgedaan zoals
zij zich heeft voorgedaan.”
Grieven
In haar appelconclusie verzocht de eiseres de rechtbank verweersters vordering te verwerpen in zoverre die gegrond was op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, voor recht te zeggen dat verweersters vordering onderzocht
moest worden in het licht van artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 en de
uitspraak over het bedrag van de vordering aan te houden, aangezien de verweerster de bedragen niet aantoonde waarop de weduwe van wijlen N. in gemeen recht
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aanspraak had kunnen maken en aangezien de materiële schade beoordeeld moest
worden in het licht van het nettoloon en niet van het brutoloon.
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet degene
door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt deze vergoeden.
Daaruit volgt niet dat alle betalingen die de overheid doet naar aanleiding
van een arbeidsongeval een herstelbare schade vormen in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. De overheid die ten gevolge van de
schuld van een derde verplicht wordt, krachtens haar wettelijke of reglementaire
verplichting het loon met de daarbij samenhangende bijdragen te betalen zonder
daarvoor arbeid als tegenprestatie te ontvangen, heeft recht op een vergoeding in
zoverre zij aldus een schade lijdt die bestaat in het loon en zijn accessoria.
Daarentegen wanneer de werkgever, krachtens artikel 8 van de in het middel
bedoelde wet van 3 juli 1967 de weduwe van het slachtoffer een rente moet
uitkeren, hebben zijn betalingen niets te maken met de schade die voor de werkgever voortvloeit uit de verplichting een loon te betalen zonder daarvoor van de
overledene arbeid als tegenprestatie te ontvangen. De rente die aan de weduwe
wordt toegekend staat niet in verband met de prestaties die de overheid van de
overledene kan verwachten. De in artikel 8 bedoelde verplichting is een verplichting waartoe de werkgever krachtens artikel 14, § 2, van de wet van 3 juli 1967
gehouden is en die definitief te zijnen laste moet blijven, met het enige voorbehoud dat hij, krachtens artikel 14, § 3, van die wet in de rechten van het slachtoffer in de dubbele beperking die volgt uit zijn betalingen en uit de gemeenrechtelijke rechten van het slachtoffer, welke rechten de werkgever of de verzekeraar
die in die rechten is getreden, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet aantonen.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de intercommunale IFAC voldoet aan de
voorwaarden om vergoed te worden voor haar schade, zijnde de verplichting een
rente uit te keren aan de weduwe van het slachtoffer, — welke voorwaarden, zoals
het bestreden arrest eraan herinnert, “bestaan in het feit dat schade is geleden
doordat (de werkgever) geen tegenprestatie meer ontvangt voor de gedane betalingen en hij (…) de definitieve last van die betalingen niet hoeft te dragen” —
in deze zaak vervuld zijn en dat de verweerster zich erop kan beroepen doordat
zij in de rechten van de intercommunale is getreden, schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 14, § 2 en 3, van de wet
van 3 juli 1967.
Daaruit volgt ook dat het arrest, dat nalaat te onderzoeken, zoals de eiseres
vroeg, welke de gemeenrechtelijke rechten de weduwe van wijlen N. zijn, op
onwettige wijze de verweerster ervan ontslaat het bewijs van de schade te leveren,
welk bewijs zij krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek hoort te leveren (schending van die wetsbepalingen).
Tweede onderdeel
Artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige
verloven toegestaan aan personeelsleden van de Rijksbesturen en betreffende de
afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid werd opgeheven bij artikel 14
van het koninklijk besluit van 17 maart 1995 houdende diverse wijzigingen aan de
regelgeving toepasselijk op de ambtenaren in de Rijksbesturen en die bepaling
trad in werking op de dag waarop dat besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad, namelijk op 29 maart 1995. Het bestreden vonnis dat die bepaling
toepast op een ongeval dat op 31 januari 2006 gebeurd is, schendt artikel 14 van
het koninklijk besluit van 17 maart 1995.
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Artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 heeft hoe dan ook enkel
betrekking op de voorschotten op het loon van de Rijksambtenaar een niet op
de betaling van een rente aan zijn weduwe. Bovendien beoogt het niet het begrip
herstelbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek te omschrijven. Het bestreden arrest dat op die bepaling steunt om de
eiseres te veroordelen tot teruggave aan de verweerster van het bedrag dat zij
aan de weduwe als overlevingsrente heeft uitgekeerd en van de mathematische
reserve, schendt zowel artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 als de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Daaruit volgt ook dat het arrest, dat nalaat te onderzoeken, zoals de eiseres
vroeg, welke de gemeenrechtelijke rechten de weduwe van wijlen N. zijn, op
onwettige wijze de verweerster ervan ontslaat het bewijs van de schade te leveren,
welk bewijs zij krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek hoort te leveren (schending van die wetsbepalingen).

II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De werkgever uit de openbare sector die krachtens zijn wettelijke en
reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor prestaties te ontvangen, heeft recht op een
vergoeding wanneer hij aldus schade lijdt.
Wanneer die werkgever evenwel, krachtens artikel 8 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, een rente dient uit te keren
aan de echtgenoot van zijn personeelslid dat ten gevolge van een ongeval
op de weg naar en van het werk is overleden, is de betaling van die rente,
die niet de tegenprestatie vormt van de arbeidsprestaties die werkgever
zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, geen vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis dat in deze zaak oordeelt dat de werkgever uit de
openbare sector, de Intercommunale IFAC, schade lijdt op grond dat de
betaling van een rente aan de weduwe van zijn overleden personeelslid
zonder tegenprestatie gebeurt, aangezien die werkgever geen enkele
prestatie meer ontvangt, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om, op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, de
eiseres, de verzekeraar van de derde die aansprakelijk is voor het litigieuze ongeval, te veroordelen om aan de verweerster, de arbeidsongevallenverzekeraar van de intercommunale IFAC, een bedrag te betalen dat
overeenstemt met het reeds uitgekeerde bedrag van de rentes, zijnde,
112.491,12 euro, en een bedrag dat overeenstemt met het kapitaal dat
aangelegd is om de rente in de toekomst te betalen, zijnde 263.249,94
euro.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
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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 Marche-enFamenne, rechtszitting houdend in hoger beroep.
24 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijklui
dende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Oosterbosch en de heer Foriers.

N° 60
1o

— 24 januari 2013
(C.12.0213.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep. — Algemeen. — Vonnis dat een deskundige aanduidt.
— Termijn voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot
verlenging termijn. — Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar
is. — Vonnis dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk verklaart. —
Aard van die beslissing. — Maatregel van inwendige aard. — Begrip. —
Gevolg.
2o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Vonnis dat een deskundige aanduidt. —
Termijn voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot
verlenging termijn. — Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar
is. — Vonnis dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk verklaart. —
Aard van die beslissing. — Maatregel van inwendige aard. — Begrip. —
Gevolg. — Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Deskundigenonderzoek. — Vonnis dat een deskundige aanduidt. — Termijn
voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot verlenging termijn. — Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar is. —
Vonnis dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk verklaart. — Aard
van die beslissing. — Maatregel van inwendige aard. — Begrip. — Gevolg.
— Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
4o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep. — Algemeen. — Vonnis dat een deskundige aanduidt.
— Termijn voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot
verlenging termijn. — Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar
is. — Vonnis dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk verklaart. —
Aard van die beslissing. — Beslissing alvorens recht te doen. — Begrip.
— Gevolg.
5o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Vonnis dat een deskundige aanduidt. —
Termijn voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot
verlenging termijn. — Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar
is. — Vonnis dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk verklaart. —
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Aard van die beslissing. — Beslissing alvorens recht te
— Gevolg. — Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

doen.

— Begrip.

6o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Deskundigenonderzoek. — Vonnis dat een deskundige aanduidt. — Termijn
voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot verlenging
termijn. — Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar is. — Vonnis
dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk en gegrond verklaart. —
Aard van die beslissing. — Beslissing alvorens recht te doen. — Begrip.
— Gevolg. — Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

1o, 2o en 3o Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht, is geen
beslissing of maatregel van inwendige aard ; bijgevolg is een beschikking
die een door de deskundige neergelegd verzoekschrift tot verlenging van
de termijn ontvankelijk verklaart, terwijl een partij de ontvankelijkheid
van dat verzoekschrift heeft betwist, geen beslissing of een maatregel van
inwendige aard  (1).
4o, 5o en 6o Wanneer de voorafgaande maatregel om de vordering te onder
zoeken die de rechter in de loop van rechtspleging heeft genomen, tot een
betwisting heeft geleid die de rechter heeft moeten beslechten, waardoor hij
zijn rechtsmacht daarover volledig heeft uitgeoefend, is die beslissing een
eindbeslissing op tussenvordering en geen beslissing alvorens recht te doen ;
bijgevolg is een beschikking die een door de deskundige neergelegd verzoek
schrift tot verlenging van de termijn ontvankelijk verklaart, terwijl een
partij de ontvankelijkheid van dat verzoekschrift heeft betwist, geen beslis
sing alvorens recht te doen maar een eindbeslissing op tussenvordering (2).
(Art. 19, eerste en tweede lid, 973, § 2, eerste lid, en 1077 Gerechtelijk
Wetboek)

(jowat

ag, vennootschap naar

Duits

recht t.

Chembo n.v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking in laatste aanleg
van 9 januari 2012 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Doornik.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 10 oktober 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.

  (1) en (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 60.
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van het hof

Beoordeling
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de voorzitter van de rechtbank van koophandel op 29 juni 2011 in
kort geding een deskundige heeft aangewezen en bepaald dat diens
verslag binnen drie maanden te rekenen van de kennisgeving van zijn
opdracht op de griffie moet worden neergelegd ;
— de deskundige bij brief van 10 oktober 2011, die op 12 oktober 2011 ter
griffie van de rechtbank van koophandel werd neergelegd, zes maanden
verlenging heeft gevraagd voor de neerlegging van zijn eindverslag ;
— de raadsman van de eiseres bij brief van 4 november 2011, die op
4 november 2011 ter griffie van die rechtbank werd neergelegd, nadat
die griffie op 28 oktober 2011 gemeld had dat het verzoek tot verlenging van de termijn was neergelegd, met name heeft aangevoerd
dat een verzoek tot verlenging van termijn ingediend moet worden
voordat de termijn verstreken is, dat de deskundige zijn verzoek tot
verlenging van de termijn te laat heeft ingediend en dat het dus niet
ontvankelijk is ;
— de bestreden beschikking van de voorzitter van de rechtbank van
koophandel van 9 januari 2012 het door de deskundige neergelegde
verzoek tot termijnverlenging ontvankelijk en gegrond heeft verklaard.
Het eerste door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid : de bestreden beslissing is een maatregel van inwendige aard :
Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen beslissing
of maatregel van inwendige aard.
Aangezien de eiseres de ontvankelijkheid betwistte van het door de
deskundige neergelegde verzoek tot termijnverlenging, is de bestreden
beschikking van 9 januari 2012, die vernoemd verzoekschrift ontvankelijk verklaard, geen maatregel van inwendige aard.
Het tweede door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid : de bestreden beslissing is een beslissing alvorens recht te doen :
Krachtens artikel 1077 Gerechtelijk Wetboek staat cassatieberoep
tegen vonnissen alvorens recht te doen, slechts open na het eindvonnis.
Artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis een
eindvonnis is in zoverre de rechter daarmee zijn rechtsmacht over een
geschilpunt volledig uitgeoefend heeft, behoudens de rechtsmiddelen bij
de wet bepaald.
Krachtens artikel 19, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek kan de rechter,
alvorens recht te doen, in elke stand van de rechtspleging, een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te regelen dat betrekking heeft op een dergelijke maatregel.
Krachtens artikel 973, § 2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek worden
alle betwistingen die in de loop van het deskundigenonderzoek met
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 etrekking tot dit onderzoek ontstaan, met inbegrip van die aangaande
b
de verlenging van de opdracht, door de rechter beslecht.
Wanneer de voorafgaande maatregel om de vordering te onderzoeken
die de rechter in de loop van rechtspleging heeft genomen, tot een betwisting heeft geleid die de rechter heeft moeten beslechten, waardoor hij zijn
rechtsmacht daarover volledig heeft uitgeoefend, is die beslissing een eindbeslissing op tussenvordering en geen beslissing alvorens recht te doen.
Aangezien de eiseres de ontvankelijkheid betwistte van het door de
deskundige neergelegde verzoek tot termijnverlenging, is de bestreden
beschikking van 9 januari 2012, die voornoemd verzoek ontvankelijk
verklaart, geen beslissing alvorens recht te doen maar een eindbeslissing op tussenvordering.
De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Middel
Eerste onderdeel
De bestreden beschikking van 9 januari 2012 van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, die het verzoek van de deskundige tot verlenging van de termijn ontvankelijk verklaart zonder te antwoorden op
de door de eiseres opgeworpen grief van niet-ontvankelijkheid, schendt
artikel 149 van de Grondwet.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beschikking.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beschikking.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
24 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Maes en de heer Verbist.

N° 61
1o

— 24 januari 2013
(C.12.0308.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Overheid. — Werkgever. — Door een derde veroorzaakt verkeersongeval. — Wettelijke of reglementaire verplichtingen. — Betaling van
een loon.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Overheid. — Werkgever. — Ambtenaar van de Europese Commissie.
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— Overlijden van het
— Uitke-

of reglementaire verplichtingen.

ring van overlevingspensioen aan de echtgenoot en van een wezenpensioen
aan de kinderen.

1o De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke of
reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid
zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wanneer
hij aldus schade lijdt  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)
2o Het arrest dat oordeelt dat in deze zaak niet blijkt dat de betalingen
van overlevings- en wezenpensioenen aan de rechtverkrijgenden van de
getroffene, die worden gedaan krachtens het statuut van de ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen, werden verricht als tegenprestatie voor
de dienstprestaties van het personeelslid die de Europese Unie heeft moeten
derven, maar dat die betalingen de tegenprestatie overstijgen, verantwoordt
naar recht zijn beslissing dat de Europese Unie niet gerechtigd is de
terugbetaling ervan te eisen via een rechtstreeks verhaal. (Artt. 1382 en
1383 BW ; Art. 85bis, § 4, statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen)

(Europese Unie t. Belfius Insurance n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 15 maart 2012 na verwijzing ingevolge het arrest van het Hof
van 14 juni 2001.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 3 december 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke
of reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op
vergoeding op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
wanneer hij aldus schade lijdt.
  (1) Cass. 2 maart 2012, AR C.10.569.F, AC 2012, nr. 144.
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Wanneer de Europese Unie, na het dodelijk ongeval van een van haar
personeelsleden, krachtens het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, ertoe gehouden is een wezenpensioen aan de
kinderen of een overlevingspensioen aan de weduwe of aan de vorige
echtgenote van dat personeelslid uit te keren, vormt de betaling van
die pensioenen, die geen tegenprestatie zijn voor de dienstprestaties die
zij zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, geen vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.
Het arrest dat oordeelt “dat in deze zaak niet blijkt dat de betalingen
van overlevings- en wezenpensioenen aan de rechtverkrijgenden [van de
getroffene] die werden gedaan krachtens het statuut van de ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen, werden verricht als tegenprestatie
voor de dienstprestaties van het personeelslid die de Europese Unie
heeft moeten derven”, maar dat die betalingen “de tegenprestatie overstijgen”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de Europese Unie
niet gerechtigd is de terugbetaling ervan te eisen via een rechtstreeks
verhaal op grond van de artikelen 1283 Burgerlijk Wetboek en 85bis, § 4,
van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijklui
dende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Grégoire en de heer Maes.

N° 62
1o

— 25 januari 2013
(C.11.0358.N)

kamer

BEWIJS. — Burgerlijke zaken. — Bekentenis. — Gerechtelijke
— Niet voor een rechter afgelegde verklaring of gedaan in
zaak. — Gevolg.

bekentenis.
een andere

De verklaring die niet voor een rechter wordt afgelegd of is gedaan in een
andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen, is geen
gerechtelijke bekentenis  (1). (Art. 1356, eerste lid, BW)

(V. t. F.)

  (1) Cass. 7 nov. 2002 , AR C.11.0541.F, AC 2002, nr. 589 ; zie ook Cass. 2 juni 1964, Pas.
1964, 1032.
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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 3 januari 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1356, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is een gerechtelijke bekentenis een verklaring die in rechte gedaan wordt door de
partij of door haar bijzonder gevolmachtigde.
2. De verklaring die niet voor een rechter wordt afgelegd of is gedaan
in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen, is
geen gerechtelijke bekentenis.
3. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiser een klacht met burgerlijke partijstelling heeft neergelegd
tegen de verweerder en F&S Consulting bvba wegens oplichting, fraude,
schriftvervalsing, diefstal en misbruik van vertrouwen ;
— de raadkamer op 1 december 2005 besliste tot de buitenvervolgingstelling ;
— de eiser in het kader van het strafonderzoek op 16 november 2004 aan
de verbalisanten verklaarde dat de firma F&S Consulting tussenpersoon
was en dat noch verweerder, noch F&S Consulting ooit een volmacht
van hem ontvingen om de documenten te ondertekenen ;
— de door de eiser voor hen aanhangig gemaakte vordering onder meer
gesteund is op lastgeving.
De appelrechters die op grond van die vaststellingen oordelen dat de
verklaring van de eiser in het strafonderzoek een gerechtelijke bekentenis is, zodat de eiser “dan ook thans voor de rechtbank/het hof niet (kan)
gaan voorhouden dat de verweerder zijn lasthebber was bij de aankoop
van de schilderijen”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
25 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetrijns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de
heer Verbist.

N° 63
1o

— 25 januari 2013
(C.12.0183.N)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — Handelsvennootschappen. — Naamloze vennootschappen. — Wet Continuïteit Ondernemingen. — Overdracht. — Gelaste
gerechtsmandataris. — Termijn van opschorting. — Verzoek tot verlenging termijn. — Gevolg.
2o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GERECHTELIJK AKKOORD. — Wet Continuïteit Ondernemingen. — Overdracht. — Gelaste gerechtsmandataris. — Termijn van
opschorting. — Verzoek tot verlenging termijn. — Gevolg.

1o en 2o Wanneer de rechtbank overeenkomstig artikel 60 WCO de overdracht
beveelt en een gerechtsmandataris aanwijst om de overdracht te realiseren
in naam en voor rekening van de schuldenaar, is deze gerechtsmandataris
bevoegd om een verlenging van de termijn van opschorting te vragen
krachtens artikel 38, § 2, WCO en zulks ongeacht de mogelijkheid tot verlen
ging bedoeld in artikel 60,tweede lid, WCO  (1). (Art. 38, § 2, en 60 Wet
Continuïteit Ondernemingen)

(Fortis Bank n.v. e.a. t. B. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :
I. Situering
1. In het raam van een procedure van gerechtelijke reorganisatie m.b.t.
de vierde verweerster werden de eerste en de tweede verweerders aangesteld als gerechtsmandatarissen die gemachtigd werden om bepaalde
activa over te dragen aan derde verweerster.
2. Het bestreden vonnis verklaarde het verzoek van de gerechtsmandatarissen tot verlenging van de opschortingstermijn ontvankelijk en
zegde ambtshalve voor recht dat de opschorting en hun mandaat wordt
verlengd tot 30 april 2012.
  (1) Zie de (andersluidende) conclusie van het O.M.
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3. Eiseressen, aan wie akte werd verleend van hun vrijwillige tussenkomst in deze procedure, voeren tegen deze beslissing een enig middel tot
cassatie aan dat op drie onderdelen berust, gebaseerd op tegenstrijdigheid in de beslissingen (art. 1138, 4o Ger.W.), minstens in de motiveringen
(art. 149 GW) (eerste onderdeel), schending van de artikelen 38, 60 en 67
van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO)
(tweede onderdeel), en miskenning van het beschikkingsbeginsel
(art. 1138, 2o Ger.W.) (derde onderdeel).
II. Bespreking

van het middel

1. Zodra de continuïteit van de onderneming, onmiddellijk of op
termijn, bedreigd is, wordt de procedure van gerechtelijke reorganisatie
geopend (Art. 23 WCO). Indien de voorwaarden vervuld lijken, verklaart
de rechtbank de procedure daartoe geopend en bepaalt zij de duur van
de in artikel 16 bedoelde opschorting, die niet langer mag zijn dan zes
maanden (Art. 24, § 2, WCO). Indien de schuldenaar erom verzoekt en
dit nuttig is voor het bereiken van de doelstellingen van de procedure
van gerechtelijke reorganisatie, kan de rechtbank in dezelfde beslissing of op elk ander ogenblik van de procedure een gerechtsmandataris
aanstellen om de schuldenaar bij te staan in de gerechtelijke reorganisatie, in welk geval de rechtbank de opdracht bepaalt op basis van het
verzoek van de schuldenaar (Art. 27, § 1, WCO). Eenzelfde verzoek kan
worden gedaan door een belanghebbende derde (Art. 27, § 2, WCO). Op
verzoek van de schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd rechter kan
de rechtbank de overeenkomstig artikel 24, § 2, of overeenkomstig dit
artikel verleende opschorting verlengen voor de duur die de rechtbank
bepaalt. De maximale duur van de verlengde opschorting bedraagt niet
meer dan twaalf maanden vanaf het vonnis dat de opschorting toestaat
(Art. 38, § 1, WCO). In buitengewone omstandigheden en wanneer het
belang van de schuldeisers dit toelaat, kan deze termijn echter worden
verlengd met maximum zes maanden (Art. 38, § 2, WCO). Tegen de beslissingen gewezen op grond van artikel 38 is geen verzet of hoger beroep
toegelaten (Art. 38, § 3, WCO).
2. In het bestreden vonnis is de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat er (thans) nog een bodemattest van OVAM moet worden
verkregen, een buitengewone omstandigheid (in de zin van art. 38,
§ 2, WCO) uitmaakt die de verlenging van de opschorting en van het
mandaat rechtvaardigt teneinde de gerechtsmandatarissen verder in
staat te stellen de overdracht te realiseren.
3. Nochtans haalt datzelfde vonnis in dat verband ook aan dat het
machtigingsvonnis van 16 september 2011 (dat de gerechtsmandatarissen gemachtigd heeft tot overdracht van de activa) preciseert dat
hun mandaat pas zal ten einde zijn na de integrale beëindiging van deze
opdracht met inbegrip van het verlijden van de akte van de overdracht
van het onroerend goed.
4. Komt daarbij dat het bestreden vonnis zijn beslissing tot verlenging
van de opschorting en van het mandaat grondt op 38 WCO. Dit artikel voorziet in twee mogelijkheden van verlenging : de gewone (conform art. 38,
§ 1) en de verlenging wegens buitengewone o
 mstandigheden (cf. art. 38,
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§ 2). Artikel 38, § 1, WCO bepaalt evenwel uitdrukkelijk dat de verlenging
gebeurt “op verzoek van de schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd
rechter”. Hoewel artikel 38, § 2, dit weliswaar niet uitdrukkelijk bepaalt,
wordt door de meerderheid van de rechtsleer aangenomen dat ook de
verlenging wegens buitengewone omstandigheden enkel kan gebeuren
op verzoek van de schuldenaar  (1). Een verlenging van de opschorting
wegens buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 38, § 2, WCO
kan volgens die doctrine niet gebeuren op verzoek van de gerechtsmandatarissen of ambtshalve door de rechtbank. Een minderheid houdt
voor dat de gerechtsmandataris een verlenging van de opschorting kan
vorderen overeenkomstig artikel 38  (2). Dit standpunt, dat afwijkt van
de tekst van de wet, wordt evenwel niet nader toegelicht.
5. In het raam van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht
onder gerechtelijk gezag (Hoofdstuk 4 van de WCO-wet) kan een bijkomende termijn van opschorting worden bevolen voor niet meer dan zes
maanden. Deze bijkomende opschorting, voorzien in artikel 60, tweede
lid, WCO kan weliswaar blijkbaar ambtshalve door de rechtbank worden
toegekend  (3), maar zij kan echter alleen bevolen worden “in hetzelfde
vonnis” als dit waarin de overdracht wordt bevolen. Ook dit is uitdrukkelijk bepaald in artikel 60, tweede lid. In casu werd de overdracht van
de onderneming onder gerechtelijk gezag echter bevolen bij vonnis van
20 juli 2011, terwijl de verlenging van de opschorting bevolen werd in
het bestreden vonnis van 16 januari 2012. Dit vonnis verwijst tevens
naar artikel 67 WCO. Dit artikel bevat m.i. nochtans geen mogelijkheid
tot verlenging van de opschorting of van het mandaat van de gerechtsmandataris. Wel kan de gerechtsmandataris volgens dit artikel vragen
dat ofwel de procedure gerechtelijke reorganisatie wordt afgesloten
(wanneer zijn opdracht vervuld is), ofwel dat hij van zijn opdracht wordt
ontlast (wanneer het gerechtvaardigd is dat de procedure wordt voortgezet voor andere doeleinden).
6. Bovendien zegt artikel 38 WCO niets over een verlenging van het
mandaat van de gerechtsmandatarissen. Behoudens de lezing van het
bestreden vonnis  (4) in die zin dat de verlenging van het mandaat geen
afzonderlijke beslissing vormt, maar een onderdeel of een gevolg van de
beslissing tot verlenging van de opschorting, zou een en ander mogelijkerwijze tot gevolg kunnen hebben dat het cassatieberoep, in zoverre
het gericht is tegen de beslissing tot verlenging van het mandaat van

  (1) M. Vanmeenen, “De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen”, RW 2008-09, 1304-1305, nr. 55 ; A. Zenner, Wet continuïteit ondernemingen. De
eerste commentaar, Intersentia, 117, nr. 68 ; I. Verougstraete, Manuel de la continuité
des entreprises et de la faillite, éd. 2010-2011, 150-151, nrs 2.5.1.64 en 65 ; H. Geinger en
P. Vanlersberghe, De gerechtelijke reorganisatie. Getest, gewikt en gewogen, Intersentia,
2010, 148, nr. 42.
  (2) P. Coussement, “De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen van 31 januari
2009”, TBH 2009, 314, nr. 95.
  (3) M. Vanmeenen, o.c., 1305, nr. 55 ; vgl. A. Zenner, o.c., 117, die ook m.b.t. de verlenging op grond van art. 60 WCO lijkt aan te geven dat deze enkel kan gebeuren op verzoek
van de schuldenaar.
  (4) P. 5, nr. 5, alinea 1.
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de gerechtsmandatarissen, niet ontvankelijk is, vermits deze beslissing
in voormelde context en derhalve in toepassing van artikel 38, § 3, WCO
wel degelijk vatbaar is voor hoger beroep, volgens de gemeenrechtelijke
regels van het Gerechtelijk Wetboek (art. 5, tweede lid, WCO).
7. Gelet op de omstandigheid dat de wet evenwel niet in een procedure
specifiek strekkende tot verlenging van het mandaat van een gerechtsmandataris voorziet, en rekening houdend met de beslissing van het
reeds eerder vermelde machtigingsvonnis van 16 september 2011  (1), dat
volgens het bestreden vonnis gewag van gewijsde heeft en bindend is  (2)
en dat oordeelt dat hun mandaat hoe dan ook nog voortduurt tot de
volledige afronding van de overdracht (inclusief het verlijden van de
akte), kan hieromtrent m.i. mogelijkerwijze ook worden overwogen dat
het middel dat opkomt tegen de verlenging van het mandaat van de
gerechtsmandatarissen door het bestreden vonnis, een beslissing viseert
die als dusdanig derhalve geen belang meer vertoont, en vanuit die benadering dan ook niet ontvankelijk lijkt.
8. Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis alleszins niet
wettig ambtshalve of op verzoek van de gerechtsmandatarissen de
opschorting kan verlengen tot 30 april 2012 wegens buitengewone
omstandigheden.
9. Het tweede onderdeel van het enig middel lijkt mij dan ook gegrond.
III. Conclusie : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
rechtbank van koophandel te Oudenaarde van 16 januari 2012.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
5 november 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voert in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 38, 60 en 67 van de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) ;
— artikel 1138, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 149 Grondwet ;
— het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen bij het burgerlijk geding, ook wel beschikkingsbeginsel genoemd.

  (1) Supra onder nr. 3.
  (2) P. 5, nr. 4, in fine.
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Aangevochten beslissing
De rechtbank verleent vooraf akte van de vrijwillige tussenkomst van eiseressen bij verzoekschrift van 16 januari 2012 en verklaart deze tussenkomst
ontvankelijk. Vervolgens verklaart de rechtbank het verzoek tot verlenging van
de opschortingstermijn uitgaande van eerste twee verweerders ontvankelijk en
zegt vervolgens ambtshalve voor recht dat de opschorting en het mandaat van
de gerechtsmandatarissen wordt verlengd tot 30 april 2012. Deze beslissing tot
ontvankelijkverklaring van het verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn uitgaande van eerste twee verweerders en tot het ambtshalve zeggen voor
recht dat de opschorting en het mandaat van de gerechtsmandatarissen wordt
verlengd tot 30 april 2012, steunt op de volgende overwegingen :
“1. Vooreerst dient opgemerkt dat het verzoek tot termijnverlenging een
afzonderlijke, geëigende procedure betreft, waartegen geen verzet noch hoger
beroep mogelijk is conform artikel 38, § 3, WCO.
Het verzoek tot taxatie en de overige door partijen aangebrachte discussiepunten zijn binnen dit kader op heden dan ook voorbarig aangevoerd en worden
om die reden niet behandeld.
Artikel 67 WCO bepaalt dat wanneer de gerechtsmandataris van oordeel is dat
alle voor overdracht vatbare activiteiten overgedragen zijn, en in elk geval voor
het einde van de opschorting, hij aan de rechtbank vraagt dat zij de procedure van
gerechtelijke reorganisatie afsluit, of, wanneer het gerechtvaardigd is, dat deze
voortgezet wordt voor andere doeleinden, dat zij hem ontlast van zijn opdracht :
Deze bepaling houdt de mogelijkheid in voor de gerechtsmandataris, om na het
afsluiten van de opschortingsperiode, nog verder het mandaat te behouden tot
realisatie van de overdracht. Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat huidig
verzoek tot verlenging van het mandaat, wel degelijk ontvankelijk is.
Bovendien staat het eveneens aan de rechtbank om desgevallend ambtshalve
tot de verlenging van de opschorting over te gaan.
2. Alle thans in zake zijnde partijen hebben belang om hun standpunt nopens de
verlenging van de opschorting te uiten, zodat hun tussenkomst toelaatbaar is. Zij
werden gehoord ten einde hun rechten van verdediging te vrijwaren, zonder dat
dit evenwel afbreuk doet aan artikel 38, § 3, WCO.
3. Artikel 38, § 1, alinea 2, WCO bepaalt dat de maximale duur van de verlengde
opschorting niet meer mag bedragen dan twaalf maanden vanaf het vonnis dat
de opschorting toestaat. Dit is in casu tot 3 maart 2012. Het bepaalt niet hoeveel
maal een dergelijke verlenging kan worden aangevraagd en legt hieromtrent
derhalve geen enkele beperking op. De enige beperking bestaat erin dat deze
termijn niet meer bedraagt dan 12 maanden vanaf het vonnis dat de opschorting
toestaat.
Artikel 38, § 2, WCO voorziet evenwel dat in buitengewone omstandigheden en
wanneer het belang van de schuldeisers dit toelaat, deze termijn kan worden
verlengd met maximum zes maanden. De wet beperkt de mogelijkheid om beroep
te doen op artikel 38, § 2, WCO niet louter tot de procedure minnelijk en collectief
akkoord, zodat dient te worden aangenomen dat van zodra zich dergelijke buitengewone omstandigheden voordoen en hiermee de belangen van de schuldeisers
niet worden geschaad, deze verlenging met zes maanden mogelijk is.
Artikel 60, alinea 2, WCO bepaalt dat in het kader van de reorganisatie door
overdracht onder gerechtelijk gezag, de rechtbank een bijkomende opschorting
kan bevelen voor niet meer dan zes maanden te rekenen vanaf haar beslissing.
De bedoeling van de wetgever bestaat erin dat met een gezamenlijke toepassing
van artikel 38, § 2, WCO, juncto artikel 60, alinea 2, WCO, bij de procedure overdracht onder gerechtelijk gezag, bij bijzondere omstandigheden, zonder afbreuk
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te doen aan de belangen van de schuldeisers, een maximale opschortingstermijn van 24 maanden kan worden toegekend, dit ongeacht in welke volgorde en
hoeveel maal er toepassing wordt gemaakt van hetzij artikel 60, alinea 2, WCO
hetzij artikel 38, § 2, WCO.
4. Het machtigingsvonnis van 16 september 2011 machtigt de gerechtsmandatarissen tot overdracht van de activa, de activiteiten en het personeel van (de
vierde verweerster) dan (de derde verweerster) en preciseert dat het mandaat
van de gerechtsmandatarissen pas zal ten einde zijn na de integrale beëindiging
van deze opdracht met inbegrip van het verlijden van de akte van de overdracht
van het onroerend goed. Uit dit machtigingsvonnis volgt dat de rechtbank van
oordeel is dat deze overdracht de belangen van de schuldeisers niet zal schaden.
Dit machtigingsvonnis heeft gezag van gewijsde en is bindend. De overeenkomst tot overdracht onder gerechtelijk gezag is tegenwerpelijk aan alle betrokkenen.
5. Op grond van dit bindend machtigingsvonnis en in samenlezing van voormelde wettelijke bepalingen, beslist de rechtbank ambtshalve dat er zich thans
buitengewone omstandigheden voordoen in de zin van artikel 38, § 2, WCO, die
rechtvaardigen dat de opschorting en het mandaat worden verlengd teneinde de
gerechtsmandatarissen verder in staat stellen de overdracht ie realiseren. De
rechtbank stelt tevens vast dat op heden de maximum termijn van de opschorting, zoals voorzien in de artikelen 38, juncto 60, alinea 2, WCO, te weten 24
maanden vanaf de toekenning, niet is overschreden.
Aangezien thans nog een bodemattest vanwege de OVAM dient te worden
bekomen na beschrijvend bodemonderzoek, wat in casu dergelijke buitengewone omstandigheid uitmaakt en het gezien het beschrijvend bodemonderzoek
dateert van 5 januari 2012, beslist de rechtbank om de termijn van de opschorting alsmede het mandaat van de gerechtsmandatarissen te verlengen tot 30 april
2012, conform het gemotiveerd advies van de gedelegeerd rechter.”
Grieven
Eerste onderdeel

.........................................................
Tweede onderdeel
Op verzoekschrift van vierde verweerster van 14 juli 2011 heeft de rechtbank van
koophandel te Oudenaarde bij vonnis van 20 juli 2011 het verzoek van de vierde
verweerster ertoe strekkende de procedure van de gerechtelijke organisatie voort
te zetten teneinde de overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag
mogelijk te maken en om tevens een gerechtsmandataris aan te stellen, ingewilligd en werden de eerste twee verweerders aangesteld als gerechtsmandatarissen. Tevens werd beslist dat de aan vierde verweerster toegekende termijn van
opschorting behouden blijft tot 10 november 2011. Bij vonnis van 29 september
2011 werd het verzoek van vierde verweerster tot voortijdige beëindiging van de
gerechtelijke reorganisatie en faillietverklaring afgewezen en werd het mandaat
van de gerechtsmandatarissen verlengd tot 19 januari 2012.
Overeenkomstig artikel 38, § 1, WCO kan de rechtbank, op verzoek van de schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd rechter de overeenkomstig artikel 24,
§ 2, of overeenkomstig dit artikel verleende opschorting verlengen voor de duur
die de rechtbank bepaalt. Overeenkomstig artikel 38, § 2, WCO kan in buitengewone omstandigheden en wanneer het belang van de schuldeiser dit toelaat,
deze termijn echter worden verlengd met maximum zes maanden. Deze bepaling
wijkt evenwel niet af van wat is bepaald in § 1 van artikel 38 zodat ook dergelijk verzoek dient uit te gaan van de schuldenaar. Uit deze wetsbepaling in haar
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geheel genomen vloeit aldus voort dat het verzoek tot verlenging van de duur
van de opschoning en van het mandaat van de gerechtsmandatarissen enkel kan
uitgaan van de schuldenaar.
Overeenkomstig artikel 60 WCO wijst het vonnis dat de overdracht beveelt een
gerechtsmandataris aan die wordt gelast met het organiseren en realiseren van
de overdracht in naam en voor rekening van de schuldenaar. Tevens kan de rechtbank, in hetzelfde vonnis, een bijkomende opschorting bevelen voor niet meer
dan zes maanden te rekenen van haar beslissing met de gevolgen bepaald in de
artikelen 30 tot 37. In voorliggende zaak heeft de rechtbank van koophandel bij
vonnis van 20 juli 2011 de doelwijziging tot gerechtelijke reorganisatie middels
overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag toegestaan, werden
eerste twee verweerders aangesteld teneinde de overdracht van de onderneming
te organiseren en te realiseren en werd de toegekende termijn van opschorting
behouden tot 10 november 2011. Artikel 60 voorziet evenwel niet in de mogelijkheid dat deze termijn op verzoek van de gerechtsmandataris of door de rechtbank
ambtshalve zal worden verlengd nadat de termijn van opschorting in het vonnis
dat de overdracht beveelt werd bepaald. Bovendien bepaalt artikel 60, tweede lid
dat een eventuele bijkomende termijn van opschorting dient bevolen te worden
“in hetzelfde vonnis” hetgeen inhoudt dat dit niet kan worden bevolen bij een
later vonnis.
Overeenkomstig artikel 67 WCO vraagt, wanneer de aangewezen gerechtsmandataris van oordeel is dat alle voor overdracht vatbare activiteiten overgedragen
zijn, en in elk geval vóór het einde van de opschorting, hij aan de rechtbank
bij verzoekschrift dat zij de procedure van gerechtelijke reorganisatie afsluit
of, wanneer het gerechtvaardigd is dat deze voortgezet wordt voor andere doeleinden, dat zij hem ontlast van zijn opdracht. Artikel 67 is derhalve enkel van
toepassing wanneer de gerechtsmandataris van oordeel is dat alle voor overdracht vatbare activiteiten overgedragen zijn hetgeen in het voorliggende geval
nog niet was gebeurd. Bovendien kan het verzoek van de gerechtsmandataris er
enkel toe strekken te bekomen dat de procedure van de gerechtelijke reorganisatie wordt afgesloten of dat hij zou worden ontlast van zijn opdracht. Deze bepaling geeft derhalve geenszins de mogelijkheid aan de gerechtsmandataris om een
verlenging van de termijn voor opschorting te vragen.
Uit de samenlezing van de artikelen 38, 60 en 67 WCO vloeit derhalve voort dat
de verlenging enkel kon worden uitgesproken op verzoek van de schuldenaar,
zijnde vierde verweerster en dat dergelijk verzoek niet kon worden ingediend
door de gerechtsmandatarissen en evenmin ambtshalve kon worden bevolen door
de rechtbank. Door het verzoekschrift tot verlenging van de termijn uitgaande
van eerste twee verweerders ontvankelijk te verklaren en door, rechtdoende
op verzoekschrift, ambtshalve te zeggen voor recht dat de opschorting en het
mandaat van de gerechtsmandatarissen wordt verlengd op 30 april 2012, schendt
de rechtbank van koophandel dan ook artikel 38, in het bijzonder §§ 1 en 2,
artikel 60, in het bijzonder tweede lid, en artikel 67, in het bijzonder eerste lid,
WCO.
Derde onderdeel

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

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
.........................................................
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Gegrondheid
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 38, § 1, eerste lid, van de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO) kan de
rechtbank op verzoek van de schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd rechter de overeenkomstig artikel 24, § 2, of overeenkomstig dit
artikel verleende opschorting verlengen voor de duur die de rechtbank
bepaalt. Krachtens het tweede lid van artikel 38, § 1, WCO bedraagt
de maximale duur van de verlengde opschorting niet meer dan twaalf
maanden vanaf het vonnis dat de opschorting toestaat.
Artikel 38, § 2, eerste lid, WCO, bepaalt dat in buitengewone omstandigheden en wanneer het belang van de schuldeisers dit toelaat, deze
termijn echter kan worden verlengd met maximum zes maanden.
Krachtens artikel 60, eerste lid, WCO, wijst het vonnis dat de overdracht beveelt, een gerechtsmandataris aan die wordt gelast met het
organiseren en realiseren van de overdracht in naam en voor rekening
van de schuldenaar. Het bepaalt het voorwerp van de overdracht of laat
die bepaling over aan het oordeel van de gerechtsmandataris.
Artikel 60, tweede lid, WCO, bepaalt dat de rechtbank, in hetzelfde
vonnis, een bijkomende opschorting kan bevelen voor niet meer dan zes
maanden te rekenen van haar beslissing, met de gevolgen bepaald in de
artikelen 30 tot 37.
4. Wanneer de rechtbank overeenkomstig artikel 60 WCO de overdracht
beveelt en een gerechtsmandataris aanwijst om de overdracht te realiseren in naam en voor rekening van de schuldenaar, is deze gerechtsmandataris bevoegd om een verlenging van de termijn van opschorting
te vragen krachtens artikel 38, § 2, WCO en zulks ongeacht de mogelijkheid tot verlenging bedoeld in artikel 60, tweede lid, WCO.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
5. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de rechtbank de termijnverlenging ambtshalve heeft toegestaan, mist het feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten
25 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Andersluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de
heer Verbist.
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N° 64
1o

— 25 januari 2013
(C.12.0202.N)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD – GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— Handelingen of betalingen met bedrieglijke benadeling rechten schuldeisers. — Draagwijdte.
2o PAULIAANSE RECHTSVORDERING. — Artikel 1167 BW. — Begrip. —
Verjaringstermijnen.
3o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde) – Pauliaanse vordering. — Gevolg.
4o GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Procedure voor
feitenrechter- Veroordeling tot de gerechtskosten. — Draagwijdte.

de

1o De bepaling van artikel 20 Faillissementswet dat handelingen of betalingen
verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers niet
kunnen worden tegengeworpen onverschillig op welke datum zij hebben
plaatsgehad, is een toepassing van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek  (1).
(Art. 20 Faillissementswet 1997 ; Art. 1167 BW)
2o en 3o De vordering bedoeld in artikel 1167 Burgerlijk Wetboek strekt tot
vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar
aan de schuldeiser berokkent ; een dergelijke pauliaanse vordering is
onderworpen aan de verjaringstermijnen bedoeld in artikel 2262bis, § 1,
tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek (2). (Artt. 1167 en 2262bis, § 1,
tweede en derde lid, BW)
4o De veroordeling tot de gerechtskosten onderstelt dat tussen de partijen
een daadwerkelijke procesverhouding bestaat derwijze dat tussen hen een
vordering werd ingesteld strekkende tot de veroordeling van de ene partij
jegens de andere (3). (Art. 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Loonwerken Gepa b.v.b.a. t. C. e.a. ;

in aanwezigheid van

P. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem
I. Situering
1. Het bestreden arrest verklaart de vordering van eerste verweerder
tegen eiseres, strekkende tot terugbetaling van de bedragen die zij op
onrechtmatige wijze aan de activa van de failliete bvba heeft onttrokken,
niet verjaard in zoverre deze gesteund is op zowel artikel 20 Faillissementswet als artikel 1382 BW.
2. Eiseres werd tevens tot de kosten van het hoger beroep veroordeeld, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding t.a.v. de vrijwillig
tussenkomende partij (tweede verweerder).

  (1) tot (3) Zie de concl. van het O.M.
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3. Tegen deze respectievelijke beslissingen van het bestreden arrest
voert eiseres telkens een middel tot cassatie aan.
II. Bespreking

van de middelen

1. Het eerste middel verwijt het bestreden arrest de op artikel 20 Faillissementswet gesteunde pauliaanse vordering op onwettige wijze te
kwalificeren als een vordering tot vergoeding van schade uit onrechtmatige daad, en aan de vijfjarige termijn van artikel 2262bis, § 1, lid 2,
BW te onderwerpen.
1.1. Artikel 20 Faillissementswet bepaalt dat handelingen of betalingen
verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers
niet kunnen worden tegengeworpen, onverschillig op welke datum zij
hebben plaatsgehad.
1.2. Die bepaling vormt een toepassing van artikel 1167 BW op de faillissementszaken inzake de pauliaanse vordering  (1) door middel waarvan
een schuldeiser kan opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar
verricht heeft met bedrieglijke benadeling van zijn rechten.
1.3. De pauliaanse vordering is een door de wetgever aan de schuldeiser
ter beschikking gesteld middel om de inbaarheid van zijn vordering op
de schuldenaar te beschermen  (2) en strekt tot vergoeding van de schade
die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser
berokkent  (3).
Ter zake van de bedrieglijke overdracht van een vermogensbestanddeel
door de schuldenaar aan een derde-medeplichtige, bestaat de vergoeding
van de schade in beginsel hierin dat die overdracht niet tegenwerpelijk
is aan de agerende schuldeiser, zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan  (4).
In een recent arrest  (5)oordeelde uw Hof dat de pauliaanse vordering
onderworpen is aan de verjaringstermijnen bedoeld in artikel 2262bis, § 1,
tweede en derde lid, BW.
1.4. De actio pauliana wordt in dat verband door rechtsleer en rechtspraak dan ook veelal vastgeknoopt aan het leerstuk van de onrechtmatige daad  (6). Deze opvatting, gesteund op de visie van H. De Page  (7), ziet
in de pauliaanse vordering een bijzondere toepassing van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met name een persoonlijke vordering wegens
extracontractuele aansprakelijkheid voorzien in de artikelen 1382 en
1383 BW, waardoor de schuldeiser een eigen (buitencontractueel) vorde  (1) Zie Cass. 11 jan. 1988, AR nr. 7756, AC 1988, nr. 286 ; zie ook Cass. 11 feb. 1993, AR
nr. 9535, AC 1993, nr. 86.
  (2) L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 380,
nr. 306.
  (3) Cass. 25 okt. 2001, AR C.99.0038.N, AC 2001, 1171 ; Cass. 9 feb. 2006, AR C.03.0074.N, AC
2006, nr. 86.
  (4) Cass. 9 feb. 2006, AR C.03.0074.N, AC 2006, nr. 86.
  (5) Cass. 26 april 2012, AR C.11.0143.N, AC 2012, nr. 260, met concl. Adv.-Gen. Vandewal.
  (6) E. Dirix, “De vergoedende functie van de actio pauliana”, noot onder Cass. 25 mei
1992, RW 1992-1993, 331, nr. 2.
  (7) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Les obligations (seconde partie),
Brussel, Bruylant, 1967.
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ringsrecht (van wettelijke oorsprong) verwerft tegen de medecontractant  (1).
Waar sommigen  (2) menen dat het beter is in de pauliaanse vordering een toepassing te zien van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia
corrumpit, vertoont, volgens de tegenstanders van een gelijkschakeling
van de pauliaanse vordering met deze uit onrechtmatige daad, de eerste
een aantal kenmerken die strijden met de eigenheid van een vordering
uit onrechtmatige daad.
Zo wijst P. Van Ommeslaghe  (3) er ten titel van voorbeeld op dat, in
geval een derde te goeder trouw het goed dat het voorwerp is van de
bekritiseerde rechtshandeling van de schuldenaar die schuldig is aan
pauliaans bedrog om niet verkrijgt, de pauliaanse vordering toch aangenomen zal worden, zelfs al heeft die derde geen enkele fout begaan. Daarenboven doet een vordering in burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de
regel de eiser niet ontsnappen aan de samenloop met andere schuldeisers, in tegenstelling tot de karakteristieke gevolgen van de pauliaanse
vordering die de niet tegenwerpelijkheid van de betwiste handeling tot
gevolg heeft, met als resultaat dat de schuldeiser niet in samenloop
komt met de schuldeisers van de derde tegen wie hij zijn vordering richt.
Ook S. Loosveld wijst op deze verschillen  (4).
Waar de faillissementspauliana (art. 20 Faillissementswet) zich van
artikel 1167 BW onderscheidt doordat zij zolang de faillissementstoestand bestaat door de curator als wettelijke vertegenwoordiger van de
massa van schuldeisers wordt ingesteld en, bij succes, aan alle schuldeisers ten goede komt, zodat de uit de pauliana volgende niet-tegenwerpelijkheid in dat kader dus een ruimere draagwijdte heeft  (5), lijken
al deze bezwaren mij echter niet van aard om de eerder ontwikkelde
visie en leerstelling (volledig) te ontkrachten. Naar mijn oordeel stelt
E. Dirix dan ook terecht dat de actio pauliana stevig verankert ligt in
het leerstuk van de onrechtmatige daad en dat de vordering derhalve bij
uitstek een indemnitaire functie heeft  (6).
1.5. Uit het voorgaande volgt dat de op artikel 20 Faillissementswet
gesteunde pauliaanse vordering te beschouwen is als een vordering tot
vergoeding van schade uit buitencontractuele aansprakelijkheid zoals
bedoeld in artikel 2262bis, § 1, lid 2, BW, uit de wetsgeschiedenis van welk
artikel blijkt dat de wetgever als aanvangspunt van bedoelde verjaring
de dag heeft beoogd waarop de benadeelde daadwerkelijk kennis heeft
gekregen van de schade (en niet die waarop hij moet worden vermoed
hiervan kennis te hebben gekregen)  (7).
  (1) L. Cornelis, o.c., 381-382, nrs. 306 en 307.
  (2) L. Cornelis, ibid., 382, nr. 307, en 390, nr. 313.
  (3) P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, III, Régime général de l’obligation. Théorie
des preuves, Brussel, Bruylant, 2010, 2133, nr. 1544 e.v.
  (4) S. Loosveld, “L’action paulienne : une institution séculaire en pleine vogue”,
(noot onder Brussel 19 okt. 1998), TBBR 2001, (153), 167.
  (5) L. Cornelis, o.c., 382, nr. 307.
  (6) E. Dirix, o.c., 331, nr. 4 ; zie ook I. Claeys, “De nieuwe verjaringswet : een inleidende verkenning”, RW 1998-1999, (377), 391, nr. 36.
  (7) Cass. 26 april 2012, AR C.11.0143.N, AC 2012, nr. 260.
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1.6. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, lijkt mij
dan ook naar recht te falen.
2. Het tweede middel werpt op dat de tweede verweerder geen partij is
ten aanzien van wie eiseres kon veroordeeld worden tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding.
2.1. Volgens artikel 1017, eerste lid, Ger.W. kan enkel de in het ongelijk gestelde partij in de kosten (die conform art. 1018, 6o Ger.W. de
rechtsplegingsvergoeding omvatten) worden verwezen. Dit komt, maar
dan in de omgekeerde zin, terug in artikel 1022, eerste lid, Ger.W. dat
melding maakt van de in het gelijk gestelde partij.
Eén en ander impliceert dat een partij slechts tot de kosten kan
worden veroordeeld die zijn gemaakt door een partij die jegens haar een
veroordeling heeft verkregen.
2.2. De veroordeling tot het betalen van de gerechtskosten wordt dan
ook beschouwd als één van de gevolgen van de “gerechtelijke band” die
wordt geïnitieerd door een inleidende vordering of door een vordering
tot tussenkomst  (1). Dergelijke band ontstaat van zodra een rechtssubject (als eiser) tegen een ander rechtssubject (als verweerder) vordert
in rechte, terwijl voordien tussen deze partijen geen procesverhouding
voorlag.
2.3. Bij een louter bewarende tussenkomst streeft de vrijwillig
tussenkomende derde geen enkele veroordeling na. Evenmin strekt de
tussenkomst ertoe een constitutieve dan wel een declaratieve rechterlijke beslissing tegen een van de partijen te verkrijgen. De vrijwillig
tussenkomende derde beperkt zich ertoe het voor (minstens) één van
de partijen in het geding op te nemen en hierdoor zijn eigen belang te
beschermen dat in het gedrang kan komen wanneer deze partij in het
ongelijk wordt gesteld. De vrijwillig tussenkomende derde vereenzelvigt zich als het ware met de partij wiens positie hij juridisch ondersteunt  (2).
2.4. Hoewel de tweede verweerder voorbehoud vorderde om eventueel
later in een apart geding vorderingen tegen o.m. eiseres in te stellen
  (3), komt het mij, op grond van de hierboven toegelichte benadering,
dan ook voor dat degene wiens tussenkomst van bewarende aard is  (4) en
die slechts tussenkomt om zijn rechten te vrijwaren door de vordering
van de (in casu) eerste verwerende partij te ondersteunen, in zoverre
geen partij is met wie als dusdanig een rechtsband (procesverhouding)
bestaat.
Het tweede middel lijkt mij dan ook gegrond.
III. Conclusie : Vernietiging, in zoverre eiseres tot de gerechtskosten
van de tweede verweerder veroordeeld wordt, en verwerping voor het
overige.
  (1) S. Voet, “Rechtsplegingsvergoeding per gerechtelijke band : where will it all
end?”, RW 2010-2011, (888), 889, nrs. 4 en 5.
  (2) S. Mosselmans, “Tussenvorderingen”, APR, 2007, 230, nr. 352.
  (3) P. 14/16, nr. 7, al. 4, van het bestreden arrest.
  (4) P. 9/16, nr. 5.2., al. 4, van het bestreden arrest.
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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 2 januari 2012.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op
16 november 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 20 Faillissementswet kunnen handelingen of
betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de
schuldeisers niet worden tegengeworpen onverschillig op welke datum
zij hebben plaatsgehad. Deze bepaling is een toepassing van artikel 1167
Burgerlijk Wetboek.
2. De vordering bedoeld in artikel 1167 Burgerlijk Wetboek strekt tot
vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent. Een dergelijke pauliaanse vordering
is onderworpen aan de verjaringstermijnen bedoeld in artikel 2262bis, § 1,
tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat de vordering bedoeld in artikel 20
Faillissementswet een persoonlijke vordering is die onderworpen is
aan de tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht.
Tweede middel
4. Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek,
verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten,
waaronder de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1018, 6°, en
1022 Gerechtelijk Wetboek.
5. De veroordeling tot de gerechtskosten onderstelt dat tussen de
partijen een daadwerkelijke procesverhouding bestaat derwijze dat
tussen hen een vordering werd ingesteld strekkende tot de veroordeling
van de ene partij jegens de andere.
6. De appelrechters die de eiseres jegens de tweede verweerder veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding, terwijl zij vaststellen dat de
tussenkomst van deze partij van bewarende aard is en ertoe strekt de
vordering van de curator, de eerste verweerder te ondersteunen en om
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voorbehoud te vragen voor een eventueel later tegen de eiseres in te
stellen vordering, schenden artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt
tot de gerechtskosten van de tweede verweerder.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over
aan de feitenrechter.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
25 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. De Baets en de
heer Maes.

N° 65
3o

— 28 januari 2013
(S.11.0123.N)

kamer

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ. — Beschermde werknemers. — Personeelsafgevaardigde. — Ontslag om dringende redenen. —
Ontslagbescherming. — Procedure.
2o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ. — Beschermde werknemers. — Personeelsafgevaardigde. — Ontslag om dringende redenen. —
Ontslagbescherming. — Procedure.
3o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ. — Beschermde werknemers. — Personeelsafgevaardigde. — Ontslag om dringende redenen. —
Ontslagbescherming. — Kennisgeving ontslag. — Geen proceshandeling.

1o Uit de artikelen 4, § 1, en 4, § 4 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar
digden, alsook uit artikel 20ter bedrijfsorganisatiewet en artikel 58 Bedrijfs
organisatiewet volgt dat de in artikel 4, § 1 Wet Ontslagregeling Personeels
afgevaardigden bedoelde voordragende organisatie de interprofessionele
representatieve werknemersorganisatie betreft en niet de vakorganisatie die
aangesloten is of deel uitmaakt van een interprofessionele organisatie  (1).
(Art. 4, § 1 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

  (1) Zie conclusies O.M.
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2o Uit artikel 4, § 1 Wet ontslagregeling Personeelsafgevaardigden volgt dat
de in dit artikel bedoelde kennisgeving niet kan gebeuren op het adres van
het kantoor van haar gewestelijke afdeling  (1). (Art. 4, § 1 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)
3o Krachtens artikelen 860, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek geldt de aldaar
uitgewerkte nietigheidsregeling voor proceshandelingen ; de in artikel 4,
§ 1 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde kennisgeving,
die voor het ontslag van een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde in de plaats komt van de in artikel 35, vierde lid,
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde kennisgeving, is geen proceshandeling
in de zin van de voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (2).
(Artt. 860, 862 en 867 Gerechtelijk Wetboek ; Art. 4, § 1 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

(Pingo Poultry Maasmechelen n.v. t. Y. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht behouden Vanderlinden :
1. Het

middel tot cassatie

Eiseres voert één middel tot cassatie aan in drie onderdelen.
Eerste onderdeel
Door te oordelen dat eiseres tot cassatie de procedure op onregelmatige en onwettige wijze aanvatte en voerde, door te stellen dat “ABVV
Horval Kempen-Limburg” niet de organisatie is die de kandidatuur van
eerste verweerder in cassatie heeft voorgedragen en door te oordelen dat
de kennisgeving niet geldig kan gebeuren aan het adres van een sectorale
vakcentrale van tweede verweerder in cassatie, schendt het arbeidshof
de artikelen 2, § 1, 4, 5, § 6, en 6 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, artikel 3 van de cao-wet, artikel 20ter, eerste lid van de
Bedrijfsorganisatiewet en artikel 58, eerste lid van de Welzijnswet.
Tweede onderdeel
Door enerzijds te oordelen dat de “nietigheidsleer”, van de artikelen 860
tot 867 Gerechtelijk Wetboek, toepassing vindt in het kader van de
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden gestelde handelingen,
en anderzijds te stellen dat de door artikel 4, § 1 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden voorgeschreven voorafgaandelijk
inlichten van de werknemer en de voordragende organisatie niet valt
onder het begrip “proceshandeling” in de zin van de artikelen 860, 861
en 867 Gerechtelijk Wetboek, schendt het arbeidshof de hiervoor aangegeven bepalingen.
Derde onderdeel
Door de vordering van eiseres tot cassatie niet ontvankelijk te
verklaren mede op grond van het door geen der partijen aangevoerde
argument dat “ABVV Horval Kempen Limburg” niet de vereiste
  (1) en (2) Zie conclusies O.M.
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proceshoedanigheid had, zonder eiseres tot cassatie de mogelijkheid
te beiden op dit punt haar verweer te voeren, miskent het arbeidshof
het recht van verdediging van eiseres en schendt artikel 774, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek, artikel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging.
2. Bespreking
2.1. Eerste onderdeel.
a. Artikel 4, § 1 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat de werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om
dringende reden te ontslaan, hem en de organisatie die hem heeft voorgedragen hierover moet inlichten bij een ter post aangetekende brief,
die verstuurd wordt binnen drie werkdagen volgende op de dag gedurende welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag
zou rechtvaardigen. Hij moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij
verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank.
Artikel 4, § 4 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
bepaalt dat de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de vermeldingen die dit artikel oplegt, voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt :
— dat de kandidatuur van eerste verweerder in cassatie bij de sociale
verkiezingen van 2008 werd voorgedragen door tweede verweerder in
cassatie, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest (p. 11 onder
5) “het interprofessioneel federaal ABVV, met zetel te 1000 Brussel,
Hoogstraat 42”.
— dat eiseres tot cassatie met aangetekende brief van 4 maart 2011 aan
eerste verweerder in cassatie met toepassing van artikel 4, § 1 van de
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden haar voornemen kenbaar
maakte hem om dringende reden te ontslaan, en dat kopie van deze brief
per aangetekend schrijven van dezelfde datum werd overgemaakt aan
het “ABVV Horval Kempen-Limburg, Nicole Huybrechts, Gewestelijk
Secretaris, Kuringersteenweg 292, 3500 Hasselt”.
Uit deze vaststellingen volgt dat de inlichting van het voornemen
van eiseres tot cassatie om tot ontslag om dringende reden van eerste
verweerder in cassatie over te gaan, niet gebeurde aan de organisatie
die eerste verweerder in cassatie heeft voorgedragen (te weten tweede
verweerder in cassatie), zodat de kennisgeving van het voornemen tot
ontslag om dringende reden met toepassing van artikel 4, § 4 van de Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden nietig is.
b. Ten onrechte stelt eiseres tot cassatie dat de inlichting van de
organisatie die de kandidatuur van de beschermde werknemer heeft
voorgedragen, regelmatig kan gebeuren door het versturen van een
aangetekende brief aan een vakorganisatie van de interprofessionele
werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen.
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Deze stelling is strijdig met de duidelijke tekst van artikel 4, § 1 van
de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, waarin wat de organisatie betreft, enkel als bestemmeling wordt vermeld, de organisatie
die de kandidatuur van de personeelsafgevaardigde of kandidaat- personeelsafgevaardigde heeft voorgedragen, zonder de gelegenheid te bieden
het voornemen tot ontslag om dringende reden ook te verzenden aan een
vakorganisatie van de interprofessionele werknemersorganisatie die de
kandidatuur heeft voorgedragen.
Hierbij is van belang op te merken dat Uw Hof met arrest van 16 mei
2011 oordeelde dat de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden
en kandidaat-personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad of het
preventiecomité van openbare orde is ; deze bescherming is immers in
het algemeen belang ingevoerd en raakt bijgevolg de openbare orde.  (1)
In materies van openbare orde geldt het principe van strikte interpretatie.
c. Evenzeer ten onrechte stelt eiseres tot cassatie dat de kennisgeving
van het voornemen tot ontslag wegens dringende reden kan gebeuren
aan het adres waar de zetel of het kantoor van een regionale afdeling
van de organisatie is gevestigd.
Bij de beoordeling van het middel is dit niet relevant, nu vast staat
dat het voornemen niet werd ter kennis gebracht van tweede verweerder
in cassatie, als organisatie die de kandidatuur van eerste verweerder in
cassatie heeft voorgedragen.
Het middel faalt in dit onderdeel naar recht.
2.2. Tweede onderdeel
Dit onderdeel van het middel gaat ervan uit dat alle handelingen die
voorzien worden in artikel 4 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden (met inbegrip van de in artikel 4, § 1 voorziene inlichtingen
met betrekking tot het voornemen om tot ontslag om dringende reden
over te gaan) beschouwd moeten worden als proceshandelingen.
Bij ontstentenis van een wettelijke definitie wordt de proceshandeling
omschreven als elke handeling die verricht wordt tijdens een rechtsgeding of onder het toezicht van het gerecht, door partijen, hun gevolmachtigden of het hulppersoneel van de rechter.  (2)
Naar oordeel van mijn ambt is de eerste proceshandeling in deze zin
in het kader van het ontslag om dringende reden met toepassing van
de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, het verzoekschrift
waarvan sprake in artikel 4, § 1 in fine van voormelde wet, doch niet de
verplichting om het voornemen om tot ontslag om dringende reden over
te gaan kenbaar te maken aan de personeelsafgevaardigde en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen.
Het is immers door het verzoekschrift dat de zaak voor de voorzitter
van de arbeidsrechtbank wordt gebracht, en niet door het kenbaar
maken van het voornemen om tot ontslag om dringende reden over te
  (1) Cass. 16 mei 2011, AR S.10.0093.N, AC 2011, nr. 321.
  (2) Cass. 28 april 1988, AC 1987-88, 1088.
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gaan aan de personeelsafgevaardigde en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen.
Het ware misschien, omwille van de duidelijkheid, beter geweest de
laatste zin van artikel 4, § 1 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, als eerste zin van artikel 4, § 2 te plaatsen, waarin de inhoud
van het verzoekschrift wordt voorgeschreven, doch ook de huidige tekst
van artikel 4, § 1 laat toe een duidelijk onderscheid te maken tussen de
inlichting over het voornemen om tot ontslag om dringende reden over te
gaan en de eerste proceshandeling, het verzoekschrift waarmee de zaak
aanhangig wordt gemaakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank. Deze
cesuur wordt aangegeven door het gebruik van het woord “eveneens”.
Het feit dat Uw Hof met arrest van 24 maart 2003  (1) geoordeeld heeft
dat het verzuim of de onregelmatigheid inzake de vermelding van de
vennootschapszetel in het verzoekschrift die het voornemen heeft een
personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het veiligheidscomité om dringende reden te ontslaan, en waardoor de zaak aanhangig
wordt gemaakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, onderworpen
is aan de regels inzake de excepties van nietigheid, die zijn vastgelegd
in het Gerechtelijk Wetboek, staat aan wat voorafgaat niet in de weg.
Inderdaad had deze uitspraak betrekking op een proceshandeling, met
name het verzoekschrift waarmee de zaak aanhangig wordt gemaakt bij
de voorzitter van de arbeidsrechtbank.
Het middel in dit onderdeel niet kan worden aangenomen.
2.3. Derde onderdeel
Zoals het onderdeel het zelf aangeeft (“mede op grond van het door
geen der partijen aangevoerde argument”) komt dit onderdeel op tegen
een door het arbeidshof ten overvloede gegeven motief.
Het middel is in dit onderdeel niet ontvankelijk.
Conclusie: verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 13 juli 2011.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft op 8 januari
2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
  (1) AR S.02.0011.F, AC 2003, 719, nr. 192.
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van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
bepaalt dat de werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, hem en de organisatie
die hem heeft voorgedragen, hierover moet inlichten bij een ter post
aangetekende brief, die verstuurd wordt binnen drie werkdagen volgend
op de dag gedurende welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het
ontslag zou rechtvaardigen. Hij moet eveneens, binnen dezelfde termijn,
bij verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank.
Krachtens artikel 4, § 4, zijn de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de vermeldingen die dit artikel oplegt, voorgeschreven op
straffe van nietigheid.
2. De verkiezing van de kandidaten gebeurt volgens artikel 20ter
Bedrijfsorganisatiewet en artikel 58, eerste lid, Wet Welzijn Werknemers “op door de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties (...) voorgedragen kandidatenlijsten”.
3. Hieruit volgt dat de in artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bedoelde voordragende organisatie enkel de interprofessionele representatieve werknemersorganisatie is, en niet de vakorganisatie
die aangesloten is of deel uitmaakt van een interprofessionele organisatie.
4. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de in artikel 4, § 1, Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bedoelde kennisgeving aan
een vakorganisatie, eventueel op het adres van het kantoor van haar
gewestelijke afdeling, kan worden gericht, faalt het naar recht.
5. De appelrechters stellen vast dat :
— de eerste verweerder bij de sociale verkiezingen als kandidaat
personeelsafgevaardigde voor de ondernemingsraad en voor het comité
voor preventie en bescherming van werknemers voorgedragen werd door
de interprofessionele representatieve werknemersorganisatie “federaal
ABVV” (met zetel in de Hoogstraat 42 te Brussel) ;
— het “Het ABVV Horval Kempen-Limburg” (met adres te Hasselt) de
gewestelijke afdeling van de centrale van de voeding en de horeca is ;
— nergens in de voorgedragen kandidatenlijsten verwezen wordt naar
een eventuele tussenkomst van “ABVV Horval Kempen-Limburg”, maar
enkel en alleen melding wordt gemaakt van het “interprofessioneel
federaal ABVV”.
6. Het onderdeel, dat voor het overige ervan uitgaat dat het “Algemeen
Belgisch Vakverbond Horval Kempen-Limburg” de organisatie is door
wiens tussenkomst de neerlegging van de kandidatenlijst is gebeurd,
mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
7. Krachtens artikelen 860, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek geldt de
aldaar uitgewerkte nietigheidsregeling voor proceshandelingen.
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8. De in artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
bepaalde kennisgeving, die voor het ontslag van een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde in de plaats komt van
de in artikel 35, vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde kennisgeving, is geen proceshandeling in de zin van de voormelde bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel komt op tegen ten overvloede gegeven redenen, met
betrekking tot de navolgende procedure en kan niet tot cassatie leiden.
Het is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
28 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 66
3o

— 28 januari 2013
(S.11.0132.N)

kamer

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. — Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis. — Overgang van onderneming krachtens overeenkomst.
— Behoud van de rechten van werknemers. — Voorwaarden. — Economische
activiteit. — Verderzetting.

Om te spreken van een overgang van onderneming, in de zin van artikel 6,
tweede lid van de CAO 32bis en artikel 1.1.b) van de Richtlijn 2001/23/EG,
is het niet vereist dat de overnemer de bedoeling heeft om de overgenomen
economische activiteit op een duurzame wijze verder te zetten ; deze vereiste
zou het mogelijk maken dat, door de wil van de verkrijger, in ongunstige
zin zou kunnen worden afgeweken van de bescherming die de richtlijn de
werknemers beidt  (1). (Art. 6, tweede lid, CAO 32bis 7 juni 1985, algemeen
verbindend verklaard bij KB 25 juli 1985)

(Associated Retail n.v. N.V. t. H. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Vanderlinden :
1. Het

middel tot cassatie

Eiseres voert één middel tot cassatie aan in twee onderdelen.
  (1) Zie conclusies O.M.
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In het eerste onderdeel verwijt eiseres tot cassatie aan het bestreden
arrest besloten te hebben tot het bestaan van een overgang van onderneming zonder expliciet of impliciet te antwoorden op het verweer van
eiseres tot cassatie dat zij nooit de intentie heeft gehad de overgedragen
onderneming (duurzaam) voor te zetten, zodat er geen sprake kan zijn
van een overgang van onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis.
In het tweede onderdeel argumenteert eiseres tot cassatie dat uit de
bepalingen waarvan zij de schending aanvoert (in essentie de bepalingen
van CAO nr. 32bis en de richtlijn 2001/23 als codificatie van de richtlijnen
77/187 en 98/50 waarvan CAO nr. 32bis de omzetting in het Belgische recht
is) dat een overgang van onderneming als bedoeld in deze bepalingen
veronderstelt dat de overnemer de bedoeling heeft de overgenomen
economische activiteit op duurzame wijze voort te zetten, waaruit
volgt dat die bepalingen niet de situatie beogen waarin een overgang
van plaatsvindt als gevolg van het ontstaan van een noodtoestand, en
de overnemer niet de bedoeling heeft zelf de economische activiteit op
duurzame wijze voor te zetten.
Ter zake verzoekt eiseres tot cassatie dat het Hof aan het Hof van
Justitie een prejudiciële vraag zou stellen.
2. Bespreking
2.1. Eerste onderdeel
Uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat
de uitbating van de supermarkt als volgt gebeurde :
— op donderdag 4 en vrijdag 5 september 2003 door het personeel van de
BVBA Mazo, met toelating van de heer Stevens, aangestelde van eiseres
tot cassatie ;
— op zaterdag 6 september 2003 met personeel van de NV Match, van
eiseres tot cassatie en enkele uitzendkrachten ;
— op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 september 2003 was de supermarkt gesloten ;
— vanaf donderdag 11 september door de BVBA Food Consulting zonder
het personeel van de BVBA Mazo. Hierbij moet aangegeven worden dat
eiseres tot cassatie en de BVBA Consulting op 18 augustus 2003 een overeenkomst hadden gesloten op grond waarvan de BVBA Food Consulting aan eiseres tot cassatie bijstand zou verlenen in de operationele,
commerciële en financiële bedrijfsleiding van de BVBA Mazo gedurende
een periode van zes maanden vanaf 19 augustus 2003.
Het arbeidshof stelt verder vast er over het bestaan van de “overgang
van onderneming” niet de minste discussie kan zijn, daar eiseres tot
cassatie door de beëindiging van de aannemingsovereenkomst terug
in het bezit kwam van het gehele handelsfonds, de onderneming ongewijzigd en in haar geheel bleef bestaan en na een niet ter zake doende
onderbreking van drie dagen op initiatief van eiseres tot cassatie verder
werd uitgebaat door de BVBA Food Consulting.
Uit deze vaststellingen blijkt dat eiseres tot cassatie gedurende de
korte periode van de “noodtoestand” zelf de onderneming die haar
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eigendom was heeft uitgebaat ; aldus geeft het arbeidshof minstens
impliciet aan dat eiseres in cassatie wel degelijk de bedoeling had dit te
doen, zij het gedurende een korte periode.
Door te stellen dat de onderneming na de beëindiging van de overeenkomst tussen eiseres tot cassatie en de BVBA Mazo op initiatief van
eiseres tot cassatie door haar zelf verder werd uitgebaat om vervolgens op initiatief van eiseres tot cassatie te worden overgedragen aan
de BVBA Food Consulting, antwoordt het arrest wel degelijk op het
verweer van eiseres tot cassatie.
Het middel mist in dit onderdeel feitelijke grondslag.
2.2. Tweede onderdeel
Beoordeling van het onderdeel op zich.
a. Artikel 1.1.b. van de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart
2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of
vestigingen (hierna Richtlijn 2001/23) definieert de overgang van onderneming voor haar toepassing als volgt :
“Onder voorbehoud van het bepaalde onder a) en van de hiernavolgende bepalingen van dit artikel wordt in deze richtlijn als overgang
beschouwd, de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan
niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid
die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde
middelen wordt verstaan.”
Artikel 6 tweede lid van de CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het
behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst
en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen
worden bij overname van activa bij faillissement (hierna genoemd CAO
nr. 32bis), bepaalt :
“Onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid wordt in deze
collectieve arbeidsovereenkomst als overgang beschouwd, de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk
economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt
verstaan.”
b. Eiseres tot cassatie argumenteert dat een overgang van onderneming als bedoeld in deze bepalingen veronderstelt dat de overnemer de
bedoeling heeft de overgenomen economische activiteit op duurzame
wijze voort te zetten, waaruit volgt dat die bepalingen niet de situatie
beogen waarin een overgang van plaatsvindt als gevolg van het ontstaan
van een noodtoestand, en de overnemer niet de bedoeling heeft zelf de
economische activiteit op duurzame wijze voor te zetten.
Eiseres tot cassatie verwijst hierbij naar de hiervoor vermelde definities van de overgang van onderneming in zowel de Richtlijn 2001/23/
EG als de CAO nr. 32 bis, waarin als bestanddeel van de overgang wordt
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vermeld dat de overgang gebeurt met het oog op de voortzetting van een
al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.
c. Hierbij geeft eiseres tot cassatie aan voornoemde bepalingen echter
een inhoud en een draagwijdte die deze bepalingen zelf niet bevatten.
Om te concluderen tot een overgang van onderneming met betrekking
tot dit aspect, is het volgens de duidelijke tekst van zowel artikel 1.1.b.
van de Richtlijn 2001/23/EG als van artikel 6 tweede lid van de CAO
nr. 32bis, vereist doch voldoende dat de overgang gebeurt met het oog op
de voortzetting van de activiteit.
Voornoemde bepalingen laten echter niet toe te stellen dat tevens
vereist is dat de overnemer die de activiteit voortzet, de bedoeling heeft
dit te doen op duurzame wijze. Aldus voegt eiseres tot cassatie aan deze
bepalingen een voorwaarde toe die deze bepalingen zelf niet bevatten.
Hierbij moet rekening worden met de aard van de bepalingen van de
Richtlijn 2001/23/EG zoals deze door het Hof van Justitie worden uitgelegd.
Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is de bescherming die door de dwingende bepalingen van richtlijn wordt toegekend,
van openbare orde. Met als uitgangspunt het doel van de richtlijn, die
beoogt aan de betrokken werknemers het behoud van de rechten te
garanderen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of de arbeidsrelatie, verleent het Hof van Justitie aan deze bescherming een openbare orde karakter, waarover partijen niet kunnen beschikken ; de bepalingen van de richtlijn moeten als dwingend worden beschouwd in de zin
dat het niet toegelaten is ervan af te wijken in een voor de werknemers
ongunstige zin.  (1)
Ook van de bepalingen van de CAO nr. 32bis, die de uitwerking zijn van
de richtlijn, dient het openbare orde karakter te worden verleend.  (2)
Het openbare orde karakter van deze bepalingen leidt ertoe dat deze
strikt dienen te worden geïnterpreteerd.
d. In de aan uw Hof voorgelegde betwisting blijkt uit de feitelijke vaststellingen in het bestreden arrest dat eiseres tot cassatie de activiteit
van de thans gefailleerde BVBA Mazo heeft voortgezet.
Inderdaad blijkt uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden
arrest blijkt dat de uitbating van de supermarkt, dit is de activiteit van
de BVBA Mazo, als volgt gebeurde :
— op donderdag 4 en vrijdag 5 september 2003 door het personeel van de
BVBA Mazo, met toelating van de heer Stevens, aangestelde van eiseres
tot cassatie ;
— op zaterdag 6 september 2003 met personeel van de NV Match, van
eiseres tot cassatie en enkele uitzendkrachten ;
Het is bijgevolg aangetoond dat eiseres tot cassatie de activiteit van
de BVBA Mazo heeft voortgezet gedurende drie dagen.
  (1) HvJ 10 feb. 1988, C-324/86, Daddy’s Dance Hall, JTT 1998, 229, overweging 15 ; HvJ
14 nov. 1996, C-305/94, Rotsart de Hertaing, JTT 1996, 496, overweging 19 ; HvJ 12 maart 1998,
C-135/83, Dethier Equipement, Soc.Kron. 1998, 220, overweging 20.
  (2) In deze zin : C. Wantiez, Transferts conventionnels d’entreprise et droit du travail,
Bousval, E.D.S., 1996, 16.
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Deze vaststellingen volstaan om te concluderen tot het bestaan van
een overgang van onderneming. Inderdaad blijkt uit het feit zelf dat
eiseres tot cassatie de activiteit van de BVBA Mazo heeft voorgezet, de
bedoeling van eiseres tot cassatie om deze activiteit voor te zetten.
Uit het enkele feit dat de voorzetting van de activiteit slechts gedurende enkele dagen gebeurde, volgens eiseres “als gevolg van het ontstaan
van een noodtoestand”, staat er niet aan in de weg dat het wel degelijk
eiseres tot cassatie is die de activiteit heeft voortgezet.
d. Vermits het onderdeel van het middel ervan uitgaat dat slechts van
overgang van onderneming in de zin de bepalingen waarvan de schending
wordt aangevoerd sprake kan zijn wanneer de overnemer de bedoeling
heeft de overgenomen economische activiteit op duurzame wijze voort
te zetten, terwijl de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd
deze voorwaarde niet bevatten, faalt het middel in dit onderdeel naar
recht.
Het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen.
Artikel 267 eerste lid b) VWEU bepaalt dat het Hof van Justitie bevoegd
is bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen
of de instanties van de Unie.
Artikel 267 derde lid VWEU bepaalt dat indien een vraag te dien
aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, deze instantie gehouden is zich tot
het Hof van Justitie te wenden.
Wanneer echter een nationale wettelijke regeling zich voor haar oplossingen voor zuiver interne situaties conformeert aan de in het gemeenschapsrecht gekozen oplossingen, staat het in het kader van de door
artikel 267 beoogde bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter
en het Hof van Justitie uitsluitend aan de nationale rechter om de
precieze strekking van die verwijzing naar het gemeenschapsrecht recht
te beoordelen, aangezien de vraag welke grenzen de nationale rechter
eventueel heeft gesteld aan de toepassing van het gemeenschapsrecht
op zuiver interne situaties, een vraag van het recht van de betrokken
lidstaat is, die derhalve uitsluitend door de rechterlijke instanties van
deze lidstaat kan worden beoordeeld.  (1)
Artikel 6 tweede lid van de CAO nr. 32bis is de letterlijke omzetting in
het Belgische recht van artikel 1.1.b. van de Richtlijn 2001/23/EG, zodat
het enkel aan de nationale rechter staat de inhoud van eerstgenoemde
bepaling te bepalen.
Bovendien rust op het Hof geen verplichting om een prejudiciële vraag
te stellen wanneer het Hof vaststelt dat de opgeworpen vraag niet relevant is, of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het Hof
van Justitie is uitgelegd, of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel
kan bestaan.  (2)
  (1) HvJ 4 juni 2009, gevoegde zaken C-439/07 en C-499/07, KBC Bank.
  (2) HvJ 15 sept. 2005, C-495/03, Intermodal Transports.

ARREST-2013-01.indb 259

15/11/13 12:18

260

ARRESTEN VAN CASSATIE

28.1.13 - N° 66

In voorliggende betwisting is de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht evident, zoals blijkt uit wat hiervoor bij de beoordeling van
het middel werd uiteengezet.
Op het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van
Justitie dient dan ook niet te worden ingegaan.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 14 februari 2011.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft op
18 december 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden 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. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiseres reeds op 4 en 5 september 2003 “de facto” de macht binnen
het warenhuis had gegrepen en de zaak in haar opdracht werd gerund
met personeel van Mazo bvba ;
— de winkel op 6 september 2003 open was met onder meer personeel
van de eiseres ;
— de winkel op 8, 9 en 10 september 2003 gesloten was en vanaf
11 september 2003 ingevolge een overeenkomst tussen de eiseres en
Food Consulting bvba door deze laatste werd uitgebaat met behulp van
uitzendkrachten en werknemers van een zustervennootschap van de
eiseres.
Zij oordelen dat er over de “overgang van onderneming” niet de minste
discussie kan zijn aangezien de eiseres door de beëindiging van de aannemingsovereenkomst terug in het bezit van het hele handelsfonds kwam,
de onderneming ongewijzigd en in haar geheel bleef bestaan en, na een
korte onderbreking, op initiatief van de eiseres verder werd geëxploiteerd door Food Consulting bvba krachtens een addendum aan de eerder
gesloten managementovereenkomst, zodat de rechten en verplichtingen
die voor Mazo bvba voortvloeiden uit de op het tijdstip van de overgang
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op 5 september 2003 bestaande arbeidsovereenkomsten door deze overgang op de eiseres overgingen.
2. Met deze redenen beantwoorden de appelrechters het in het onderdeel bedoelde verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Artikel 6, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 32bis, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
25 juli 1985, zoals gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 32quinquies, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 14 maart 2002, hierna : CAO nr. 32bis, die uitvoering geeft aan Richtlijn 77/187/EEG, bepaalt : “Onder voorbehoud van het bepaalde in het
eerste lid wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst als overgang
beschouwd de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan
niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid
die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde
middelen wordt verstaan.”
Artikel 1.1.b) van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001
tot codificatie van onder meer de Richtlijn 77/187/EEG bepaalt : “Onder
voorbehoud van het bepaalde onder a) en van de hiernavolgende bepalingen van dit artikel wordt in deze richtlĳn als overgang beschouwd, de
overgang, met het oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelĳk
economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt
verstaan.”
4. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onder meer in het
arrest van 18 maart 1986 in de zaak 24/85, Spijkers, geoordeeld dat om te
bepalen of er sprake is van een overgang van onderneming in de zin van
de richtlijn, het beslissende criterium is dat de identiteit van het bedrijf
bewaard blijft. Bij de vraag of dat het geval is moet, gelet op alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, worden
nagegaan of het gaat om de vervreemding van een lopend bedrijf, wat
met name kan blijken uit het feit dat de exploitatie ervan in feite door
de nieuwe ondernemer wordt voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsactiviteiten.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onder meer in het
arrest van 10 februari 1988 in de zaak 324/86, Daddy’s Dance Hall, geoordeeld dat de bescherming van de rechten van de werknemers bij overgang
van onderneming van openbare orde is, de partijen over deze rechten
niet kunnen beschikken en de bepalingen van de richtlijn in zoverre
als dwingend te beschouwen zijn voor de werknemers dat ervan niet in
ongunstige zin mag worden afgeweken.
5. Hieruit volgt kennelijk dat artikel 1.1.b) Richtlijn 2001/23/EG aldus
moet worden uitgelegd dat een overgang van onderneming in de zin van
de richtlijn niet vereist dat de overnemer de bedoeling heeft de overgenomen economische activiteit op duurzame wijze voort te zetten. Dit
vereiste zou het immers mogelijk maken dat door de wil van de verkrijger
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in ongunstige zin zou kunnen worden afgeweken van de bescherming die
de richtlijn de werknemers biedt.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
6. De overige grieven zijn afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 6, tweede lid, CAO nr. 32bis en artikel 1.1.b) Richtlijn
2001/23/EG en zijn mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
28 januari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal met opdracht. —
Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 67
2o

— 29 januari 2013
(P.12.0402.N)

kamer

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Ne bis in idem. — Tuchtstraf. —
Strafrechtelijke veroordeling. — Wettigheid. — Voorwaarde.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — Artikel 14.7. — Ne bis in idem. —
Tuchtprocedure. — Strafvervolging. — Wettigheid. — Voorwaarde.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafvervolging. — Begrip.
4o GENEESKUNDE. — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE. — Tuchtrecht. — Schending van de beroepseer. — Aard van de inbreuk.
5o ARTS. — Tucht. — Schending

van de beroepseer.

— Aard

van de inbreuk.

1o en 2o Noch artikel 14.7 IVBPR, noch het algemene rechtsbeginsel ne bis in
idem beletten een strafvervolging en een veroordeling na een tuchtprocedure
waarin een einduitspraak is gewezen, wanneer die tuchtprocedure niet de
kenmerken van een strafvervolging vertoont  (1).
3o Er is sprake van een strafvervolging als bedoeld in artikel 6.1 EVRM
wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie
volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor alle
burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en haar ernst een
repressief of preventief oogmerk heeft (2).
4o en 5o De inbreuk bedoeld in artikel 6, 2o, Artsenwet heeft betrekking op de
schending van de beroepseer ; volgens het interne recht beantwoordt deze
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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inbreuk niet aan een strafrechtelijk kwalificatie, maar is duidelijk tucht
rechtelijk van aard ; deze inbreuk betreft niet alle burgers, maar richt zich
slechts tot een beperkte categorie van personen, met name de geneesheren ;
voorts houdt de opgelegde tuchtrechtelijke sanctie van schorsing geen hoge
geldboete of vrijheidsberoving in en houdt ze evenmin een verbod in om
diverse beroepen gedurende een bijzonder lange periode uit te oefenen, zodat
ze niet strafrechtelijk van aard is  (1).

(C. t. Landsbond

der

Christelijke Mutualiteitene.a.)

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef :
1. De eiser is huisarts. De tweede verweerster is één van zijn patiënten.
Bij definitieve beslissing van de Raad van beroep van de Orde van
Geneesheren dd. 18 oktober 2004 werd de eiser een tuchtsanctie opgelegd.
Naar het oordeel van de Raad van Beroep heeft de eiser tussen 1 januari
en 31 december 2002 de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het medisch beroep geschonden door aan de tweede verweerster zonder bewijs dat haar toestand zulks medisch verantwoordde, een
groot aantal buitensporige verstrekkingen te hebben verricht. Hij heeft
daarbij misbruik gemaakt van zijn diagnostische en therapeutische
vrijheid en erelonen ontvangen die zowel de tweede verweerster als het
R.I.Z.I.V. op een onverantwoorde en overdreven wijze financieel hebben
getroffen (inbreuk op artikel 6, 2o en 16 van het KB nr. 79 van 10 nov.
1967). De opgelegde tuchtsanctie houdt een schorsing gedurende vier
maanden van het recht om de geneeskunde uit te oefenen in.
Op 2 december 2004 legt de eerste verweerder klacht met burgerlijke
partijstelling neer tegen de eiser.
Bij beschikking van de Raadkamer te Dendermonde van 6 februari
2009 wordt de eiser met aanneming van verzachtende omstandigheden
verwezen naar de correctionele rechtbank te Dendermonde wegens
oplichting, valsheid in geschrifte en gebruik ervan, en wegens miskenning van de wetgeving op de nomenclatuur ten aanzien van de eerste en
tweede verweersters en het RIZIV in de periode van 1 januari 1995 tot
30 april 2003.
Bij vonnis van 28 december 2009 van de correctionele rechtbank te
Dendermonde wordt de eiser op strafgebied veroordeeld wegens oplichting en op burgerlijk gebied tot € 1 provisie aan de tweede verweerster
en € 3000 provisie aan de eerste verweerder.
Op het hoger beroep van de eiser en van het openbaar ministerie wordt
bij een tussenarrest van 26 mei 2011 van het hof van beroep te Gent het
beroepen vonnis vernietigd wegens een onregelmatige samenstelling van
de correctionele rechtbank en worden de debatten heropend teneinde
een juister zicht te krijgen op de litigieuze betwiste medische prestaties.
Bij eindarrest van 26 januari 2012 wordt de eiser op strafgebied na vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn — wegens oplichting (voor het aangepaste feit A) ten bedrage € 112.152,70 — veroordeeld
  (1) Zie de concl. van het O.M.
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tot een eenvoudige schuldigverklaring en een geldboete van € 400 of een
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. Op burgerlijk gebied dient
hij € 1 provisie te betalen aan de tweede verweerster, terwijl de eerste
verweerder het bedrag van € 100.483,70 krijgt toegewezen, meer de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet sedert 1 augustus 1998 en
de kosten, evenals de rechtsplegingsvergoeding van € 3.300 per aanleg.
Op 10 februari 2012 stelt de eiser cassatieberoep in tegen alle beschikkingen die hem betreffen van het arrest van 26 januari 2012. In zijn
memorie van 7 mei 2012 voert hij een middel aan, dat uit drie onderdelen
bestaat.
2. Bij akte van 7 mei 2012 doet de eiser eveneens afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in de mate dat het arrest van 26 januari 2012
niet definitief is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering waar het op burgerlijk gebied aan de tweede verweerster een
provisionele schadevergoeding toekent van € 1 en de verdere beslissing
omtrent deze vordering, waaronder de kosten en de rechtsplegingsvergoeding aanhoudt.
De gevraagde afstand kan worden verleend.
3. Het bestreden arrest ontslaat de eiser van rechtsvervolging uit
hoofde van de andere misdrijven, gaat niet in op de vraag om een
verbeurdverklaring uit te spreken en evenmin op de vordering om een
beroepsverbod op te leggen in toepassing van het koninklijk besluit
nr. 22 van 24 oktober 1934 gezien de reeds opgelegde sanctie door de Orde
van Geneesheren.
In zoverre het cassatieberoep tegen deze beslissingen is gericht, is het
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
4. In het eerste onderdeel van zijn middel voert de eiser schending
aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14,7o, IVBPR alsmede miskenning
van het algemene rechtsbeginsel, zowel van communautair recht als
van intern recht, houdende ne bis in idem : het arrest beslist dat de eiser
opnieuw kon vervolgd worden, ondanks de reeds door hem op 18 oktober
2004 opgelopen tuchtstraf wegens dezelfde feiten gedurende de periode
van 1 januari tot 31 december 2002, terwijl de aangevoerde bepalingen en
algemene rechtsbeginselen zich ertegen verzetten dat dezelfde persoon,
na daarvoor reeds te zijn veroordeeld of vrijgesproken, opnieuw wegens
hetzelfde gedrag vervolgd of gestraft wordt voor inbreuken met dezelfde
essentiële bestanddelen.
De kernvraag in dit onderdeel is of de aangevoerde bepalingen en algemene rechtsbeginselen zich verzetten tegen een strafrechtelijke vervolging en veroordeling na een definitieve tuchtrechtelijke vervolging en
veroordeling.
In uw arrest van 24 november 2009 oordeelde het Hof dat ne bis in idem
niet dienend is wanneer de beklaagde voor hetzelfde feit, enerzijds, het
voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure en, anderzijds, strafrechtelijk wordt vervolgd  (1). De omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in
voorkomend geval, als een “straf” moet worden beschouwd in de zin van
  (1) Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
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artikel 6 EVRM doet eraan niet af. Op 12 januari 2001 oordeelde uw Hof
in gelijkaardige zin met betrekking tot artikel 14, 7, IVBPR  (1).
Volgens de eiser zou een heroverweging van uw rechtspraak zich
opdringen. Hij verwijst daarbij in zijn toelichting naar recente rechtsleer, in het bijzonder naar een artikel van Conings in NjW  (2) en een
artikel van Neven en Mormont in JT  (3). Hij had (o.m.) ook kunnen
verwijzen naar de bijdragen van Vermeulen in het RW  (4) en naar de
bijdrage van Coenegrachts in JLMB  (5).
Deze rechtsleer uit kritiek op de wijze waarop het Hof het ne bis in idem
beginsel invult in vergelijking met andere hoge rechtscolleges, zoals het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie en
het Grondwettelijk Hof. Die kritiek is niet gericht tegen uw arrest van
24 november 2009  (6), maar wel tegen uw arrest van 25 mei 2011  (7).
In het arrest van 25 mei 2011 oordeelde het Hof dat het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem niet geschonden wordt wanneer de bestanddelen
van de twee misdrijven in wezen niet dezelfde zijn. Dat is het geval
wanneer het strafbaar gestelde moreel bestanddeel van beide misdrijven
verschillend is.
Er is dus een andere vraag aan de orde dan in het arrest van 24 november
2009 : in het arrest van 25 mei 2011 is dat de vraag wanneer er sprake is
van dezelfde feiten, en in het arrest van 24 november 2009 de vraag of,
als er dezelfde feiten zijn, ne bis in idem zich verzet tegen de combinatie
van een tuchtrechtelijke en strafrechtelijke vervolging en veroordeling.
5. Het bestreden arrest stelt niet expliciet vast dat de eiser tuchtrechtelijk en strafrechtelijk voor dezelfde feiten werd vervolgd.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de
eiser tuchtrechtelijk werd te laste gelegd minstens tussen 1 januari en
31 december 2002 de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het medisch beroep te hebben geschonden door aan de tweede
verweerster, al dan niet op haar verzoek, een groot aantal buitensporige
verstrekkingen te hebben verricht zonder bewijs dat haar toestand deze
vereisten, hierbij misbruik te hebben gemaakt van zijn diagnostische
en therapeutische vrijheid en erelonen te hebben ontvangen die zowel
de patiënte als het RIZIV op een onverantwoorde en overdreven wijze
financieel hebben getroffen. De eiser werd strafrechtelijk vervolgd en
met aanvaarding van eenheid van opzet veroordeeld wegens oplichting
in de periode van 1 januari 1995 tot en met 30 april 2003 door het zich
laten betalen van erelonen voor overdreven en abnormaal veel m
 edische
  (1) Cass. 12 jan. 2001, AR D.99.0014.N, AC 2001, nr. 21.
  (2) C. Conings, “Ne bis in idem. Tijd voor hetzelfde idem”, NJW 2012, (274), 274-282.
  (3) J. Neven en H. Mormont, “Cumul des sanctions administrative et pénale en
matière de chômage : la Cour de cassation ignore-t-elle la jurisprudence de Strasbourg
sur l’identité d’infraction?”, (noot onder Cass. 25 mei 2011), JT 2011, (651), 651-655.
  (4) L. Vermeulen, “Over het non bis in idem-principe”, (noot onder Cass. 25 mei 2011),
RW 2011-12, (1673), 1673-1679.
  (5) O. Coenegrachts, “Bis repetita (non) placent”, (noot onder Brussel 22 juni 2011),
JLMB 2012, (117), 117-130.
  (6) Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
  (7) Cass. 25 mei 2011, AR P.11.0199.F, AC 2011, nr. 351.
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en technische prestaties bij de tweede verweerster zonder dat haar
toestand zulks medisch verantwoordde, hierbij misbruik makend van
haar mentale toestand.
De telastgelegde feiten vallen dus niet samen in de tijd : tuchtrechtelijk
was slechts een periode tussen 1 januari en 31 december 2002 weerhouden,
strafrechtelijk een periode van 1 januari 1995 tot en met 30 april 2003.
De appelrechters overwegen enkel dat ne bis in idem, dat inhoudt dat
een beklaagde niet tweemaal voor dezelfde feiten kan worden vervolgd,
niet dienend is wanneer een beklaagde voor dezelfde feiten het voorwerp
uitmaakt van een tuchtprocedure enerzijds en strafrechtelijk wordt
vervolgd anderzijds (21e blad, nr. 25).
Met die overweging hebben zij niet geoordeeld dat in onderhavige zaak
de eiser voor dezelfde feiten werd vervolgd als in de tuchtprocedure. Zij
hebben hooguit gesteld dat ne bis in idem zelfs niet van belang zou zijn
als de feiten dezelfde waren, zonder zich uit te spreken of de feiten al dan
niet dezelfde zijn.
De appelrechters aanvaarden weliswaar eenheid van opzet (25e blad),
maar dat volstaat niet om te besluiten dat zij hebben geoordeeld dat er
sprake is van dezelfde feitenx  (1).
De vraag of er al dan niet sprake is van dezelfde feiten is een feitelijke beoordeling waarvoor het Hof niet bevoegd is.  (2) Aangezien het
Hof zonder die feitelijke beoordeling het onderdeel niet kan beoordelen,
is het niet ontvankelijk.
6. Zo het Hof zou oordelen dat het onderdeel toch ontvankelijk is, dan
kan het niet tot een vernietiging van de bestreden beslissing leiden.
Wat vooreerst de aangevoerde miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
ne bis in idem van communautair recht betreft
Waar het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor de bestreden
beslissing dat algemeen rechtsbeginsel miskent, is het bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Alleszins faalt het naar recht. Er is in deze zaak geen band met het
recht van de Europese Unie. Zij valt niet binnen de werkingssfeer van
het recht van de Europese Unie. Het algemeen rechtsbeginsel ne bis in
idem van communautair recht is dus in deze zaak niet van toepassing.  (3)
Voor het overige
Het klassieke internrechtelijke uitgangspunt is dat de disciplinaire
functie te onderscheiden is van de functie van het strafrecht, ook al
  (1) Vgl. HvJ C-367/05, 18 juli 2007, Norma Kraaijenbrink, Jur. 2007, I, 6640, ro 27-29, en de
verwijzingen aldaar.
  (2) Cass. 3 feb. 2009, AR P.08.1742.N, AC 2009, nr. 90, ro 6.
  (3) Cf. HvJ 22 nov. 2005, C-144/04, W. Mangold/R. Helm, http ://curia.eu.int (consultatie
(2 mei 2006)), ro 75 en 77 ; HvJ, 23 sept. 2008, Birgit Bartsch t/ Bosch und Siemens Hausgeräte
(BSH) Altersfürsorge GmbH, i.h.b. ro 25 ; HvJ, 19 jan. 2010, Seda Kücükdeveci t/ Swedex GmbH
& Co. KG, ro 19-26 ; zie ook art. 51.1, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Europees Parlement, Raad, Commissie, PB C 14 dec. 2007, afl. 303, 1 ; Toelichtingen bij
het handvest van de grondrechten Europees Parlement, Raad, Commissie, PB C 14 dec.
2007, afl. 303, 17, p. 33.
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delen beide functies een repressieve ratio.  (1) Het feit dat disciplinair
recht te onderscheiden is van het strafrecht, is terug te voeren op het
feit dat het disciplinair recht groepsrecht is, en dus autonoom, en
daarom onderscheiden van zowel het strafrecht als het civiel recht.  (2)
Die (internrechtelijke) autonomie verklaart de stelling dat een zelfde
gedrag tegelijk strafrechtelijk, civielrechtelijk en disciplinair kan
gesanctioneerd worden en dat de regel ne bis in idem op geen enkele wijze
dergelijke cumul belet.  (3)
Het is tegen die achtergrond dat de hogervermelde arresten van het
Hof van 12 januari 2001  (4) en 24 november 2009  (5) moeten begrepen
worden voor zover zij betrekking hebben op respectievelijk artikel 14,
7 IVBPR en het internrechtelijke algemeen rechtsbeginsel ne bis in
idem.
Wat artikel 6 EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat dit
artikel het beginsel ne bis in idem niet inhoudt.  (6) Toch is artikel 6
EVRM binnen het rechtsstelsel van het EVRM niet irrelevant voor de
interpretatie van ne bis in idem. De interpretatie van de notie van strafvervolging in artikel 6 EVRM is immers determinerend voor de uitleg

  (1) J. Van Compernolle, “L’évolution de la fonction de juger dans les Ordres professionnels”, in X (ed.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplace
ments, 1983, (391), 402.
  (2) Zie reeds de conclusie van adv.-gen. Vandenpeerenboom voor Brussel 1 april 1863,
en de verwijzingen aldaar (Brussel 1 april 1863, De Ram et consorts t/ Peemans, Belg.Jud.
1863, kol. 532, concl. adv.-gen. Vandenpeerenboom, kol. 534).
Dat de tuchtvordering los staat van de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering is voor de gerechtelijke ambten wettelijk verankerd in art. 417 Ger.W. In zijn
mercuriale geeft proc.-gen. Du Jardin aan dat die bepaling wordt beschouwd als de
neerslag van een algemene rechtsbeginsel dat ook buiten het tuchtrecht voor de
magistraten van toepassing is (J. du Jardin, “Rechtspraak in tuchtzaken door de
beroepsorden : toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie. Rede uitge
sproken door J. du Jardin, Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de plechtige
openingszitting van dit Hof. 2000”, AC 2001, 3). In elk geval wordt de autonomie van de
tuchtvordering door de doctrine algemeen aanvaard (zie o.m. W. Van Hauwaert, “Interférences des actions publique et disciplinaire”, RDP, (490), 484 ; J. Sace, “L’autonomie de
l’action disciplinaire”, Rev. dr. U.L.B. 1991, afl. 4, (1), 13 e.v. ; M. Beernaert, “Le cumul
de sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe ne bis in idem”, JLMB 2010,
afl. 10, (477), 479-481 en telkens de verwijzingen aldaar). In een recent arrest overwoog
het Grondwettelijk Hof nog : “Ook al dient de tuchtoverheid rekening te houden met
de beoordeling van de feiten door de strafrechter, toch blijven tuchtrecht en strafrecht
autonoom ten opzichte van elkaar.” (GwH 16 feb. 2012, nr. 20/2012, B.2). Zie ook RvSt
7 okt. 1980, nr. 20.616, Verwerft t/ Stad Antwerpen, AR RvS 1980, 1318.
  (3) Van Hauwaert, “Interférences des actions publique et disciplinaire”, l.c., 487-489 ;
Van Compernolle, “L’évolution de la fonction de juger dans les Ordres professionnels”,
o.c., 404-405. Zie ook Sace, “L’autonomie de l’action disciplinaire”, l.c., 22 ; du Jardin,
“Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden : toetsing van de wettelijkheid door
het Hof van Cassatie. Rede uitgesproken door J. du Jardin, Procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie, op de plechtige openingszitting van dit Hof.”, l.c., 23 ev. ; F. Kuty,
Justice pénale et procès équitable. Notions générales Garanties d’une bonne administration de
la justice, vol. 2, Brussel, Larcier, 2006, 548, nr. 2142.
  (4) Cass. 12 jan. 2001, AR D.99.0014.N, AC 2001, nr. 21.
  (5) Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
  (6) Zie Kuty, Justice pénale et procès équitable (vol. 2), o.c., nr. 2132, en de verwijzingen
aldaar, in het bijzonder voetnoot 1769.

ARREST-2013-01.indb 267

15/11/13 12:18

268

ARRESTEN VAN CASSATIE

29.1.13 - N° 67

van artikel 4 van het zevende protocol van het EVRM  (1), dat ne bis in
idem consacreert.
Al vóór het zevende protocol in België in werking getreden was, gaf
de rechtsleer aan dat de uitleg die het EHRM aan het beginsel ne bis in
idem in het zevende protocol geeft de nationale rechtspraak zou moeten
inspireren.  (2) Uit het reeds aangehaalde arrest van 24 november 2009,
blijkt dat uw Hof deze opvatting niet deelt.  (3)
Er is geen juridisch dwingende plicht om rekening te houden met de
uitleg die het EHRM aan een in België niet toepasselijke internationale
verdragsbepaling geeft, ook al wordt die uitleg bepaald door de uitleg
van een in België wel toepasselijke verdragsbepaling.  (4) Aangezien het
zevende protocol ook ten tijde van de bestreden beslissing in België nog
niet van toepassing was, zou uw Hof zijn beslissing in het arrest van
24 november 2009 voor wat betreft artikel 6 EVRM in deze zaak kunnen
overdoen.
Op grond van gelijkaardige overwegingen als deze vermeld in uw
arresten van 12 januari 2001 en 24 november 2009, kan het eerste onderdeel wat de aangevoerde schendingen van artikel 14, 7, IVBPR, artikel 6
EVRM en het internrechtelijke algemeen rechtsbeginsel ne bis in idem
dan ook niet worden aangenomen.
7. Er zij evenwel op gewezen dat het zevende protocol op 1 juli 2012 in
België in werking is getreden. Er zal dus in de toekomst wel degelijk
met de uitleg die het EHRM aan ne bis in idem geeft moeten rekening
gehouden worden.  (5)
Mocht uw Hof ook in onderhavige zaak al rekening willen houden met
de uitleg van artikel 4 van het zevende protocol, dan geef ik het volgende
ter overweging.
Dit artikel 4 bepaalt :
1. Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke
procedure binnen de rechtsmacht van dezelfde Staat voor een strafbaar
feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld
overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die Staat.
2. De bepalingen van het voorgaande lid beletten niet de heropening van de zaak overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van
de betrokken Staat, indien er aanwijzingen zijn van nieuwe of pas aan
het licht gekomen feiten, of indien er sprake was van een fundamenteel
gebrek in het vorige proces, die de uitkomst van de zaak zouden of zou
kunnen beïnvloeden.
  (1) Zie EHRM 16 sept. 2009, nr. 13079/03, Ruotsalainen v. Finland, ro 41-42, en de verwij
zingen aldaar.
  (2) Vgl. M. Franchimont, A. Jacobs en A. Masset, Manuel de procédure pénale, Brussel,
Larcier, 2012, 4e ed., 1101.
  (3) Vgl. W. Verrijdt, “EHRM 10 feb. 2009”, in P. Lemmens en W. Vandenhole (eds.),
“Europese rechtspraak ‘Rechten van de mens’ in kort bestek”, RW 2011-2012, (500), nr. 4.
  (4) Vgl. G. Raneri, “Non bis in idem – La Cour de cassation rejette-t-elle la jurisprudence Zolotoukhine?”, JTT 2012, (52), 53-54.
  (5) Wet 6 maart 2007 houdende instemming met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag
ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te
Straatsburg op 22 nov. 1984, BS 22 juni 2012, inwerkingtreding 1 juli 2012.
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3. Afwijking van dit artikel krachtens artikel 15 van het Verdrag is
niet toegestaan.
In zijn bijdrage van 1983 schrijft Van Compernolle met verwijzing naar
de rechtspraak van het EHRM dat het gemakkelijk in te zien is dat
een disciplinaire vervolging voor een beroepsorde niet in het minst een
strafvervolging uitmaakt.  (1) De visie van Van Compernolle lijkt aan
te sturen op een algemene uitsluiting van de toepasselijkheid van het
penale luik van artikel 6 EVRM op tuchtvervolgingen voor beroepsordes.
In het arrest betreffende de geneesheren Albert en Le Compte van
10 februari 1983 oordeelt het EHRM dat disciplinaire vervolgingen op
zich genomen niet afhangen van het strafrecht, maar dat dat anders kan
zijn in welbepaalde gevallen.  (2) Het EHRM verwijst daarbij naar zijn
eerdere arrest Engel. In dat arrest oordeelt het EHRM dat, voor wat
betreft de militaire dienst, een tuchtrechtelijke vervolging een strafvervolging kan uitmaken in de zin van artikel 6 EVRM.  (3)
In het arrest Engel heeft het EHRM de criteria bepaald die toelaten
na te gaan of er al dan niet sprake is van strafvervolging in de zin van
artikel 6 EVRM. Het eerste criterium is de wettelijke kwalificatie in
de interne rechtsorde, het tweede de aard van inbreuk en het derde de
graad van de ernst van de straf die de persoon dreigt op te lopen. Het
tweede criterium wordt beoordeeld in de verhouding tot de aard van de
sanctie die op de inbreuk is gesteld, en om te oordelen of een inbreuk
al dan niet strafrechtelijk van aard is, houdt het EHRM voornamelijk
rekening met twee indicatoren, enerzijds de vraag of de inbreuk geldt
voor alle burgers, dan wel slechts voor een bijzondere groep personen,
en anderzijds de vraag of de sancties die op de inbreuk gesteld zijn een
repressief en preventief oogmerk hebben  (4). Wat het derde criterium
betreft, is vooral vrijheidsberoving een indicator.  (5) Het is evenwel
geen exclusieve indicator. Zo kan ook de automatische en uniforme
sanctie die erin bestaat dat de persoon die een leugenachtige lustratieverklaring heeft afgelegd gedurende tien jaar het recht wordt ontzegd
om (een groot aantal) politieke en juridische beroepen uit te oefenen

  (1) Van Compernolle, “L’évolution de la fonction de juger dans les Ordres professionnels”, o.c., 410. De auteur verwijst in het bijzonder naar de gelijkaardige visie van de
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de zaak Le Compte, Van Leuven
en Demeyere en voegde er terecht aan toe dat het EHRM zich in die zaak over de vraag
niet heeft uitgesproken. (zie met name EHRM, nr. 6878/75 en nr. 7238/75, Le Compte, Van
Leuven en De Meyere t/ België, 23 juni 1981, Publ.Court, ser. A, nr. 43, ro 52).
  (2) EHRM, nr. 7299/75 en nr. 7496/76, Albert en Le Compte, 10 feb. 1983, Publ.Court, ser. A,
nr. 58, nr. 25.
  (3) EHRM, nr. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 en 5370/72, Engel e.a. t/ Nederland, 8 juni
1976, ser. A, 22, ro 80-85.
  (4) EHRM, nr. 8544/79, Öztürk t/ Duitsland, 21 feb. 1984 1984, ser. A, 73, ro 52-53.
  (5) EHRM, nrs. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 en 5370/72, Engel e.a. t/ Nederland, 8 juni
1976, ser. A, 22, ro 82, in fine ; EHRM, nr. 12547/86, Bendenoun t/ Frankrijk, 24 feb. 1994, ro
47, laatste twee paragrafen ; vgl. EHRM, nr. 14220/88, Ravnsborg t/ Zweden, 23 maart 1994,
1994-IV, ser. A, nr. 238-B, ro 35. Uit de vermelde arresten blijkt dat vrijheidsberoving
niet op zich leidt tot de kwalificatie als strafsanctie in de zin van art. 6 EVRM (zie ook
F. Kuty, Justice pénale et procès équitable. Notions générales Garanties d’une bonne admi
nistration de la justice, vol. 1, Brussel, Larcier, 2006, nr. 71).
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beschouwd worden als een sanctie die minstens gedeeltelijk een punitief
en afschrikkend karakter heeft.  (1)
Het tweede en derde criterium zijn alternatief en niet cumulatief, zij
het dat een cumulatieve benadering mogelijk is als een analyse van de
criteria afzonderlijk niet toelaat een duidelijke conclusie aan te reiken
over de vraag naar het bestaan van een strafvervolging.  (2)
De toepasselijkheid van het penale luik van artikel 6 EVRM ten
opzichte van tuchtvervolgingen is dus niet zonder meer uitgesloten.
Er zijn gevallen waarin het penale luik van toepassing kan zijn en die
gevallen moeten beoordeeld worden aan de hand van de Engel-criteria.  (3)
Het is, wat het eerste criterium betreft, in het licht van de autonomie
van de tuchtvordering, duidelijk dat een tuchtprocedure naar nationaal
recht niet als een strafvordering wordt beschouwd. Leiden het tweede
en/of het derde Engel-criterium tot een ander resultaat?
De casuïstische rechtspraak inzake de Engel-criteria maakt het niet
steeds gemakkelijk met zekerheid uitspraak te doen over de vraag of
het EHRM een bepaalde procedure en maatregel die daarbij kan worden
opgelegd als strafvervolging en straf in de zin van het EVRM zal beschouwen.  (4) Het komt mij evenwel voor dat met enige zekerheid kan gesteld
worden dat de tuchtrechtelijke vervolging in het kader van het KB nr. 79
van 10 nov. 1967 door het EHRM niet als strafvervolging in de zin van
artikel 6 EVRM moet beschouwd worden.  (5)
  (1) EHRM besl., nr. 38184/03, Matyjek t/ Polen, 30 mei 2006, ro 52-55.
  (2) EHRM, nrs. 39665/98 en 40086/98, Ezeh en Connors t/ UK, 9 okt. 2003, Reports of Judg
ments and Decisions 2003-X, ro 82-86.
  (3) Zie ook de conclusie van proc.-gen. Velu voor uw arrest van 14 april 1983, AR
nr. 6789, Pas. 1983, I, nr. 441, du Jardin, “Rechtspraak in tuchtzaken door de beroeps
orden : toetsing van de wettelijkheid door het Hof van Cassatie. Rede uitgesproken door
J. du Jardin, Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de plechtige openingszitting van dit Hof.”, l.c., 25-27 ; B. De Smet, J. Lathouwers en K. Rimanque, “Artikel 6
Recht op een eerlijke proces – Art. 6, § 1”, in J. Vande Lanotte en Y. Haeck (eds.),
Handboek EVRM, Deel 2, Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, (386), 410 ;
Kuty, Justice pénale et procès équitable (vol. 1), o.c., 29-33 en 43-44 ; T. Bombois en D. Deom,
“La définition de la sanction administrative”, in R. Andersen, D. Deom en D. Renders
(eds.), Les sanctions administratives, Brussel, Bruylant, 2007, (25), 130, nr. 129 ; J. Renucci,
Droit européen des droits de l’homme, Parijs, LGDJ, 2007, 374 en 377 e.v., in het bijzonder
381-382 ; P. Marchal, “Principes généraux du droit”, in X (ed.), RPDB Complément Tome
XI, Brussel, Bruylant, 2011, (306), nr. 179.
  (4) Vgl. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, o.c., 376.
  (5) O.m. in het licht van EHRM, nr. 37075/97, Luksch t/ Oostenrijk, 21 nov. 2000 :
Luksch is boekhouder in Oostenrijk. Op 2 april 1986 wordt tegen hem een tuchtprocedure aangevat. Op 14 april 1986 wordt Luksch strafrechtelijk veroordeeld wegens fraude
met verzwarende omstandigheden (aggravated fraud). De veroordeling wordt in beroep
bevestigd op 3 okt. 1988.
Op 8 mei 1992 oordeelt het tuchtrechtscollege, daarbij de strafrechtelijke veroordeling van Luksch in acht nemend, dat hij de beroepseer heeft geschonden in de zin van
sectie 47 van de Oostenrijkse boekhouderswet. In het licht van sectie 48 van die wet (die
als mogelijke sancties in een reprimande, een ernstige reprimande, een geldboete tot
10,000 ATS, een schorsing tot één jaar en een beroepsverbod voorziet) wordt Luksch een
schorsing tot één jaar opgelegd. In hoger beroep wordt de beslissing bevestigd.
Voor het EHRM voerde Luksch onder meer een schending van ne bis in idem aan
(art. 4 van protocol nr. 7).
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De eiser doorliep te dezen een tuchtprocedure wegens schending van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het medisch
beroep te hebben geschonden bij inbreuk op artikelen 6, 2o en 16 van het
KB nr. 79 van 10 nov. 1967. De eiser werd in hoger beroep een schorsing van
het recht om de geneeskunde uit te oefenen gedurende vier maanden opgelegd. Mogelijke sancties waren waarschuwing, censuur, berisping, schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn
die twee jaar niet mag te boven gaan en schrapping van de lijst der Orde.
De inbreuk bedoeld in artikel 6, 2o van het KB nr. 79 van 10 nov. 1967
richt zich slechts tot geneesheren en heeft betrekking op de schending
van de beroepseer. Zij is dus duidelijk tuchtrechtelijk van aard. Ook
de sancties zijn niet strafrechtelijk van aard. Zij houden geen rechtstreekse of onrechtstreekse mogelijkheid tot vrijheidsberoving in, de
sancties worden niet automatisch en uniform opgelegd, en de maximale
duur van de schorsing om het recht de geneeskunde uit te oefenen is
niet dermate lang dat deze maatregel een (zelfs gedeeltelijk) punitief en
afschrikkend karakter zou hebben.
Nu de tuchtrechtelijke vervolging in het kader van het KB nr. 79 geen
strafvervolging uitmaakt in de zin van artikel 6 EVRM, zou ne bis in
idem vervat in het zevende protocol bij het EVRM in onderhavige zaak
alsdan niet (kunnen) geschonden zijn.  (1)
In het licht van deze conclusie is er, mede gelet op de hierboven
vermelde autonomie van de tuchtvordering, in artikel 4 van het zevende
protocol geen grondslag te vinden om het daarin vervatte ne bis in idem
beginsel zo uit te leggen dat het zich verzet tegen de strafrechtelijke
veroordeling na de tuchtvervolging en definitieve veroordeling op grond
van het KB nr. 79. Om dezelfde redenen is er geen reden om de hierboven
vermelde conceptie van het internrechtelijke algemeen rechtsbeginsel
houdende ne bis in idem in die zin te wijzigen.
Ook als men de uitleg door het EHRM van artikel 4 van het zevende
protocol in acht neemt, kan het eerste onderdeel dus niet worden aangenomen.
8. In het derde onderdeel voert de eiser aan dat de appelrechters bij
het bepalen van de strafmaat op geen enkel ogenblik rekening hebben
gehouden met de eerder door de eiser opgelopen tuchtstraf van de schorsing van het recht om gedurende vier maanden de geneeskunde uit te
oefenen.
Sinds de wijziging bij wet van 2 juni 1998 is het beroepsverbod bepaald
bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934 een
Het Hof oordeelt : “Applying the criteria established by the Court’s case-law (see
the Ravnsborg v. Sweden judgment of 23 March 1994, Series A no. 238-B, §§ 47-63, the
Court finds that section 47 of the Accountants Act does not fall within the sphere of
criminal law ; the offence at issue – infringement of the profession’s reputation – is
disciplinary in nature, as are the penalties the applicant risked incurring under section
48 of that Act. Thus, the disciplinary proceedings did not involve the determination
of a “criminal charge”. Consequently, the applicant was not tried or charged again in
criminal proceedings for an offence on which he had already been convicted.”
  (1) Zie EHRM 16 sept. 2009, nr. 13079/03, Ruotsalainen v. Finland, ro 41-42, en de verwij
zingen aldaar.
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bijkomende straf  (1). De appelrechters overwegen dat zij niet ingaan op
de vordering van het openbaar ministerie om eiser een beroepsverbod op
te leggen in toepassing van artikel 1, d en f, van het koninklijk besluit
nr. 22 van 24 oktober 1934 vermits in het bestreden vonnis terecht werd
gesteld dat de eiser reeds werd gesanctioneerd door de Orde van Geneesheren (vier maanden schorsing) (22e blad, nr. 28).
De appelrechters houden dus wel degelijk rekening met de opgelegde
tuchtsanctie bij het bepalen van de strafmaat.
Het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het bestreden arrest
en mist mitsdien feitelijke grondslag.
9. In het tweede onderdeel voert de eiser aan dat de appelrechters met
geen enkel motief antwoorden op de aanvoering in besluiten dat het
algemeen rechtsbeginsel ne bis in idem “Wel (toe)staat (…) dat de rechter
de eerder uitgesproken sanctie in zijn voordeel betrekt”.
Het tweede onderdeel is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde onwettigheid in het derde onderdeel.
De ter beantwoording van het derde onderdeel aangehaalde overweging
van de appelrechters houdt in dat er een antwoord is op het vermelde
verweer, zodat het onderdeel feitelijke grondslag mist.
10. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
11. Conclusie : verwerping van het cassatieberoep.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 26 januari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Hij doet ook zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in
zoverre dit gericht is tegen de niet-definitieve beslissing op burgerlijk
gebied over de vordering van de tweede verweerster.
Advocaat generaal Marc De Swaef heeft op 21 december 2012 ter griffie
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 29 januari 2013 heeft afdelingsvoorzitter Paul
Maffei verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Marc De Swaef
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest ontslaat de eiser van rechtsvervolging uit hoofde van de
misdrijven zoals omschreven onder B, C en D. Het gaat niet in op de vraag
  (1) Zie Cass. 17 mei 2005, AR nr. P.04.1517.N, AC 2005, nr. 282, concl. adv.-gen. P. Duinslaeger.
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om een verbeurdverklaring op te leggen en evenmin op de vordering om
een beroepsverbod op te leggen bij toepassing van de Wet Beroepsuitoefeningsverbod.
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Enig middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en
artikel 14.7°, IVBPR alsmede miskenning van het algemene rechtsbeginsel houdende ‘ne bis in idem’ : het arrest beslist dat de eiser opnieuw
kon vervolgd worden, ondanks de reeds door hem op 18 oktober 2004
opgelopen tuchtstraf wegens dezelfde feiten gedurende de periode van
1 januari tot 31 december 2002, terwijl de aangevoerde bepalingen zich
ertegen verzetten dat dezelfde persoon, na daarvoor reeds te zijn veroordeeld of vrijgesproken, opnieuw wegens hetzelfde gedrag vervolgd of
gestraft wordt voor inbreuken met dezelfde essentiële bestanddelen.
3. Artikel 14.7 IVBPR bepaalt : “Niemand mag voor een tweede keer worden
berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig
de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of
waarvan hij is vrijgesproken.” Het algemene rechtsbeginsel “ne bis in idem”
heeft dezelfde draagwijdte.
4. Deze bepaling noch het vermelde algemene rechtsbeginsel beletten
een strafvervolging en een veroordeling na een tuchtprocedure waarin
een einduitspraak is gewezen, wanneer die tuchtprocedure niet de
kenmerken van een strafvervolging vertoont.
5. Er is sprake van een strafvervolging als bedoeld in artikel 6.1 EVRM
wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor
alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en haar ernst
een repressief of preventief oogmerk heeft.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de eiser een tuchtprocedure onderging wegens schending van de eer,
de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van het medisch
beroep als bedoeld in artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende de Orde van geneesheren (hierna :
Artsenwet). Als tuchtmaatregel werd aan de eiser een schorsing van het
recht de geneeskunde uit te oefenen gedurende vier maanden opgelegd.
Krachtens artikel 16 Artsenwet waren de mogelijke tuchtsancties de
waarschuwing, de censuur, de berisping, de schorsing in het recht de
geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn die twee jaar niet
mag te boven gaan en de schrapping.
7. De inbreuk bedoeld in artikel 6, 2°, Artsenwet heeft betrekking op
de schending van de beroepseer. Volgens het interne recht beantwoordt
deze inbreuk niet aan een strafrechtelijke kwalificatie, maar is duidelijk
tuchtrechtelijk van aard. Deze inbreuk betreft niet alle burgers, maar
richt zich slechts tot een beperkte categorie van personen, met name
de geneesheren. Voorts houdt de opgelegde tuchtrechtelijke sanctie
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van schorsing geen hoge geldboete of vrijheidsberoving in en houdt ze
evenmin een verbod in om diverse beroepen gedurende een bijzonder
lange periode uit te oefenen, zodat ze niet strafrechtelijk van aard is.
8. Hieruit volgt dat de tuchtrechtelijke vervolging waarvan de eiser
het voorwerp heeft uitgemaakt, geen strafvervolging was als bedoeld in
artikel 6.1 EVRM zodat de beslissing van het arrest dat de eiser strafrechtelijk kan worden vervolgd en tot straf kan veroordeeld worden,
naar recht verantwoord is.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en
artikel 14.7°, IVBPR, alsmede miskenning van het algemene rechtsbeginsel “ne bis in idem” : bij het bepalen van de strafmaat houdt het arrest
geen rekening met de eerder door de eiser opgelopen tuchtstraf van de
schorsing van het recht om gedurende vier maanden de geneeskunde uit
te oefenen.
10. Het arrest oordeelt (ro 28, 22ste blad) dat het niet ingaat op de vordering van het openbaar ministerie om de eiser een beroepsverbod op te
leggen in toepassing van artikel 1 d en f Wet Beroepsuitoefeningsverbod
daar het beroepen vonnis terecht oordeelt dat de eiser reeds werd gesanctioneerd door de Orde van Geneesheren.
11. Het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest en
mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest beantwoordt eisers aanvoering in conclusie niet dat het algemene
rechtsbeginsel ‘ne bis in idem’ “wel (toe)staat (…) dat de rechter de eerder
uitgesproken sanctie in zijn voordeel betrekt.”.
Het aangevoerde motiveringsgebrek is volledig afgeleid uit de in het
derde onderdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid en mitsdien niet
ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
29 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.
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N° 68
2o

— 29 januari 2013
(P.12.0832.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Ontvankelijkheid van de herstelvordering. — Voorwaarden.
2o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelvordering. — Verscheidene
misdrijven. — Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde
misdadig opzet. — Verjaring van de strafvordering. — Aanvangsdatum. —
Gevolgen.
3o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Verscheidene misdrijven. —
Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet.
— Verjaring van de strafvordering. — Aanvangsdatum. — Stedenbouw. —
Herstelvordering. — Gevolgen.
4o VERJARING. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Allerlei. —
Verscheidene misdrijven. — Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van
eenzelfde misdadig opzet. — Verjaring van de strafvordering. — Aanvangsdatum. — Stedenbouw. — Herstelvordering. — Gevolgen.

1o De strafrechter kan slechts kennis nemen van een inzake stedenbouw op een
misdrijf gegronde herstelvordering indien voor dat misdrijf de strafvordering
samen met of voorafgaandelijk aan de herstelvordering op ontvankelijke
wijze bij het vonnisgerecht is aanhangig gemaakt ; indien de strafrechter
vaststelt dat voor dit misdrijf de strafvordering is vervallen, kan hij slechts
van de op dat misdrijf gegronde herstelvordering kennis nemen, indien op het
ogenblik van de aanhangigmaking van de herstelvordering de strafvordering
nog niet was vervallen  (1).
2o, 3o en 4o Indien het misdrijf waarop de herstelvordering is gegrond samen
met een ander misdrijf gelijktijdig aan de strafrechter wordt voorgelegd
en die oordeelt dat de beide misdrijven in hoofde van de beklaagde de
opeenvolgende en voortgezette uitvoering vormen van eenzelfde misdadig
opzet, zal overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek de verjaring van de
strafvordering voor die beide misdrijven slechts een aanvang nemen op
de datum van het laatst gepleegde feit en moet de ontvankelijkheid van
de op het eerste misdrijf gegronde herstelvordering worden beoordeeld
rekening houdend met die datum, voor zover tussen de beide misdrijven
geen verjaringstermijn is verlopen en de rechter vaststelt dat dit tweede
misdrijf bewezen is ; indien de strafrechter het laatst gepleegde misdrijf
niet bewezen kan verklaren omdat het op het ogenblik van zijn uitspraak
niet langer strafbaar is, kan hij er bij de beoordeling van de verjaring
van de strafvordering met betrekking tot het eerste misdrijf en van de

  (1) Zie Cass. 13 mei 2003, AR P.02.1621.N, AC 2003, nr. 291.
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ontvankelijkheid van de op dit misdrijf gegronde herstelvordering geen
rekening mee houden  (1).

(D. e.a. t. Stedenbouwkundig

inspecteur)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 27 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 Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 65 Strafwetboek en de
artikelen 21 en 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : de
appelrechters oordelen ten onrechte dat zij bevoegd zijn om uitspraak te
doen over de herstelvordering ; het accessorium-karakter van de burgerlijke rechtsvordering impliceert dat de strafrechter enkel uitspraak kan
doen over de herstelvordering, als maatregel van burgerrechtelijke aard
en ook behorend tot de publieke vordering, als die herstelvordering kan
worden geënt op een ontvankelijke strafvordering en deze strafvordering
samen met of voorafgaandelijk aan de herstelvordering bij het vonnisgerecht wordt aanhangig gemaakt ; de herstelvordering dient dan ook te
worden ingesteld vooraleer de verjaring van de strafvordering, als grond
van verval van de strafvordering, is ingetreden ; bij de beoordeling of op
het ogenblik van het instellen van de herstelvordering de strafvordering
wegens de telastlegging A door verjaring is vervallen, houdt het arrest ten
onrechte rekening met het feit dat het oprichtingsmisdrijf omschreven
onder de telastlegging A overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek één
voortgezet misdrijf vormt met het instandhoudingsmisdrijf omschreven
onder de telastlegging B ; de toepassing van artikel 65 Strafwetboek
vereist immers een als misdrijf omschreven gedraging, die tevens wederrechtelijk, verwijtbaar en strafwaardig is ; ingevolge de artikelen 1.1.2.10°
en 6.1.1, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening levert vanaf
1 september 2009 de instandhouding in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied niet langer een als misdrijf omschreven gedraging op, zodat
de instandhouding omschreven onder de telastlegging B geen als misdrijf
omschreven wederrechtelijke, verwijtbare en strafwaardige gedraging
kan zijn ; bovendien kan slechts worden aangenomen dat de verjaringstermijn van de strafvordering met betrekking tot een voortgezet misdrijf
  (1) Zie Cass. 20 okt. 2004, AR P.04.0742.F, AC 2004, nr. 492 en Cass. 23 dec. 1980, AR 6238,
AC 1980-1981, nr. 248.
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een aanvang neemt op de datum van het laatst gepleegde feit, als dat
laatst gepleegde feit ook daadwerkelijk kan worden bewezen verklaard,
wat door de opheffing van het instandhoudingsmisdrijf omschreven onder
de telastlegging B in hoofde van de overleden beklaagde onmogelijk is ;
het arrest stelt evenmin in concreto vast dat er in hoofde van de oorspronkelijke beklaagde sprake was van een instandhoudingsmisdrijf op het
ogenblik dat een dergelijk misdrijf in abstracto nog strafbaar was ; aldus
kon het arrest bij de berekening van de verjaring van de strafvordering
met betrekking tot het oprichtingsmisdrijf omschreven onder de telastlegging A niet wettig oordelen dat dit één voortgezet misdrijf uitmaakte
met de telastlegging B en zo toepassing maken van de verjaringsregels
die gelden voor een voortgezet misdrijf ; het kon op die grond evenmin
oordelen dat op het ogenblik waarop de herstelvordering werd ingeleid
voor de strafrechter op 25 juni 1998, het oprichtingsmisdrijf onder de
telastlegging A niet was verjaard en de appelrechters bevoegd waren om
te oordelen over de herstelvordering.
2. De strafrechter kan slechts kennis nemen van een op een misdrijf
gegronde herstelvordering indien voor dat misdrijf de strafvordering
samen met of voorafgaandelijk aan de herstelvordering op ontvankelijke wijze bij het vonnisgerecht is aanhangig gemaakt.
Indien de strafrechter vaststelt dat voor dit misdrijf de strafvordering
is vervallen, kan hij slechts van de op dat misdrijf gegronde herstelvordering kennis nemen, indien op het ogenblik van de aanhangigmaking
van de herstelvordering de strafvordering nog niet was vervallen.
3. Indien het misdrijf waarop de herstelvordering is gegrond samen
met een ander misdrijf gelijktijdig aan de strafrechter wordt voorgelegd en die oordeelt dat de beide misdrijven in hoofde van de beklaagde
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering vormen van eenzelfde
misdadig opzet, zal overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek de verjaring van de strafvordering voor die beide misdrijven slechts een aanvang
nemen op de datum van het laatst gepleegde feit en moet de ontvankelijkheid van de op het eerste misdrijf gegronde herstelvordering worden
beoordeeld rekening houdend met die datum, voor zover tussen de beide
misdrijven geen verjaringstermijn is verlopen en de rechter vaststelt
dat dit tweede misdrijf bewezen is.
4. Indien de strafrechter het laatst gepleegde misdrijf niet bewezen
kan verklaren omdat het op het ogenblik van zijn uitspraak niet langer
strafbaar is, kan hij er bij de beoordeling van de verjaring van de strafvordering met betrekking tot het eerste misdrijf en van de ontvankelijkheid van de op dit misdrijf gegronde herstelvordering geen rekening
mee houden.
5. Het arrest (p. 6-7) stelt vast dat :
— de niet-vergunde loods is gelegen deels in woongebied, deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ;
— het oprichtingsmisdrijf omschreven onder de telastlegging A en het
instandhoudingmisdrijf omschreven onder de telastlegging B moeten
worden gesitueerd respectievelijk op 20 oktober 1983 en vanaf 20 oktober
1983 tot 27 november 1997 ;
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— het oprichtingsmisdrijf omschreven onder de telastlegging A sinds
1 september 2009 strafbaar is ingevolge de artikelen 4.2.1.1°, a, 6.1.1,
eerste lid, 1°, en 6.1.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ;
— volgens artikel 6.1.1, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voorheen artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, de strafsanctie voor het in stand houden van inbreuken vermeld in het eerste
lid, 1°, niet geldt voor zover de handelingen niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden ;
— artikel 6.1.1, derde lid, zoals toegevoegd bij het decreet van 4 juni
2003 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005
van het Grondwettelijk Hof, volgens artikel 6.1.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in die zin moet worden geïnterpreteerd dat deze bepaling de strafbaarstelling van de vermelde instandhoudingsmisdrijven
opheft ;
— woongebied geen ruimtelijk kwetsbaar gebied is ;
— landschappelijk waardevol agrarisch gebied sinds 1 september 2009
ruimtelijk niet kwetsbaar gebied uitmaakt in de zin van artikel 6.1.1,
derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, aangezien de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden niet in artikel 1.1.2, 10°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening worden vermeld ;
— tot vóór 1 september 2009 landschappelijk waardevol agrarisch
gebied wel was te aanzien als ruimtelijk kwetsbaar gebied in de zin van
artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 ;
— in de voor het instandhoudingsmisdrijf bepaalde tijdsperiode en op
het ogenblik dat voor de eerste rechter de strafvordering en de herstelvordering door de betekening aan de oorspronkelijke beklaagde werd
aanhangig gemaakt, namelijk 25 juni 1998, dit instandhoudingsmisdrijf
nog strafbaar was.
6. Aangezien het instandhoudingsmisdrijf omschreven onder de telastlegging B sinds 1 september 2009 niet langer strafbaar is, konden de appelrechters niet wettig oordelen dat gelet op de samenloop overeenkomstig
artikel 65 Strafwetboek tussen het op het ogenblik van de aanhangigmaking van de herstelvordering nog steeds strafbare instandhoudingsmisdrijf en het op dat ogenblik reeds verjaarde oprichtingsmisdrijf, de op
het oprichtingsmisdrijf gegronde herstelvordering tijdig was ingesteld.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Gelet op de hierna uit te spreken cassatie zonder verwijzing op grond
van het eerste middel, behoeft het tweede middel geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
tegen de eisers gerichte vordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
29 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verstraeten
(bij de balie te Brussel).

N° 69
2o

— 29 januari 2013
(P.12.1123.N)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep en betekening. — Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing). — Raadkamer. — Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep van het openbaar ministerie. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Verwijzingsarrest. — Cassatieberoep van de verdachte.
— Ontvankelijkheid. — Grenzen.
2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Strafvordering. — Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. — Raadkamer. — Beschikking van buitenvervolgingstelling. — Hoger beroep van het openbaar ministerie. — Kamer
van inbeschuldigingstelling. — Verwijzingsarrest. — Cassatieberoep van
de verdachte. — Ontvankelijkheid. — Grenzen.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Raadkamer. — Beschikking van buitenvervolgingstelling. — Hoger beroep van het openbaar ministerie. — Kamer
van inbeschuldigingstelling. — Verwijzingsarrest. — Cassatieberoep van
de verdachte. — Ontvankelijkheid. — Grenzen.

1o, 2o en 3o Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing
instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat,
op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking
van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre dat arrest
uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing te verantwoorden ; dat cassatieberoep is wel ontvankelijk, in
zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of het
verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden
bevat  (1). (Artt. 135, 235bis en 416, Wetboek van Strafvordering)

(K.)
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 juni 2012.
  (1) Cass. 23 jan. 2002, AR P.01.1361.F, AC 2002, nr. 47.
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De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft op het
hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een beschikking van
de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de zaak
aan zich getrokken, uitspraak gedaan over het bestaan van voldoende
bezwaren en de eiser naar de correctionele rechtbank verwezen.
Die beslissing is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der
gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht is het cassatieberoep voorbarig,
mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
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.
29 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, advocaat-generaal.

N° 70
2o

— 29 januari 2013
(P.12.1961.N)

kamer

1o DRUKPERS (POLITIE OVER DE). — Drukpersmisdrijf. — Begrip.
2o REGELING VAN RECHTSGEBIED. — STRAFZAKEN. — Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht. — Aard van het misdrijf. — Drukpersmisdrijf. — Geen vermenigvuldiging en digitale verspreiding van een strafbare meningsuiting. — Gevolgen.

1o Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die
vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé ; digitale
verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé  (1).
  (1) Cass. 6 maart 2012, AR P.11.1374.N, AC 2012, nr. 153 met concl. O.M.
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2o Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat de strafvordering betrekking heeft op de vermenigvuldiging en digitale
verspreiding van een strafbare meningsuiting zodat de correctionele
rechtbank zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard om van de feiten
die een drukpersmisdrijf zouden uitmaken, kennis te nemen, is er grond tot
regeling van rechtsgebied door het vonnis van de correctionele rechtbank te
vernietigen en de zaak te verwijzen naar die correctionele rechtbank, anders
samengesteld.

(Procureur

des

Konings

te

Dendermonde

in zake

F.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge :
— de beschikking van 24 mei 2011 van de raadkamer van de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde die T F naar de correctionele rechtbank verwijst ;
— het vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van
16 oktober 2012, dat zich onbevoegd verklaarde om te oordelen over de
tegen T F strafrechtelijke en burgerrechtelijke vorderingen.
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen
van het verzoek uiteengezet.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De beschikking van 24 mei 2011 van de raadkamer van de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde verwijst T F naar de correctionele
rechtbank wegens de in het verzoekschrift vermelde redenen.
De correctionele rechtbank verklaart zich bij vonnis van 16 oktober
2012 onbevoegd om van de feiten die een drukpersmisdrijf zouden
uitmaken, kennis te nemen.
2. Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen
rechtsmiddel open en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft
kracht van gewijsde.
Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmert.
3. Artikel 150 Grondwet bepaalt : “De jury wordt ingesteld voor alle
criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.”
Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst
die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé.
Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé.
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4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
het zou gaan over de vermenigvuldiging en digitale verspreiding van een
strafbare meningsuiting.
5. De correctionele rechtbank te Dendermonde die bevoegd was om
van de vorderingen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke
partijen kennis te nemen, heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard.
Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied.
Vernietigt het vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde
van 16 oktober 2012.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Dendermonde
anders samengesteld.
29 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, advocaat-generaal.

N° 71
2o

— 29 januari 2013
(P.12.1988.N)

kamer

1o DRUKPERS (POLITIE OVER DE). — Drukpersmisdrijf. — Begrip.
2o REGELING VAN RECHTSGEBIED. — STRAFZAKEN. — Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht. — Aard van het misdrijf. — Drukpersmisdrijf. — Gevolgen.

1o Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die
vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé ; digitale
verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé  (1).
2o Wanneer de procedure lijkt uit te wijzen dat de strafvordering betrekking
heeft op de vermenigvuldiging en digitale verspreiding van beelden en tekst die
een strafbare meningsuiting kunnen inhouden is de correctionele rechtbank
onbevoegd om van de vorderingen van het openbaar ministerie en van de
burgerlijke partij kennis te nemen en is er grond tot regeling van rechtsgebied
door de beschikking van verwijzing van de raadkamer te vernietigen en de
zaak te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling  (2).

(Procureur

des

Konings

te

Gent,

in zake

D. e.a.)

  (1) Cass. 6 maart 2012, AR P.11.1374.N, AC 2012, nr. 153, met concl. O.M.
  (2) Cass. 29 sept. 1993, AR P.93.1148.F, AC 1993, nr. 385.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent
verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge :
— de beschikking van 19 maart 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent die J D Z naar de correctionele rechtbank verwijst ;
— het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 19 september
2012 die zich onbevoegd verklaart om te oordelen over de tegen J D Z
strafrechtelijke en burgerrechtelijke vorderingen.
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen
van het verzoek uiteengezet.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De beschikking van 19 maart 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent verwijst J D Z naar de correctionele
rechtbank wegens de in het verzoekschrift vermelde redenen.
De correctionele rechtbank verklaart zich bij vonnis van 19 september
2012 onbevoegd om van de feiten die een drukpersmisdrijf zouden
uitmaken, kennis te nemen.
2. Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen
rechtsmiddel open en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft
kracht van gewijsde.
Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmert.
3. Artikel 150 Grondwet bepaalt : “De jury wordt ingesteld voor alle
criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.”
Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst
die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé.
Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé.
4. De correctionele rechtbank oordeelt :
— “De heer V D voegde uitprints van de bewuste blog toe aan het strafdossier. Op een eerste pagina (…) werd gesteld iemand die maandenlang doelbewust door middel van tegenstrijdigheden onduidelijkheid schept omtrent
het al-dan-niet beëindigd zijn van een seksrelatie en daarbij klacht indient
voor belaging kan mits een bedenkelijke interpretatie van de Belgische
wetgeving waarbij de ernstige verstoring van de bewuste persoon wordt
geveinsd geld proberen graaien door een overtreding te simuleren” en
— “Verder prijkt op de blog de foto van I V D met daarnaast de tekst :
‘binnen het gezin van de bovenstaande ex-rijkswachter (…) ontstond het
idee om een lasterlijke aangifte in te dienen’ (…)” ;
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— dat J D Z erkende deze teksten op zijn blog te hebben geplaatst ;
— dat aan de door de beklaagde middels zijn blog geuite strafbare
meningsuiting een daadwerkelijke publiciteit werd gegeven.
5. De procedure lijkt uit te wijzen dat de strafvordering betrekking
heeft op de vermenigvuldiging en digitale verspreiding van beelden en
tekst die een strafbare meningsuiting kunnen inhouden.
6. De correctionele rechtbank te Gent was derhalve onbevoegd om van
de vorderingen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij
kennis te nemen. Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 19 maart 2012 van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beschikking.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
29 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, advocaat-generaal.

N° 72
2o

— 30 januari 2013
(P.11.2030.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Uitlegging en verbetering. — Grens.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Uitlegging en verbetering. — Verbetering. — Beschikking van de raadkamer. —
Verschrijving. — Vervanging van een verwijzing door een buitenvervolgingstelling. — Wettigheid.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Raadkamer. — Verwijzing naar het vonnisgerecht. — Beschikking van de raadkamer. — Verschrijving. — Verbetering. — Vervanging van een verwijzing door een buitenvervolgingstelling.
— Wettigheid.
4o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Aanhangigmaking.
— Regelmatigheid. — Beschikking tot verwijzing. — Kennelijke onregelmatigheid of overduidelijk vormgebrek. — Tegenstrijdigheid tussen de
redenen en het dictum van de beschikking.
5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Raadkamer. — Beslissing tot verwijzing.
— Aanhangigmaking van de zaak bij het vonnisgerecht. — Regelmatigheid.
— Beschikking tot verwijzing. — Kennelijke onregelmatigheid of overduidelijk vormgebrek. — Tegenstrijdigheid tussen de redenen en het dictum
van de beschikking.
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1o De rechter die een onduidelijke, dubbelzinnige of foutieve beslissing heeft
gewezen, kan die, naargelang van het geval, uitleggen of verbeteren, zonder
evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te
wijzigen  (1).
2o en 3o De vervanging van een verwijzing door een buitenvervolgingstelling,
ook al wordt zij gemotiveerd door een tegenstelling tussen de redenen en het
dictum van een beschikking van de raadkamer, slaat niet op een verschrij
ving die vatbaar is voor verbetering, aangezien die verbetering leidt tot een
wijziging van de rechten die in de zogenaamd verbeterde beslissing zijn vast
gelegd (2).
4o en 5o Wanneer de beslissing tot verwijzing door een kennelijke onregelma
tigheid of een overduidelijk vormgebrek is aangetast waardoor zij geacht
wordt wettig niet te bestaan, moet het vonnisgerecht vaststellen dat de zaak
op onregelmatige wijze bij dat gerecht aanhangig is gemaakt ; een tegen
strijdigheid tussen de redenen en het dictum van een beschikking is geen
kennelijke onregelmatigheid of een overduidelijk vormgebrek waardoor de
beschikking haar authentiek karakter verliest en geacht wordt wettig niet
te bestaan (3).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 2 november 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 8 januari 2013 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 30 januari 2013 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Feiten
Het openbaar ministerie heeft voor de raadkamer gevorderd dat de
eerste verweerder naar de correctionele rechtbank zou worden verwezen
wegens valsheid in geschriften en heeft de buitenvervolgingstelling
gevorderd wegens feiten van verduistering en oplichting.
Bij beschikking van 21 oktober 2008 heeft dat rechtscollege verklaard
dat er met name tegen de eerste verweerder bezwaren bestonden die zijn
verwijzing wegens valsheid in geschriften verantwoordden en beslist dat
er onvoldoende bezwaren bestonden voor de feiten van verduistering.
De raadkamer, die de redenen van de vordering gedeeltelijk overneemt, heeft geoordeeld dat er geen grond was om de eerste verweerder
te vervolgen wegens de hem ten laste gelegde feiten van verduistering en
  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 72.
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heeft hem, voor het overige, naar de correctionele rechtbank verwezen
wegens de in de vordering vermelde telastleggingen.
De eerste rechter, die uitspraak doet over de dagvaarding die het
openbaar ministerie tegen de eerste verweerder heeft ingesteld wegens
valsheid in geschriften en oplichting, heeft de strafvordering vervallen
verklaard door verjaring en hem veroordeeld om de eiser schadevergoeding te betalen voor de telastlegging oplichting.
Het arrest oordeelt niet gevat te zijn van de feiten van oplichting
en verklaart de burgerlijke rechtsvordering, in zoverre zij tegen die
verweerder gericht, niet ontvankelijk.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tegen de eerste verweerder
Eerste middel
De eiser voert schending aan van de artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
De rechter die een onduidelijke, dubbelzinnige of foutieve beslissing
heeft gewezen, kan die, naargelang van het geval, uitleggen of verbeteren, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te
beperken of te wijzigen.
Wanneer de beslissing tot verwijzing door een kennelijke onregelmatigheid of een overduidelijk vormgebrek is aangetast waardoor zij juridisch geacht wordt niet te bestaan, moet het vonnisgerecht vaststellen
dat de zaak bij dat rechtscollege op onregelmatige wijze aanhangig is
gemaakt.
Het arrest stelt vast dat de eerste verweerder naar de correctionele
rechtbank werd verwezen wegens oplichting maar dat dit dictum wordt
tegengesproken door de motivering van de beschikking, volgens welke
er ten aanzien van “de inverdenkinggestelden” onvoldoende bezwaren
bestonden, met name bij ontstentenis van bedrieglijke handelingen.
Het hof van beroep heeft daaruit afgeleid dat de verwijzing van de
inverdenkinggestelde wegens oplichting als een buitenvervolgingstelling moest worden gelezen, wat verklaart waarom de zaak niet bij de
feitenrechter aanhangig is gemaakt.
Enerzijds slaat de vervanging van een verwijzing door een buitenvervolgingstelling, ook al wordt zij gemotiveerd door de tegenstelling
waarop het arrest wijst, niet op een verschrijving die vatbaar is voor
verbetering, aangezien die verbetering leidt tot een wijziging van de
rechten die door de vermeend verbeterde beslissing zijn bevestigd.
Anderzijds kan een tegenstrijdigheid tussen de redenen en het dictum
van een beschikking niet beschouwd worden als een kennelijke onregelmatigheid of een overduidelijk vormgebrek waardoor zij geacht wordt
juridisch niet te bestaan.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus niet naar recht.
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Het middel is gegrond.
Het tweede middel dat niet tot ruimere vernietiging kan leiden,
behoeft geen antwoord.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tegen A. D. P.
Tegen het ten aanzien van de tweede verweerder bij verstek gewezen
arrest kon op de dag waarop het cassatieberoep werd ingesteld, namelijk
op 17 november 2011, verzet worden aangetekend.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen R. S.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt J. S. tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en
R. S. tot de andere helft van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
30 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Cornille (bij de balie te Brussel), de heer Chateau (bij de balie te
Brussel) en de heer Scheers (bij de balie te Brussel).

N° 73
2o

— 30 januari 2013
(P.12.1813.F)

kamer

1o HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — Deskundigenonderzoek. —
Gebruik der talen. — Verplichting om het verslag in de taal van de rechtspleging op te maken. — Draagwijdte.
2o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET VAN 15 JUNI 1935). — In
eerste aanleg. — Strafzaken – Deskundigenonderzoek. — Verplichting om
het verslag in de taal van de rechtspleging op te maken. — Draagwijdte.
3o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Gebruik der
Verplichting om het verslag in de taal van de rechtspleging op
— Draagwijdte.

talen.

—

te maken.

4o HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — Onderzoek van de zaak op de
zitting. — Getuige. — Vormvereisten voor het afsluiten van de verklaring.
— Op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten.
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5o HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — Motivering van de straf. — Gegevens ten gunste van de beschuldigde die niet als verzachtende omstandigheden in aanmerking zijn genomen. — Gevolg.
6o STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN. — Hof van assisen. — Veroordeling. — Motivering van de
straf. — Gegevens ten gunste van de beschuldigde die niet als verzachtende omstandigheden in aanmerking zijn genomen. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Onder het in artikel 33 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het
gebruik der talen in gerechtszaken bedoelde deskundigenverslag, dat oplegt
dat het verslag in de taal van de rechtspleging wordt opgesteld, wordt het
verslag verstaan van de uitvoering van zijn opdracht, dat de deskundige,
ondertekend en met eedaflegging, toezendt aan de rechter die hem daarmee
heeft belast ; digitaal ingewonnen of aan een wetenschappelijk tijdschrift
ontleende documentatie die door de deskundige op de zitting is neergelegd,
wordt niet beschouwd als een verslag in de zin van de voormelde bepaling
en evenmin als een akte van de rechtspleging in de zin van artikel 38 van de
voormelde wet. (Artt. 33 en 38, Taalwet Gerechtszaken)
4o De wetsbepalingen inzake het onderzoek van de zaak op de zitting van het
hof van assisen bepalen niet dat de voorzitter op straffe van nietigheid van
de getuigenverklaring en van de daaropvolgende rechtspleging, de getuigenis
moet “afsluiten” en, met toestemming van alle partijen, de getuige machtiging
moet verlenen zich terug te trekken. (Art. 302, Wetboek van Strafvordering)
5o en 6o De motivering van het arrest van het hof van assisen dat erop wijst
dat rekening dient te worden gehouden met het ontbreken van een relevant
gerechtelijk verleden en met het gemis aan affectie van de beschuldigde tijdens
zijn jeugd, zonder dat het die gegevens echter als verzachtende omstandigheden
aanmerkt, is niet dubbelzinnig aangezien geen maximumstraf wordt opgelegd
en het arrest geen toepassing of melding maakt van de artikelen 79 en 80 van
het Strafwetboek. (Art. 344, Wetboek van Strafvordering)

(C.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten met de nummers
5 en 6 van het repertorium van het hof van assisen van de provincie
Namen van 21 september 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest met
nummer 5/12, dat de motivering van de beslissing bevat
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Eerste middel
Het middel voert de schending aan van de artikelen 33, 38, 39 en 40
Taalwet Gerechtszaken. De eiser voert aan dat de wetsgeneesheren die op
de zitting van 18 september 2012 zijn gehoord, hun uiteenzetting hebben
gebaseerd op documentatie in het Engels, dat het openbaar ministerie
verzocht heeft dat die tekst zou worden meegedeeld voor vertaling, dat
de stukken die de eerste geneesheer heeft overgelegd, werden vertaald,
dat die welke de tweede heeft neergelegd, niet werden vertaald, dat dit
verzuim het recht van verdediging miskent en dat het arrest, door de
niet-vertaalde stukken niet nietig te verklaren, de nietigheid daarvan
overneemt.
Naar luid van artikel 33 Taalwet Gerechtszaken worden de verslagen
der deskundigen en der vaklieden gesteld in de taal van de rechtspleging. Die regel is voorgeschreven op straffe van nietigheid en artikel 40
legt de rechter de verplichting op om deze van ambtswege uit te spreken.
Onder het in artikel 33 bedoelde deskundigenverslag wordt echter het
verslag verstaan van de uitvoering van zijn opdracht, dat de deskundige, ondertekend en met eedaflegging, toezendt aan de rechter die hem
daarmee heeft belast. Digitaal ingewonnen of aan een wetenschappelijk
tijdschrift ontleende documentatie die door de deskundige op de zitting
is neergelegd, wordt niet beschouwd als een verslag in de zin van de
voormelde bepaling en evenmin als een akte van de rechtspleging in de
zin van artikel 38.
In zoverre het middel berust op de bewering van het tegendeel en in
zoverre de miskenning van het recht van verdediging is afgeleid uit de
door de eiser tevergeefs aangevoerde nietigheid, faalt het naar recht.
De in het Engels gestelde stukken werden neergelegd op de zitting
van 18 september 2012. Op de zitting van 20 september heeft de eiser in
conclusie verzocht dat de jury ontkennend zou antwoorden op de vragen
over de schuld, waarvoor de beschuldigde zich met name baseert op het
verslag van zijn technisch raadsman, tevens wetsgeneesheer. De eiser
heeft dezelfde dag en de dag nadien het woord gekregen voor zijn verdediging en voor het antwoord. Het stond hem dus vrij om tot en met het
sluiten van de debatten te vragen dat de in het middel bedoelde stukken
bij gebrek aan een vertaling uit het dossier zouden worden verwijderd.
Hij heeft dat niet gedaan.
Miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak
kan niet worden afgeleid uit het door het middel aangeklaagde verzuim,
wanneer de eiser voor de appelrechters het herstel of de bestraffing
ervan heeft kunnen vorderen maar dat niet raadzaam heeft geacht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede

middel

Het middel voert schending aan van artikel 334 Wetboek van Strafvordering, artikel 149 Grondwet en artikel 6.1 EVRM.
Het arrest wordt verweten te hebben beslist dat de stelling van de
beschuldigde, volgens welke het slachtoffer zou zijn overleden aan een
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cardio-inhiberende reflex van de halsslagader, in strijd is met zijn uitleg
over de manier waarop hij de hals van het slachtoffer heeft dichtgeknepen. Volgens het middel komt de door de jury aangevoerde tegenstelling voort uit een foutieve lokalisering van de sinus-caroticus.
Het arrest van motivering van de beslissing over de schuldvraag wijst
erop dat de gegevens van de deskundigen de uitleg van de beschuldigde
tegenspreken, die beweert dat het slachtoffer per ongeluk is overleden ten
gevolge van een wurging bij wijze van spel. Het arrest verklaart dit door
de medische vaststellingen op te sommen die aantonen dat het slachtoffer
overleden is door druk uit te oefenen op de mond en de neus en niet door
een cervicale wurging of een hypergevoeligheid van de hartspier.
Het arrest voegt daaraan toe dat noch de autopsie, noch de positie
van het slachtoffer bevestigen dat de beschuldigde gepoogd zou hebben
het slachtoffer te reanimeren, dat hij volgens verschillende getuigen
ermee had gedreigd het slachtoffer te wurgen dat overigens daarover
zijn beklag had gemaakt.
De overweging waarop het middel kritiek uitoefent is een overtollige reden en het verwijt dat eraan wordt gemaakt komt neer op het
betwisten van de onaantastbare beoordeling door de feitenrechters, van
de gevolgtrekkingen die uit de voor hen gehouden forensische discussie
konden worden gemaakt.
Met de hierboven samengevatte motivering voldoet het arrest aan
artikel 334 Wetboek van Strafvordering, dat het hof van assisen niet
verplicht op alle neergelegde conclusies te antwoorden maar alleen de
voornaamste redenen van hun beslissing te formuleren.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Derde middel
De wetsbepalingen inzake het onderzoek van de zaak op de zitting van
het hof van assisen bepalen niet dat de voorzitter op straffe van nietigheid van de getuigenverklaring en van de daaropvolgende rechtspleging,
de getuigenis moet “afsluiten” en, met toestemming van alle partijen,
de getuige machtiging moet verlenen zich terug te trekken.
Het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest met
nummer 6/12, dat uitspraak doet over de straf
Vierde middel
De eiser voert aan dat het arrest dubbelzinnig is over het feit of er al
dan niet verzachtende omstandigheden moeten worden aangenomen.
De eiser werd schuldig verklaard aan moord, een misdaad die bij wet
met twintig tot dertig jaar opsluiting wordt gestraft.
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Het hof van assisen heeft de eiser een straf van twintig jaar opgelegd,
met andere woorden het bij wet bepaalde minimum.
Het arrest verantwoordt die beslissing door erop te wijzen dat rekening dient te worden gehouden met het ontbreken van een relevant
gerechtelijk verleden en met het gemis aan affectie van de beschuldigde
tijdens zijn jeugd, zonder dat het die gegevens echter als verzachtende
omstandigheden aanmerkt. Overeenkomstig artikel 344 Wetboek van
Strafvordering heeft het hof van assisen aldus melding gemaakt van de
redenen die tot de vaststelling van de opgelegde straf hebben geleid.
Die motivering is niet dubbelzinnig aangezien geen maximumstraf
wordt opgelegd en het arrest geen toepassing of melding maakt van de
artikelen 79 en 80 Strafwetboek.
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.
30 januari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Steinier (bij de balie
te Namen) en de heer Leblanc (bij de balie te Namen).

N° 74
1o

— 31 januari 2013
(F.10.0112.F)

kamer

RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Belastingzaken.
— Zelfde partijen. — Voorwerp en oorzaak van een reeds beslechte rechtsvordering niet dezelfde als die van een latere rechtsvordering. — Gevolg.

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover
definitief is beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering
tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat geen enkele aanspraak
of betwisting die een partij in een van beide instanties opwerpt identiek kan
zijn en evenmin dat de rechter, derhalve, een aanspraak kan aannemen
waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde  (1).
(Artt. 23 tot 28 Gerechtelijk Wetboek)
  (1) In zijn andersluidende schriftelijke conclusie kwam het OM, dat van dezelfde
regel uitging als het Hof, tot een tegenovergestelde beoordeling ; over de regel, zie Cass.
4 dec. 2008, AR C.07.0412.F, AC 2008, nr. 698.
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van financiën)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 10 februari 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 9 januari 2013 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
.........................................................
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 2 en 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde ;
— de artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond, wijzigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart, de voor het aanslagjaar 2002 ingekohierde aanvullende aanslag nietig verklaart en de verweerder veroordeelt om
alle dienaangaande ten onrechte betaalde bedragen terug te storten, vermeerderd
met de interest, en verklaart, bij wege van nieuwe beschikkingen, de oorspronkelijke vordering van de eiseres die strekt tot nietigverklaring van de aanvullende aanslag in de vennootschapsbelasting die jegens haar op 14 april 2003 is
ingekohierd onder artikel 851.229.277 van het kohier van het aanslagjaar 2003 nietgegrond, op grond, in substantie, dat de taxatieambtenaar terecht de methode
van taxatie door feitelijke vermoedens heeft gehanteerd door zich te baseren
op de inlichtingen van de belastingplichtige zelf in zijn voorraadinventaris, ook
al werd deze op losse bladen bijgehouden. Daarenboven grondt het bestreden
arrest zijn beslissing op het feit dat, “hoewel de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit de fiscale toestand van de [eiseres] heeft onderzocht door gelijktijdig controles te verrichten op het vlak van de belasting over
de toegevoegde waarde en de inkomstenbelastingen, het arrest dat op 8 oktober
2009 op tegenspraak is gewezen door de twintigste burgerlijke kamer van het hof
[van beroep] daarentegen alleen betrekking heeft op de fiscale toestand [van de
eiseres] inzake belasting over de toegevoegde waarde en niet inzake inkomstenbelastingen, daar op die toestand andere regels voor het vaststellen van de belasting van toepassing zijn”.
Grieven
Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot het beschikkend gedeelte van de
beslissing en tot de redenen waarop de beslissing noodzakelijk steunt. Het gezag
van gewijsde vormt een grond van niet-ontvankelijkheid die, volgens artikel 25
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van het Gerechtelijk Wetboek, verhindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld en blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt (artikel 26
van het Gerechtelijk Wetboek). Het gezag van gewijsde heeft, meer algemeen,
tot doel te voorkomen dat er tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen een te wijzen
beslissing en een reeds gewezen beslissing tussen dezelfde partijen, wanneer
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.
Inzake inkomstenbelastingen werd in het kader van de belastingprocedure,
zoals zij van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wetten van 15 en 23 maart
1999, aangenomen dat de miskenning van het gezag van gewijsde – net als het
verval – ambtshalve moest worden opgeworpen door het hof van beroep dat
uitspraak doet over het fiscaal beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de gewestelijke directeur. Ook de belastingplichtige kan de miskenning
van het gezag van gewijsde aanvoeren, en wel in elke stand van de procedure,
zelfs buiten de termijn die hem door de artikelen 378 en 381 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 (vóór de vervanging ervan bij de wet van 15 maart
1999) was toegekend om nieuwe grieven voor te leggen.
Nog inzake inkomstenbelastingen verzet het gezag van gewijsde zich met name
tegen de vaststelling van een nieuwe aanslag die in strijd zou zijn met een eerdere
beslissing tot nietigverklaring of ontheffing, wanneer de administratie toepassing maakt van de artikelen 355 of 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (nieuwe inkohiering of subsidiaire aanslag) na de nietigverklaring
van de oorspronkelijke aanslag wegens een procedurefout (buiten het verval van
het recht om belasting te heffen).
Het gezag van gewijsde inzake inkomstenbelastingen veronderstelt dat de
nieuwe aanslag niet verenigbaar is met die waarover een eerdere beslissing
uitspraak heeft gedaan of, meer algemeen, dat het huidige geschil reeds is
beslecht door een eerdere beslissing.
Over het algemeen geldt het gezag van gewijsde weliswaar alleen tussen
dezelfde partijen, maar uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet dezelfde zijn als die van een latere
rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat geen enkele
aanspraak of betwisting die een partij in een van beide instanties opwerpt identiek kan zijn, en evenmin dat de rechter, derhalve, een aanspraak kan aannemen
waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.
Inkomstenbelastingen en belasting over de toegevoegde waarde zijn verschillende belastingen. Ook al gelden voor beide soorten belastingen andere vaststellings- en invorderingsregels, sluit zulks nochtans niet onmiddellijk en automatisch uit dat een beslissing inzake belasting over de toegevoegde waarde gezag
van gewijsde kan hebben voor de beslechting van een geschil inzake inkomstenbelastingen. Er moet rekening worden gehouden met het werkelijke voorwerp van
het geschil tussen de partijen of van sommige van hun respectieve aanspraken. In
dat opzicht mag niet uit het oog worden verloren dat de administratie het haar
opgelegde bewijs, zowel inzake belasting over de toegevoegde waarde als inkomstenbelastingen, door alle rechtsmiddelen en dus ook door feitelijke vermoedens
kan leveren.
Wat dat betreft herinnerde de eiseres eraan “dat de controle, inzake inkomstenbelastingen, van de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit geleid heeft tot twee wijzigingsberichten voor de aanslagjaren 2002 en 2003,
die dateren van 3 augustus 2004. De wijzigingen inzake directe belastingen zijn
dezelfde als die inzake de belasting over de toegevoegde waarde”.
Het bestreden arrest wijst er zelf op dat “de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit op 26 februari 2004, 11 maart 2004 en 29 april 2004
controles bij de [eiseres] heeft verricht met betrekking tot de verrichtingen van
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de boekjaren die op 31 december 2001 en 31 december 2002 zijn afgesloten, zowel
inzake de belasting over de toegevoegde waarde als inzake inkomstenbelastingen ; de bevoegde belastingadministratie heeft de omzet van de vennootschap
voor 2001 en 2002 opnieuw samengesteld op grond van de inkomende handelingen,
door op basis van de hoekprofielen – die onmisbaar zijn voor de productie van
ramen met dubbel glas, aangezien ze de aluminium latten die steun bieden aan
de twee glasplaten samenhouden – de omzet die de onderneming moest behalen
door de productie en de verkoop van dubbele ramen te vergelijken met de omzet
van de dubbele ramen, die zij gefactureerd en aangegeven heeft in haar periodieke
BTW-aangiften voor de gecontroleerde jaren”.
Het geschil betrof in dit geval dus niet de regels voor de vaststelling van de
belasting maar de wedersamenstelling zelf van de omzet : die wedersamenstelling
kwam tot stand volgens dezelfde methode en op grond van hetzelfde feitelijke
vermoeden, met name het aantal hoekprofielen dat vermeld wordt op de handgeschreven inventarisbladen van de eiseres, voor het vaststellen van zowel de
belasting over de toegevoegde waarde als van de inkomstenbelastingen.
Welnu, de twintigste kamer van het hof van beroep te Bergen heeft bij arrest
van 8 oktober 2009 uitspraak gedaan over het geschil tussen de eiseres en de
verweerder inzake de belasting over de toegevoegde waarde. Dat arrest werd in
het debat gebracht voor de achttiende kamer van hetzelfde hof van beroep en de
verweerder heeft daarover zelfs een zittingsnota neergelegd.
De twintigste kamer van het hof van beroep te Bergen heeft in zijn arrest
van 8 oktober 2009 eerst herhaald dat “er bij [de eiseres] gelijktijdig controles
zijn verricht met betrekking tot de belasting van de toegevoegde waarde en de
inkomstenbelastingen, voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2002 ;
[...] de fiscus heeft de omzet van [de eiseres] opnieuw samengesteld op grond van
feitelijke vermoedens (artikel 59, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde)”.
Zij heeft het hoger beroep van de Belgische Staat verworpen om de volgende
redenen :
“Een bewijs door vermoedens moet gegrond zijn op een bekend feit ;
[…] Het bewijs door vermoedens kan niet worden toegelaten wanneer het feit
waarop het vermoeden gegrond is niet vaststaat, ook al gaat de rechter ervan uit
dat het vermoeden waarschijnlijk terecht is [...] ;
[...] In dit geval is het ‘bekende feit’ dat [de verweerder] aanvoert, met name
dat een raam vier hoeken heeft, niet relevant ;
[...] De vaststelling dat het product van de belastingplichtige uit verschillende
onderdelen bestaat, is op zich immers geen afdoende reden om een dergelijk
bewijsmiddel te kunnen hanteren ;
[...] Het bekende feit dat door vermoedens kan worden aangetoond, had het
aantal hoekprofielen moeten zijn dat zij bij het begin en aan het einde van het
aanslagjaar in voorraad had ;
[...] De losse inventarisbladen van [de eiseres] blijken nauwelijks een betrouwbaar beeld van het aantal hoekprofielen te kunnen geven ;
[...] [De verweerder] erkent dat [de eiseres], in 2000, 67.000 hoekprofielen heeft
aangekocht (factuur nr. 32580 van haar leverancier Alu Pro van 10 november 2000)
en dat ze pas in 2001 zijn gebruikt, aangezien de productie in 2000 nog niet was
opgestart ;
[...] Door zich te baseren op een voorraad hoekprofielen die op 1 januari 2001 niet
bestond, blijkt [de verweerder] dus van een foute redenering te zijn uitgegaan ;
[...] Zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld, heeft de fiscus geen rekening gehouden met de 67.000 hoekprofielen die eind 2000 zijn aangekocht en heeft

ARREST-2013-01.indb 294

15/11/13 12:18

N° 74 - 31.1.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

295

hij de aanslag zodoende arbitrair vastgesteld door zich welbewust te baseren op
onjuiste feiten ;
[...] Het is belangrijk erop te wijzen dat de belastingadministratie, in haar
verzoekschrift in hoger beroep, uitdrukkelijk heeft erkend dat de aanslag inzake
directe belastingen voor het jaar 2001 op arbitraire wijze was vastgesteld, hoewel
zij blijft volhouden dat die aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde
volstrekt regelmatig is ;
[...] [De verweerder] betoogt tevergeefs dat de aanslag op zijn minst moet
worden behouden voor 2002 ;
[...] Het bewijs door vermoedens kan te dezen niet worden aangenomen ;
[...] Wanneer de stelling [van de verweerder] wordt gevolgd volgens welke het
bekende feit dat door vermoedens kan worden aangetoond, hierin bestaat dat
een raam vier hoekprofielen bevat, dan moet immers worden vastgesteld dat het
voormelde feit op zich niet relevant is ;
[...] Indien het vermoeden wordt afgeleid uit de voorraad hoekprofielen van [de
eiseres], dan moet worden vastgesteld dat de schommelingen en de werkelijke
inhoud van die voorraad niet vaststaan en niet als een gekend feit kunnen worden
beschouwd ;
[...] Het feit dat de 67.000 hoekprofielen niet zijn opgenomen in de eerste inventaris op losse bladen, toont naar genoegen van recht aan dat die stukken geen
betrouwbaar beeld geven van de werkelijke inhoud van de voorraad ;
[...] De aanslag voor 2002 vloeit voort uit dezelfde arbitraire redenering voor het
jaar 2001 en is aangetast door dezelfde onzekerheid met betrekking tot de werkelijke inhoud van de voorraad hoekprofielen ;
[...] Uit de voorgaande overwegingen blijkt dat de uitspraak van de eerste
rechter terecht is”.
Dat arrest van 8 oktober 2009 verwerpt de wedersamenstelling van de omzet
voor zowel 2001 als 2002, aangezien het aantal hoekprofielen dat vermeld wordt
op de handgeschreven inventarisbladen van de eiseres geen bekend en vaststaand
feit is, dat als grondslag kan dienen voor het feitelijk vermoeden waarop de
administratie zich gebaseerd heeft om de omzet van de eiseres opnieuw samen
te stellen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat het hoger beroep [van de verweerder]
toewijst en dat beslist dat de belastingambtenaar terecht een beroep heeft
gedaan op het feitelijk vermoeden, dat gegrond is op het aantal hoekprofielen dat
vermeld wordt op de handgeschreven inventarisbladen van de eiseres, zodoende
— het gezag van gewijsde van het arrest van 8 oktober 2009 miskent (schending
van de artikelen 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek, die toepasselijk zijn in belastingzaken krachtens artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde en schending van de artikelen 355 en 356 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarin dat beginsel inzake de inkomstenbelastingen is vastgelegd), in zoverre de omstandigheid alleen dat de belasting over de toegevoegde waarde en de inkomstenbelastingen belastingen zijn
die aan verschillende vaststellingsregels gehoorzamen, wat voor de belastingplichtige tot verschillende situaties leidt, niet kan uitsluiten dat een beslissing
inzake belasting over de toegevoegde waarde (te dezen het arrest van 8 oktober
2009) gezag van gewijsde kan hebben voor de beslechting van een geschil inzake
inkomstenbelastingen ;
— het gezag van gewijsde van het arrest van 8 oktober 2009 miskent (schending
van de artikelen 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek, die toepasselijk zijn in belastingzaken krachtens artikel 2 van het

ARREST-2013-01.indb 295

15/11/13 12:18

296

ARRESTEN VAN CASSATIE

31.1.13 - N° 74

Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende
het gezag van gewijsde en schending van de artikelen 355 en 356 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, waarin dat beginsel inzake de inkomstenbelastingen is vastgelegd), in zoverre uit de vaststellingen zelf van het arrest blijkt
dat dezelfde aanspraak betwist werd, zowel voor de toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde als van de inkomstenbelastingen, namelijk de wedersamenstelling van de omzet op grond van hetzelfde feitelijke vermoeden, dat
steunt op het aantal hoekprofielen dat vermeld wordt op de inventarisbladen,
zodat het arrest van 8 oktober 2009 gezag van gewijsde had voor de beslechting
van het aan het hof van beroep voorgelegde geschil inzake inkomstenbelastingen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet dezelfde zijn als die van een
latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat geen enkele aanspraak of betwisting die een partij in een van
beide instanties opwerpt identiek kan zijn, en evenmin dat de rechter,
derhalve, een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.
Het hof van beroep te Bergen beslist in zijn arrest van 8 oktober 2009,
op de rechtsvordering van de eiseres waarin zij kritiek uitoefende op
het feit dat de verweerder uit de inventaris van haar voorraad hoekprofielen voor de productie van dubbele ramen een vermoeden van verzwijging van een gedeelte van haar omzetcijfer had afgeleid en, derhalve,
op grond daarvan de invordering van een aanvullende belasting over de
toegevoegde waarde had geëist, dat “het bekende feit dat door vermoedens kan worden aangetoond, het aantal hoekprofielen had moeten zijn
dat zij bij het begin en aan het einde van het aanslagjaar in voorraad
had”, dat “de losse inventarisbladen van [de eiseres] echter nauwelijks
een betrouwbaar beeld van het aantal hoekprofielen blijken te kunnen
geven”, dat immers is aangetoond dat een groot aantal hoekprofielen
niet zijn opgenomen in de inventaris van 31 december 2000, dat die nalatigheid heeft geleid tot een willekeurige regularisatie van de belasting
over de toegevoegde waarde voor 2001, dat “de aanslag voor 2002 voortvloeit uit dezelfde arbitraire redenering voor het jaar 2001 en is aangetast door dezelfde onzekerheid met betrekking tot de werkelijke inhoud
van de voorraad hoekprofielen”, en verwerpt bijgevolg de aanspraak van
de administratie om de winst van de eiseres opnieuw samen te stellen op
grond van de cijfers die in die stukken zijn opgenomen, zowel voor 2001
als voor 2002.
Het bestreden arrest wijst erop dat “de vennootschap, in een handgeschreven inventaris die is afgesloten op 31 december 2001 — en terug is
opgenomen op 1 januari 2002 —, nauwkeurig het aantal hoekprofielen
heeft bijgehouden dat zij volgens haar geschriften in voorraad had”, dat
zij hetzelfde heeft gedaan voor de voorraad op 31 december 2002, dat “de
boekhouding van een handelsbedrijf als grondslag dient voor de vast-
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stelling van de belasting op haar inkomsten” en beslist “dat het niet
voldoende is dat de belastingplichtige het aantal voorradige hoekprofielen betwist […] opdat het cijfer in de inventaris geen bekend feit
meer is : hij moet in concreto, door een effectieve controle van de inventaris, aantonen dat het aantal hoekprofielen dat is geïnventariseerd op
31 december 2001 en 31 december 2002 niet strookt met de werkelijkheid,
wat de [eiseres] niet doet”.
Het bestreden arrest stelt vast dat de wedersamenstelling van de omzet
voor het aanslagjaar 2002 foutief is omdat de oorspronkelijke voorraad
niet in de boekhouding voorkwam, maar beslist dat die omstandigheid de
wedersamenstelling van de omzet voor 2003 niet ongeldig maakt, aangezien niet is aangetoond dat de boekhouding van 2002 zelf ook fouten
bevatte. Het herinnert aan het annaliteitsbeginsel dat van toepassing is
inzake inkomstenbelastingen.
Het bestreden arrest leidt daaruit af dat “de taxatieambtenaar terecht
de methode van taxatie door feitelijke vermoedens heeft gehanteerd
door zich inzonderheid te baseren op de inlichtingen van de belastingplichtige zelf in zijn voorraadinventaris, ook al werd deze op losse bladen
bijgehouden”, en dat “die geschriften, met name de staat van de voorraad van een product dat in de inventaris voorkomt, het bekende feit
kan zijn dat als basis voor een belasting door feitelijke vermoedens kan
dienen”.
Het arrest beslist dat “hoewel de [verweerder] […] gelijktijdig controles
[heeft verricht] op het vlak van de belasting over de toegevoegde waarde
en de inkomstenbelastingen, het arrest dat op 8 oktober 2009 op tegenspraak is gewezen […] alleen betrekking heeft op de fiscale toestand
[van de eiseres] inzake belasting over de toegevoegde waarde en niet
inzake inkomstenbelastingen, daar die toestand aan andere regels voor
het vaststellen van de belasting gehoorzaamt”.
Op grond van al die overwegingen heeft het arrest kunnen beslissen,
zonder het gezag van gewijsde van het arrest van 8 oktober 2009 te
miskennen, dat de taxatieambtenaar het feitelijk vermoeden naar recht
had toegepast.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
31 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Steffens. — Andersluidende conclusie : de heer
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer
T’Kint.
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N° 75
1o

— 31 januari 2013
(F.10.0130.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN.
—
VOORHEFFINGEN
EN
BELASTINGKREDIET. — Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen. — Toekenning van moratoire interest. — Discriminatie. — Schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. — Prejudiciële vraag.
2o GRONDWETTELIJK HOF. — INKOMSTENBELASTINGEN. — Voorheffingen en belastingkrediet. — Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen. — Toekenning van moratoire interest. — Discriminatie. — Schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. — Prejudiciële vraag.
3o PREJUDICIEEL GESCHIL. — INKOMSTENBELASTINGEN. — Voorheffingen en belastingkrediet. — Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen. — Toekenning van moratoire interest. — Discriminatie. — Schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. — Prejudiciële vraag.

1o, 2o en 3o Het Hof houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof
uitspraak heeft gedaan over de prejudiciële vraag of de artikelen 418, eerste
lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging bij de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en artikel 419, eerste
lid, 4o, van dat wetboek, zoals het sinds die wijziging is verwoord, de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schenden in de uitlegging dat
ze uitsluiten dat er moratoire interest wordt toegekend aan de belasting
plichtige die de terugbetaling verkrijgt van de bedrijfsvoorheffingen die
hij spontaan heeft betaald op grond van een door de rechter achteraf
ontbonden arbeidsovereenkomst, doordat ze een discriminatie invoeren (1)
tussen die belastingplichtigen en de belastingplichtigen die de terugbeta
ling verkrijgen van een belasting, roerende voorheffing of bedrijfsvoor
heffing die zij betaald hebben nadat die belasting of voorheffing jegens
hen werd ingekohierd, daar aan de laatstgenoemde belastingplichtigen
wel moratoire interest wordt toegekend? (2) tussen die belastingplichtigen
en de belastingplichtigen die verzuimd hebben dezelfde voorheffingen te
betalen binnen de termijn bepaald in artikel 412 van dat wetboek en ze
pas hebben betaald nadat de administratie die voorheffingen jegens hen
heeft ingekohierd omdat ze niet spontaan binnen de wettelijke termijn zijn
betaald, overeenkomstig artikel 304, § 1, tweede lid, van dat wetboek, daar
aan de laatstgenoemde belastingplichtigen wel moratoire interest wordt
toegekend?  (1). (Artt. 418, eerste lid, en 419, eerste lid, WIB92 ; Art. 26,
§ 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(Belgische Staat, Minister van financiën
t. Fonds du centre Reine Fabiola)

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr 75.
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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 6 mei 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 9 januari 2013 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
wat betreft het aanslagjaar 1998 ;
— artikel 419, eerste lid, 1°, van datzelfde wetboek, wat betreft het aanslagjaar
1998 ;
— artikel 419, eerste lid, 4°, van dat wetboek, zoals het volgt uit de vervanging van artikel 419 door artikel 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, wat betreft de aanslagjaren 1999 en volgende.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst erop dat “de eerste rechter de feiten van de zaak oordeelkundig
heeft samengevat en dat het hof [van beroep] die uiteenzetting overneemt” ; dat
“alleen moet worden herhaald dat het geschil betrekking heeft op de terugbetaling van de bedrijfsvoorheffingen die [de verweerster] aan de Belgische Staat
heeft gestort en die zijn ingehouden op de lonen die onverschuldigd zijn betaald
aan de heer B. J., directeur van de vereniging gedurende de jaren 1998 tot 2002,
wiens arbeidsovereenkomst door het arbeidshof in zijn nadeel is ontbonden en die
door dat hof is veroordeeld tot terugbetaling van alle lonen die hij sinds 26 mei
1998 heeft ontvangen, namelijk een bedrag van 128.609,39 euro aan nettolonen ; dat
de eerste rechter in zijn bestreden vonnis [...] voor het overige geoordeeld heeft
dat de wettelijke voorwaarden voor de terugvordering van het onverschuldigd
betaalde vervuld waren en de Belgische Staat heeft veroordeeld om 88.832,54 euro
in hoofdsom te betalen, vermeerderd met de moratoire interest, terwijl hij de
vordering van de [verweerster] tot kapitalisatie van de interest verworpen heeft,
op grond dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing was in
belastingzaken”.
Het arrest beslist als volgt :
“Het staat vast dat de arbeidsovereenkomst tussen [de verweerster] en de heer
B. J. volgens het arrest van het arbeidshof van 4 maart 2004 is ontbonden in het
nadeel van laatstgenoemde, met terugwerkende kracht tot 26 mei 1998 ;
Hieruit volgt dat [de verweerster] vanaf die datum onverschuldigd lonen heeft
betaald en het arbeidshof heeft derhalve de vordering toegewezen die ertoe
strekte de heer J. te doen veroordelen tot terugbetaling van het gehele bedrag
van die lonen ;
Het wordt niet betwist dat [de verweerster], in haar hoedanigheid van werkgever, bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (artikel 270 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992) ;
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Het staat ook vast dat [de verweerster] die voorheffingen heeft aangegeven en
gestort ;
De bedrijfsvoorheffing is een wijze van belastingheffing [...] ;
De omstandigheid dat die voorheffingen zouden zijn verrekend met de belasting
die ten name van de heer J. is ingekohierd – buiten het feit dat die belasting niet
is vastgesteld –, staat hun teruggave niet in de weg, aangezien ze onverschuldigd
zijn gestort, en dit ongeacht de bestemming die de Belgische Staat eraan heeft
gegeven, en mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, wat te dezen het geval is ;
Voor het overige heeft de eerste rechter terecht interest toegekend op het
verschuldigde bedrag, met toepassing van de artikelen 418 en 419 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992”.
Het arrest beslist bijgevolg dat het hoger beroep van de eiser niet gegrond is en
raakt aldus niet aan het bestreden vonnis, dat de eiser had veroordeeld “om aan [de
verweerster] een bedrag van 88.832,83 euro te betalen voor de bedrijfsvoorheffing die
zij ten onrechte heeft betaald op de lonen van B.J. voor de aanslagjaren 1998, 1999,
2000, 2001 en 2002, vermeerderd met de wettelijke moratoire interest bepaald in de
artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”.
Grieven
Hoewel artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, zoals het van toepassing is voor het aanslagjaar 1998, bepaalt dat “bij terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten worden toegekend tegen de
wettelijke rentevoet, berekend tegen 0,8 pct. per kalendermaand”, is de bedrijfsvoorheffing die, zoals te dezen, niet is ingekohierd met toepassing van artikel 365
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, maar aan de bron is betaald
door de verweerster in haar hoedanigheid van belastingplichtige in de zin van
artikel 270 van dat wetboek, op het ogenblik dat zij de lonen aan de heer J. heeft
betaald of toegekend, overeenkomstig artikel 273 van hetzelfde wetboek, geen
belasting maar slechts een wijze van inning (zoals dat door het hof van beroep
zelf werd erkend) van de gehele belasting die de heer J. verschuldigd is op al zijn
inkomsten, zodat de teruggave van die bedrijfsvoorheffing aan de belastingplichtige, zoals bepaald in het voornoemde artikel 270, niet leidt tot de toekenning
van moratoire interest op grond van artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 ; artikel 419, eerste lid, 1°, van dat wetboek, zoals
het van toepassing is voor het aanslagjaar 1998, bepaalt in elk geval uitdrukkelijk dat er “geen moratoriuminterest wordt toegekend bij terugbetaling van
bedrijfsvoorheffingen als bedoeld bij de artikelen 270 tot 275, die ten voordele van
de schuldenaar van die voorheffingen geschiedt”, en verbiedt, bijgevolg, uitdrukkelijk dat er moratoire interest wordt toegekend ingeval de bedrijfsvoorheffing
teruggegeven wordt aan de belastingplichtige die spontaan deze door hem aangegeven voorheffing heeft betaald, wat te dezen het geval is en geenszins wordt
betwist.
Zo ook bepaalt artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is op de aanslagjaren 1999 tot 2002, weliswaar dat “bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen,
nalatigheidsinterest, belastingverhogingen of administratieve boeten, moratoriuminterest wordt toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalendermaand”, maar bepaalt artikel 419, eerste lid, 4°, van dat wetboek, zoals het
van toepassing is voor diezelfde aanslagjaren, echter uitdrukkelijk dat er “geen
moratoriuminterest wordt toegekend in geval van terugbetaling van als roerende
voorheffing of als bedrijfsvoorheffing gestorte bedragen aan de in de artikelen 261
en 270 bedoelde schuldenaars ervan”.
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Hieruit volgt dat het arrest, dat uitspraak doet over het hoger beroep van
de eiser tegen het vonnis dat hem had “veroordeeld om aan [de verweerster]
een bedrag van 88.832,83 euro te betalen voor de bedrijfsvoorheffing die zij ten
onrechte heeft betaald op de lonen van B.J. voor de aanslagjaren 1998, 1999, 2000,
2001 en 2002, vermeerderd met de wettelijke moratoire interest bepaald in de artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat “de eerste rechter terecht interest heeft toegekend op het verschuldigde bedrag, met toepassing van de artikelen 418 en 419
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, terwijl het erop wees dat
het vaststond dat de bedrijfsvoorheffing was gestort door de belastingplichtige
bedoeld in artikel 270 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en dat
zij door hem was aangegeven, zonder dat zij jegens hem was ingekohierd ; het
arrest schendt bijgevolg de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, 1°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing zijn voor het
aanslagjaar 1998, en artikel 419, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is voor de aanslagjaren 1999 tot 2002.

II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het middel voert de schending aan van de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, WIB1992, wat betreft het aanslagjaar 1998, maar preciseert niet de versie van die bepalingen waarnaar
het verwijst :
Het middel citeert de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid,
WIB1992.
Het voert daarenboven de schending aan van artikel 419, eerste lid, 4°,
van dat wetboek, “zoals het volgt uit de vervanging [van dat artikel]
door artikel 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting
van fiscale geschillen […] wat betreft de aanslagjaren 1999 en volgende”.
Uit die aanwijzingen volgt dat het middel betrekking heeft op de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, zoals ze van toepassing waren
vóór de wijziging ervan bij de voornoemde wet van 15 maart 1999.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Artikel 418, eerste lid, WIB1992, in de versie die van toepassing was
vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, bepaalt dat er bij terugbetaling van
belastingen moratoire interest wordt toegekend tegen de wettelijke
rentevoet, berekend tegen 0,8 pct. per kalendermaand, en na de wijziging
van het artikel bij die wet van 15 maart 1999, dat er bij terugbetaling
van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest,
belastingverhogingen of administratieve boeten, moratoire interest
wordt toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalendermaand.
Krachtens artikel 419, eerste lid, 1°, van dat wetboek, zoals het van
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de voornoemde wet van
15 maart 1999, wordt er geen moratoire interest toegekend bij terugbe-
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taling van bedrijfsvoorheffingen als bedoeld in de artikelen 270 tot 275,
die ten voordele van de schuldenaar van die voorheffingen geschiedt.
Volgens artikel 419, eerste lid, 4°, zoals het sinds die wijziging is gesteld,
wordt er geen moratoire interest toegekend in geval van terugbetaling
van als roerende voorheffing of als bedrijfsvoorheffing gestorte bedragen
aan de in de artikelen 261 en 270 bedoelde schuldenaars ervan.
Het bestreden arrest stelt het volgende vast :
— B. J. oefende binnen de verwerende vereniging zonder winstoogmerk
de functie uit van directeur ;
— na zijn ontzetting uit al zijn bestuursfuncties bij beslissing van de
algemene vergadering van 26 mei 1998 heeft hij geen enkele prestatie
meer geleverd, maar werden zijn loon en alle andere voordelen toch
uitbetaald zolang er geen rechterlijke beslissing was genomen ;
— de verweerster heeft hem op 16 juni 1999 voor de arbeidsrechtbank
gedagvaard met het oog op de gerechtelijke ontbinding, in zijn nadeel,
van de arbeidsovereenkomst met uitwerking vanaf 26 mei 1998 en zijn
veroordeling tot de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen lonen ;
— die rechtbank heeft bij vonnis van 22 september 2000 de voorlopige
schorsing van de betaling van het loon bevolen ;
— aangezien tegen die beslissing hogere beroepen werden ingesteld,
heeft de verweerster het loon van B.J. voortbetaald en heeft zij op dat
loon de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing ingehouden
en betaald ;
— het arbeidshof heeft bij arrest van 4 maart 2004 de ontbinding van
de arbeidsovereenkomst in het nadeel van B.J. uitgesproken, met terugwerkende kracht tot 26 mei 1998, en heeft hem veroordeeld om alle lonen
terug te betalen die hij sinds die datum ten onrechte heeft ontvangen ;
dat hof heeft bij arrest van 7 december 2004 het bedrag van die veroordeling vastgesteld op 128.609,39 euro, in hoofdsom, tot beloop van de nettolonen die hij daadwerkelijk heeft ontvangen ; het hof heeft bovendien
beslist dat er geen voorbehoud moest worden gemaakt met betrekking
tot de mogelijke niet-terugbetaling van het geheel of een gedeelte van
de bedrijfsvoorheffingen en socialezekerheids-bijdragen die onverschuldigd zouden zijn gestort ; het cassatieberoep tegen laatstgenoemd arrest
werd verworpen bij het arrest van 3 oktober 2005 van het Hof ;
— de verweerster heeft in 2004 en 2005 bij de gewestelijke directeur van
de directe belastingen te Bergen bezwaarschriften ingediend teneinde de
terugbetaling te verkrijgen van de bedrijfsvoorheffingen die ingehouden
werden op de lonen die voor de jaren 1998 tot 2003 ten onrechte zijn
betaald aan B.J. en die aan de eiser zijn gestort ; de gewestelijke directeur heeft bij beslissing van 5 april 2006 akte genomen van het feit dat de
verweerster afzag van haar bezwaar voor het jaar 2003, daar de situatie
was geregulariseerd en de voorheffingen waren terugbetaald, en heeft
het bezwaarschrift met betrekking tot de jaren 1998 tot 2002 niet-ontvankelijk verklaard met toepassing van artikel 366 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, op grond dat het bezwaarschrift, ongeacht of
het een klacht dan wel een ambtshalve ontheffing betrof, doelloos was.
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Het bestreden arrest beveelt de teruggave van de voorheffingen die de
verweerster had aangegeven en gestort voor de aanslagjaren 1998 tot 2002
omdat die voorheffingen volgens het arrest, gelet op de gerechtelijke
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, onverschuldigd zijn betaald,
en beslist vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat er
met toepassing van de artikelen 418 en 419 WIB1992 interest verschuldigd
is op het bedrag tot de betaling waarvan het arrest de eiser jegens de
verweerster veroordeelt.
Het middel voert aan dat die beslissing de voormelde bepalingen
WIB1992 schendt, aangezien ze uitsluiten dat er moratoire interest wordt
toegekend wanneer, zoals te dezen, de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing deze spontaan heeft aangegeven en gestort, aangezien die voorheffing nooit jegens hem is ingekohierd.
De verweerster voert naar analogie het arrest van 25 januari 2007 van
het Grondwettelijk Hof aan en betoogt dat de voormelde wetsbepalingen
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in de uitlegging dat ze
uitsluiten dat er moratoire interest wordt toegekend aan de belastingplichtige die de terugbetaling verkrijgt van bedrijfsvoorheffingen die
hij spontaan heeft betaald op grond van een door de rechter achteraf
ontbonden arbeidsovereenkomst.
Overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Grondwettelijk Hof doet dat hof, bij wijze van prejudiciële
beslissing, bij wege van arrest uitspraak op vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
Krachtens artikel 26, § 2, van die bijzondere wet is het Hof gehouden
de in het dictum van dit arrest geformuleerde vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof.
Dictum
Het Hof
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof geantwoord heeft
op de volgende prejudiciële vraag :
Schenden de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, WIB1992, zoals
ze van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en artikel 419,
eerste lid, 4°, van dat wetboek, zoals het sinds die wijziging is verwoord,
de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in de uitlegging dat ze
uitsluiten dat er moratoire interest wordt toegekend aan de belastingplichtigen die de terugbetaling verkrijgen van de bedrijfsvoorheffingen
die zij spontaan hebben betaald op grond van een door de rechter achteraf
ontbonden arbeidsovereenkomst, doordat ze een discriminatie invoeren :
1° tussen die belastingplichtigen en de belastingplichtigen die de terugbetaling verkrijgen van een belasting, roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing die zij betaald hebben nadat die belasting of voorheffing ten
onrechte jegens hen werd ingekohierd, waarbij aan de laatstgenoemde
belastingplichtigen moratoire interest wordt toegekend?
2° tussen die belastingplichtigen en de belastingplichtigen die de
terugbetaling verkrijgen van dezelfde voorheffingen, die zij niet spon-
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taan hebben betaald binnen de termijn bepaald in artikel 412 van dat
wetboek, maar pas nadat de administratie ze jegens hen had ingekohierd, overeenkomstig artikel 304, § 1, tweede lid, van datzelfde wetboek,
waarbij aan de laatstgenoemde belastingplichtigen moratoire interest
wordt toegekend?
31 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 76
1o

— 31 januari 2013
(F.11.0153.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — Beroepsinkomsten. — Beroepskosten. — Voertuig. — Minderwaarde. — Fiscale aftrek.
— Voorwaarde.

De minderwaarden op de voertuigen bedoeld in artikel 66, §§ 1 en 4, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals dat artikel van toepas
sing is op het aanslagjaar 1997, zijn alleen fiscaal aftrekbaar wanneer die
voertuigen, voor de betrokken belastingplichtige, een actief zijn dat gebruikt
wordt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid in de zin van
artikel 41 van datzelfde wetboek  (1). (Art. 66, §§ 1 en 4, WIB92)

(Belgische Staat, Minister

van financiën t.

L.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Bergen van 10 maart 2010 en 8 december 2010.
Advocaat-generaal Andre Henkes heeft op 9 januari 2013 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23, § 2, 24, eerste lid, 2°, en 3, 27, tweede lid, 3°, en derde lid, 31
en 66 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing
zijn op het aanslagjaar 1997.

  (1) Zie andersl. concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 76.
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Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest van 10 maart 2010 stelt het hof van beroep vast :
“[De verweerder] is ambtenaar bij de federale overheidsdienst Financiën ;
In zijn aangifte in de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 1997 wilde
hij 177.296 frank als reële beroepskosten aftrekken ; deze omvatten verplaatsingskosten tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling volgens het
forfaitair bedrag bepaald in artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (158.400 frank), financieringskosten (8.896 frank) en kantoorkosten,
die forfaitair waren vastgesteld op 10.000 frank […] ;
Op 3 december 1997 werd de litigieuze aanslag ingekohierd door het eerste
ontvangkantoor van de directe belastingen te Bergen, in overeenstemming met
de inkomsten en met de andere, regelmatig aangegeven elementen ;
[De verweerder] heeft bij brief van 3 juni 1998, die op 5 juni 1998 is ontvangen
door de gewestelijke directie van de directe belastingen te Bergen, een bezwaarschrift ingediend om een minderwaarde van 99.750 frank te doen erkennen, voortvloeiende uit de vernieling van zijn voertuig, dat na een diefstal in de staat van
een wrak werd teruggevonden en door geen enkele verzekeringsonderneming is
vergoed [...] ;
Volgens het Ministerie van Financiën omvat het forfait van 6 frank per kilometer alle rechtstreekse en onrechtstreekse beroepskosten die betrekking
hebben op de verplaatsingen die tussen de woonplaats en de vaste plaats van
tewerkstelling met een voertuig worden gedaan, met uitzondering evenwel van
de financieringskosten en de kosten van een gsm, en kunnen de kosten of de
waardevermindering van het voertuig voortvloeiende uit de schade die is veroorzaakt naar aanleiding van de diefstal van het voertuig bijgevolg niet leiden tot
een bijkomende aftrek als beroepskosten ;
De door de gewestelijk directeur van de directe belastingen te Bergen gedelegeerd ambtenaar heeft het bezwaar bij beslissing van 18 juli 2000 verworpen […] ;
[De verweerder] heeft fiscaal beroep ingesteld bij een tegensprekelijk verzoekschrift dat hij op 17 oktober 2000 heeft neergelegd op de fiscale griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen ;
Die rechtbank heeft de vordering bij een op tegenspraak gewezen vonnis van
20 november 2003 ontvankelijk en gegrond verklaard en heeft bijgevolg de nietigverklaring van de litigieuze aanslag in de personenbelasting bevolen, voor zover
die aanslag heeft nagelaten de aftrek van 75 pct. van de minderwaarde wegens
economisch verlies van het gestolen voertuig in aanmerking te nemen”.
Het hof van beroep beslist in het bestreden arrest van 8 december 2010 :
“De eerste rechter heeft terecht beslist dat de minderwaarden op een voertuig
dat gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van
tewerkstelling niet vervat zijn in het forfait bepaald in artikel 66, § 4, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ;
De vierde paragraaf van artikel 66 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 wijkt af van in de eerste paragraaf bepaalde algemene regel en moet derhalve
beperkend worden uitgelegd ;
De afwijking in artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
is uitsluitend van toepassing op de beroepskosten betreffende personenauto’s,
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, en niet op de minderwaarden [...] ;
Bijgevolg kan worden aangenomen dat het geen beroepskost maar een beroepsverlies betreft, dat wil zeggen een onverwachte waardevermindering van een
actief (zie artikel 23, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) ;
De tekst van artikel 66, § 1 en 4, is duidelijk en hoeft niet te worden uitgelegd”, en beslist “dat de eerste rechter bijgevolg terecht de nietigverklaring heeft
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bevolen van de aanslag in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting die op 3 december 1997 op naam [van de verweerder] is vastgesteld
onder artikel 779.348.859 in het kohier van het aanslagjaar 1997, dat is opgemaakt
voor het ontvangkantoor van de directe belastingen van Bergen 1, voor zover die
aanslag heeft nagelaten de aftrek van 75 pct. van de minderwaarde voortvloeiende uit het totale verlies van zijn auto in aanmerking te nemen”.
Grieven
Artikel 66 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt in de
eerste paragraaf dat “de beroepskosten met betrekking tot het gebruik van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, zoals deze zijn omschreven
in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, en op die voertuigen geleden minderwaarden, met uitzondering van die met betrekking tot de
verbruikte brandstof, slechts tot 75 pct. aftrekbaar zijn” en bepaalt in de vierde
paragraaf dat “de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de
woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een in die bepaling vermeld voertuig, in afwijking van § 1, forfaitair op 6 frank (0,148736 euro) per afgelegde kilometer worden bepaald” en dat “[die] afwijking niet geldt voor voertuigen die,
overeenkomstig artikel 5, § 1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de verkeersbelasting zijn vrijgesteld”.
Hoewel het bestreden arrest van 8 december 2010 terecht beslist dat, enerzijds,
artikel 66, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 een onderscheid
maakt tussen de begrippen “beroepskosten met betrekking tot het gebruik van
de voertuigen” en “minderwaarden op die voertuigen”, die bestaan in een beroepsverlies in de zin van een onverwachte waardevermindering van een actief, en dat,
anderzijds, “de afwijking in artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 uitsluitend van toepassing is op de beroepskosten [betreffende het
gebruik van de] personenauto’s […] en niet op de minderwaarden”, volgt uit de
wetsbepaling die aan de basis ligt van het voornoemde artikel 66, te weten artikel 22
van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting
en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen evenwel dat de voertuigen
waarvoor de wet aldus de fiscale aftrek van een minderwaarde in aanmerking
neemt, die zijn waarvoor de wet een meerwaarde als belastbare beroepsinkomsten aanmerkt.
Het voornoemde artikel 22 bepaalt in de eerste paragraaf immers dat “de
bedrijfsuitgaven en –lasten met betrekking tot het gebruik van personenauto’s,
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, zoals zij zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, met uitzondering van die
met betrekking tot de verbruikte brandstof, slechts voor 75 pct. als bedrijfslasten
worden aangemerkt”, en in de vierde paragraaf dat “de latere meer- of minderwaarden op de in § 1 bedoelde voertuigen slechts voor 75 pct. in aanmerking
worden genomen”.
Dat artikel 22, § 4, vergelijkt aldus de begrippen meerwaarden en minderwaarden op voertuigen ; dat artikel ligt voor het overige ook aan de basis van het
derde lid van de artikelen 24 (winst) en 27 (baten) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat gesteld is als volgt : “meerwaarden op de in artikel 66
vermelde voertuigen worden slechts tot 75 pct. in aanmerking genomen” ; wat dat
betreft moet erop gewezen worden dat artikel 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat bepaalt dat de categorie beroepsinkomsten gevormd
wordt door de “bezoldigingen van de werknemers”, geen enkele vergelijkbare
bepaling bevat.
De winst die belastbaar is op grond van artikel 24, eerste lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, bestaat weliswaar onder meer uit “inkomsten
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die voortkomen [...] 2° uit enige waardevermeerdering van activa die voor het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt […], wanneer de desbetreffende meerwaarden of minderwaarden zijn verwezenlijkt of in de boekhouding of jaarrekening zijn uitgedrukt”, en in dezelfde zin omvatten de baten die
belastbaar zijn op grond van artikel 27, tweede lid, “3° alle verwezenlijkte meerwaarden op activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden
gebruikt” ; opnieuw dient te worden opgemerkt dat artikel 31 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de “bezoldigingen van werknemers” geen enkele vergelijkbare bepaling bevat.
Tot staving van die vaststelling moet daarenboven erop gewezen worden dat
zowel uit de tekst als uit de geest van artikel 41 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat het stelsel van de meerwaarden in de inkomstenbelastingen alleen geldt voor de belastingplichtigen die winsten of baten verkrijgen,
met uitsluiting van degenen die werknemersbezoldigingen ontvangen.
Dat artikel 41, dat bepaalt onder welke voorwaarden een actief wordt geacht
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te zijn gebruikt, is immers
expressis verbis alleen van toepassing op de “artikelen 24, eerste lid, 2°, 27, tweede
lid, 3°, en 28”, die uitsluitend betrekking hebben op winsten of baten ; daarenboven
wijst de parlementaire voorbereiding van de wetsbepaling die aan de basis ligt
van dat artikel 41 erop dat het “de beginselen van het stelsel van de meerwaarden
opsomt en de betrokken belastingplichtigen en de goederen definieert [...]. Het
nieuwe stelsel is [...] van toepassing op de ondernemers-natuurlijke personen en
op de vennootschappen, maar wordt volledig uitgebreid tot de vrije beroepen”
(Gedr. St. Senaat, zitting 1989-1990, nr. 806-1, p. 57 en 58). Hierin wordt dus niets
gezegd over loontrekkenden, ambtenaren, bestuurders of andere belastingplichtigen die bezoldigingen ontvangen.
Het staat te dezen vast dat de verweerder ambtenaar bij de federale overheidsdienst Financiën is en dat zijn beroepsinkomsten bijgevolg bestaan uit werknemersbezoldigingen en niet uit winsten of baten.
Uit het voorgaande blijkt dat een minderwaarde in de zin van een waardevermindering van een actief het tegenwicht vormt voor de artikelen 24, eerste
lid, 2°, en 27, tweede lid, 3°, volgens welke elke vermeerdering van de waarde
van het actief beschouwd wordt als winst of baten die als meerwaarde belastbaar zijn en dat een belastingplichtige die, net als de verweerder, werknemersbezoldigingen ontvangt, met uitsluiting van winst of baten, bijgevolg niet
onder de toepassing valt van de wetsbepalingen betreffende de meerwaarden
en minderwaarden op activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.
Het bestreden arrest, dat met name beslist dat de litigieuze minderwaarde “een
beroepsverlies” vormt, “dat wil zeggen een onverwachte waardevermindering van
een actief (zie artikel 23, § 2)”, grondt de aftrek van een dergelijk beroepsverlies
dus ten onrechte op het voormelde artikel 23, § 2.
Artikel 23, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt
immers, in punt 1°, de aftrek van beroepskosten en, in de punten 2° en 3°, de
aftrek van beroepsverliezen die het negatieve saldo van de beroepswerkzaamheid
tijdens een welbepaald belastbaar tijdperk vertegenwoordigen.
Welnu, het bestreden arrest, dat de litigieuze minderwaarde weigert te
beschouwen als “beroepskosten” waarvan de aftrek is toegestaan door artikel 23,
§ 2, 1°, en die minderwaarde omschrijft als een “onverwachte waardevermindering van een actief” en niet als het negatieve saldo van een beroepswerkzaamheid tijdens een welbepaald belastbaar tijdperk, zoals bepaald in artikel 23, § 2,
2° en 3°, verantwoordt de aftrek van de litigieuze minderwaarde op grond van dat
artikel 23, § 2 bijgevolg niet naar recht.
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Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest van 8 december 2010 weliswaar terecht heeft beslist dat “de eerste rechter terecht heeft beslist dat de
minderwaarden op een voertuig dat gebruikt wordt voor de verplaatsingen
tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling niet vervat zijn in het
forfait bepaald in artikel 66, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992” en “bijgevolg kan worden aangenomen dat het geen beroepskost maar een
beroepsverlies betreft, dat wil zeggen een onverwachte waardevermindering van
een actief”, maar dat het, na te hebben vastgesteld dat de verweerder ambtenaar was bij de federale overheidsdienst Financiën en dat zijn beroepsinkomsten
bijgevolg bestonden uit werknemersbezoldigingen (artikel 31) en niet uit winst
(artikel 24) of baten (artikel 27), niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de
betrokkene van zijn belastbare inkomsten de minderwaarde mocht aftrekken die
hij geleden had op het voertuig waarmee hij zich naar zijn plaats van tewerkstelling begaf. Integendeel, het voormelde arrest bevestigt de nietigverklaring van
de litigieuze aanslag, “voor zover die aanslag heeft nagelaten de aftrek van 75
pct. van de minderwaarde wegens economisch verlies van het gestolen voertuig in
aanmerking te nemen”, en miskent aldus het verband dat de wetgever onlosmakelijk heeft gelegd tussen de belastbare meerwaarden op de voertuigen bepaald
in artikel 66 en de aftrekbare minderwaarden op dezelfde voertuigen (schending
van de artikelen 24, eerste lid, 2° en 3°, 27, tweede lid, 3°, en 3, en 66, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), alsook het begrip bezoldiging van de
werknemers, dat geen enkele meerwaarde omvat (schending van artikel 31 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), en voert ten onrechte artikel 23,
§ 2 aan tot staving van de aftrek van de litigieuze minderwaarde die het beveelt,
aangezien het arrest preciseert dat die minderwaarde geen beroepskost is en uit
de omschrijving die het daarvan geeft (te weten, een “onverwachte waardevermindering van een actief”) volgt dat die minderwaarde geen beroepsverlies is in
de zin van een “negatief saldo van de beroepswerkzaamheid tijdens een welbepaald belastbaar tijdperk” (schending van artikel 23, § 2, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De beslissing waarop het middel kritiek uitoefent, staat in het
bestreden arrest van 8 december 2010.
Krachtens artikel 66, § 1 en 4, WIB1992, zoals het op het geschil van
toepassing is, zijn de beroepskosten met betrekking tot het gebruik
van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen en de op
die auto’s geleden minderwaarden slechts tot 75 pct. aftrekbaar, met
uitzondering van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing
tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, die forfaitair zijn
vastgesteld op 6 frank per afgelegde kilometer.
De minderwaarden op de voertuigen zijn echter alleen fiscaal aftrekbaar wanneer die voertuigen, voor de betrokken belastingplichtige, een
actief zijn dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 41 van datzelfde wetboek.
Het arrest dat, na de vaststellingen van het hof van beroep volgens
welke de eiser, in zijn hoedanigheid van ambtenaar, werknemersbezoldigingen ontving, over een persoonlijk voertuig beschikte en dat voertuig
gebruikte voor zijn verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats
van tewerkstelling, en het totaal verlies van dat voertuig heeft geleden,
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beslist dat hij een minderwaarde betreffende een “actief” op regelmatige wijze als “beroepsverlies” heeft afgetrokken van zijn bezoldigingen,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest van 8 december 2010.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
31 januari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Steffens. — Andersluidende conclusie : de heer
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Divry (bij de balie te
Doornik).
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overeenkomst.
—
Schade.
—
Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum.
— Raming. — Advocaat. —
Tuchtprocedure. — Kosten.
— Kosten van het onderzoek
en van het onderzoek ter
terechtzitting. — Ten laste
van de betrokken advocaat.
— Voorwaarde. — Berekeningswijze.
15
Adoptie. — Stiefouderadoptie
van een meerderjarige. —
Wettige redenen. — Houding
of situatie van de biologische ouder.
78
Adoptie. — Voordelen voor
de adoptant en de geadopteerde. — Nadelen voor
de andere personen. — Afweging. — Feitenrechter.
— Onaantastbare beoordeling.
78
Adoptie. — Wettige redenen.
— Begrip. — Beoordeling. —
Opdracht van de rechter. 78
Advocaat. — Juridische tweedelijnsbijstand. — Kwaliteit van de prestaties van
advocaten. — Toezicht. —
Tekortkoming. — Tuchtprocedure. — Inleiding. —
Termijn. — Toepasselijke
bepaling.
15
Advocaat. — Strafzaken. —
Voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Voor-

afgaand verhoor door de
onderzoeksrechter. — Bijstand van de advocaat. —
Geen advocaat beschikbaar.
— Overmacht. — Gevolg. 194
Advocaat. — Tuchtprocedure.
— Kosten van het onderzoek
en van het onderzoek ter
terechtzitting. — Ten laste
van de betrokken advocaat.
— Voorwaarde. — Berekeningswijze.
15
Afstand (rechtspleging). — Af
stand van geding. — Eiser in
hoger beroep. — Gevolg. —
Incidenteel beroep. — Ontvankelijkheid.
73
Arbeidsongeval. — Verzeke
ring. — Aard. — Arbeidsongevallenverzekeraar. — Verhaalsrecht. — Verplichting
van de verzekeringnemer.
— Nieuwe of gewijzigde omstandigheden. — Aangifte.
— Miskenning.
81
Arts. — Tucht. — Schending
van de beroepseer. — Aard
van de inbreuk.
262
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Controlemaatregelen. — btw-werkzaamheid. — Boeken en stukken. — Verplichting tot
bewaring en voorlegging. —
Draagwijdte.
135
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Invordering. —
Verjaring –– Verjaringstermijn van 7 jaar. — Toepassingsvoorwaarden.
120
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Invordering. —
Verjaring. — Rechtsvordering die uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden
aangegeven. — Verjaringstermijn van 7 jaar. — Toepassingsvoorwaarden.
112

15/11/13 12:18

Benelux. — Prejudiciele ge
schillen.
—
Benelux-gerechtshof. — Merken. — Benelux-merk. — Inschrijving.
— Oppositie. — Beneluxbureau voor de intellectuele
eigendom. — Beslissing. —
Beroep tot vernietiging. —
Hof van beroep. — Gegevens
die in aanmerking kunnen
genomen worden. — Nieuwe
feitelijke gegevens.
64
Beslag. — Algemeen. — Beslagrechter. — Bevoegdheid.
— Beslissing over de rechten
van partijen. — Titel. — Actualiteit. — Draagwijdte. 27
Beslag. — Gedwongen tenuit
voerlegging. — Uitvoerend
beslag op onroerend goed.
— Vordering tot onttrekking. — Vonnis. — Cassatieberoep.
145
Bevoegdheid en aanleg. — Al
lerlei. — Voetbalwet. —
Administratieve
sanctie.
— Minderjarige. — Beroep.
— Jeugdrechtbank. — Beslissing. — Aanleg.
59
Bevoegdheid en aanleg. —
Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. — Volstrekte
bevoegdheid
(Materiële.
Persoonlijke). — Beslagrechter. — Beslissing over
de rechten van partijen.
— Titel. — Actualiteit. —
Draagwijdte.
27
Bewijs. — Burgerlijke zaken.
— Bekentenis. — Gerechtelijke bekentenis. — Niet
voor een rechter afgelegde
verklaring of gedaan in een
andere zaak. — Gevolg. 234
Bewijs. — Strafzaken. — Getuigen. — Motivering van
de schuldigverklaring. —
Verschillende beoordeling
van de draagwijdte van een
getuigenverklaring
naargelang de daarin bedoelde
persoon.
—
Artikel 149,
Grondwet 1994. — Tegenstrijdigheid. — Begrip.
96
Burgerlijke
rechtsvordering.
— Energie. — Gasleidingen
en elektriciteitskabels. —
Beheerder van het openbaar
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domein. — Recht om inrichtingen te doen verplaatsen.
— Rechtsvordering tot betaling van de kosten voor verplaatsing van de inrichtingen. — Aard.
217
Cassatie.
—
Bevoegdheid
van het hof. — Algemeen.
— Strafzaken. — Straf. —
Aanpassing van een in het
buitenland
uitgesproken
straf. — Beoordeling door de
Belgische feitenrechter. —
Marginale toetsing.
171
Cassatie. — Bevoegdheid van
het hof. — Algemeen. —
Strafzaken. — Strafvordering. — Kwalificatie van de
feiten. — Verplichting van
de feitenrechter. — Herkwalificatie. — Onaantastbare
beoordeling of dat feit aan
de grondslag van de vervolging ligt. — Marginale toetsing.
160
Cassatie. — Vernietiging. Om
vang. — Algemeen. — Rechter op verwijzing.
96
Cassatie.
—
Vernietiging.
Omvang. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Openbaar
ministerie en vervolgende
partij. — Hof van assisen.
— Schuldigverklaring. —
Toepassing van artikel 336
van het Wetboek van Strafvordering. — Gemotiveerd
arrest van verwijzing naar
een nieuwe zitting. — Cassatieberoep van het openbaar
ministerie. — Vernietiging
met verwijzing. — Gevolg. —
Bevoegdheid van het rechtscollege op verwijzing.
96
Cassatieberoep. — Burgerlijke
zaken. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
— Algemeen. — Vonnis dat
een deskundige aanduidt.
— Termijn voor neerlegging eindverslag. — Verzoek
van de deskundige tot verlenging termijn. — Partij
voert aan dat het verzoek
niet toelaatbaar is. — Vonnis dat het verzoek van de
deskundige
ontvankelijk
verklaart. — Aard van die
beslissing. — Beslissing al-

vorens recht te doen. — Begrip. — Gevolg.
229
Cassatieberoep. — Burgerlijke
zaken. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
— Algemeen. — Vonnis dat
een deskundige aanduidt.
— Termijn voor neerlegging eindverslag. — Verzoek
van de deskundige tot verlenging termijn. — Partij
voert aan dat het verzoek
niet toelaatbaar is. — Vonnis dat het verzoek van de
deskundige
ontvankelijk
verklaart. — Aard van die
beslissing. — Maatregel van
inwendige aard. — Begrip. —
Gevolg.
229
Cassatieberoep. — Burgerlijke
zaken. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
— Allerlei. — Voetbalwet.
— Administratieve sanctie.
— Minderjarige. — Beroep.
— Jeugdrechtbank. — Beslissing. — Aanleg.
59
Cassatieberoep. — Burgerlijke
zaken. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
— Beslissingen uit hun aard
niet vatbaar voor cassatieberoep. — Beslag. — Uitvoerend beslag. — Uitvoerend
beslag op onroerend goed. —
Vordering tot onttrekking.
— Vonnis.
145
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang
of bestaansreden. — Kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Beschikking tot
gevangenneming. — Geen
onmiddellijke
tenuitvoerlegging. — Gevolg.
42
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Termijnen voor cassatieberoep en betekening.
— Strafvordering. — Geen
eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. — Raadkamer.
— Beschikking van buitenvervolgingstelling. — Hoger
beroep van het openbaar
ministerie. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. —
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Verwijzingsarrest. — Cassatieberoep van de verdachte.
—
Ontvankelijkheid.
—
Grenzen.
279
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Termijnen voor cassatieberoep en betekening.
— Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing). — Raadkamer. — Beschikking van
buitenvervolgingstelling –
Hoger beroep van het openbaar ministerie. — Kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Verwijzingsarrest.
— Cassatieberoep van de
verdachte. — Ontvankelijkheid. — Grenzen.
279
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Termijnen voor cassatieberoep en betekening.
— Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing). — Veroordelend vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt over
een beveiligingsmaatregel.
— Aard. — Gevolg.
47
Cassatiemiddelen. — Burger
lijke zaken. — Onaantastbare beoordeling door feitenrechter. — Advocaat.
— Juridische tweedelijnsbijstand. — Kwaliteit van de
prestaties van advocaten. —
Toezicht. — Tekortkoming.
— Tuchtprocedure. — Straf.
— Schrapping. — Motivering. — Toezicht van het
Hof. — Grenzen.
15
Cassatiemiddelen. — Burger
lijke zaken. — Onduidelijk
middel. — Wetboek van internationaal privaat recht.
— Punten van de bestreden
beslissing. — Ontvankelijkheid. — Documentaire kredieten.
154
Cassatiemiddelen. — Strafza
ken. — Feitelijke grondslag.
— Stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan. — Bevel tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor door de
onderzoeksrechter. — Kennisgeving aan de inverdenkinggestelde van het recht
om vertrouwelijk overleg
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te plegen met een advocaat
naar keuze. — Toezicht
op de eerbiediging van dat
vormvereiste. — Inachtneming van het vormvereiste
blijkt uit het proces-verbaal
van verhoor.
194
Collectieve
arbeidsovereen
komst. — Collectieve arbeids
overeenkomst nr. 32bis. —
Overgang van onderneming
krachtens overeenkomst. —
Behoud van de rechten van
werknemers. — Voorwaarden. — Economische activiteit. — Verderzetting.
255
Collectieve schuldenregeling.
— Bewerken van onvermogen. — Bewijs. — Wil om
zich onvermogend te maken. — Indiening van een
verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling.
—
Invloed.
39
Deskundigenonderzoek.
—
Strafzaken. — Gebruik der
talen. — Verplichting om
het verslag in de taal van de
rechtspleging op te maken.
— Draagwijdte.
287
Deskundigenonderzoek.
—
Vonnis dat een deskundige
aanduidt. — Termijn voor
neerlegging
eindverslag.
— Verzoek van de deskundige tot verlenging termijn.
— Partij voert aan dat het
verzoek niet toelaatbaar is.
— Vonnis dat het verzoek
van de deskundige ontvankelijk verklaart. — Aard
van die beslissing. — Beslissing alvorens recht te doen.
— Begrip. — Gevolg. — Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
229
Deskundigenonderzoek.
—
Vonnis dat een deskundige
aanduidt. — Termijn voor
neerlegging eindverslag. —
Verzoek van de deskundige
tot verlenging termijn. —
Partij voert aan dat het verzoek niet toelaatbaar is. —
Vonnis dat het verzoek van
de deskundige ontvankelijk
verklaart. — Aard van die
beslissing. — Maatregel van

inwendige aard. — Begrip. —
Gevolg. — Ontvankelijkheid
van het cassatieberoep. 229
Diefstal en afpersing. — Diefstal. — Aangetast rechtsgoed — Materiële handeling
van de beklaagde.
159
Diefstal en afpersing. — Verschoningsgronden. — Strafuitsluitende
verschoningsgrond van artikel 462
Strafwetboek. — Diefstal
onder die omstandigheid gepleegd. — Vermogensvoordelen uit het verschoonbare
misdrijf.
168
Drukpers (politie over de). —
Drukpersmisdrijf. — Begrip.
280
Drukpers (politie over de). —
Drukpersmisdrijf. — Begrip.
282
Echtscheiding en scheiding van
tafel en bed. — Echtschei
dingsprocedure.
—
Echtscheiding door onderlinge
toestemming – Recht van
verdediging. — Omgangsregeling kinderen. — Wijziging van de maatregel. —
Voorwaarden. — Gevolg. 25
Effecten aan toonder. — Gemeenschappelijk
beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. — Bewarende
bank. — Vennootschap naar
Luxemburgs recht. — Aanwijzing in België van een
orgaan dat de uitkering aan
de deelnemers moet verzekeren. — Begrip uitkering
aan de deelnemers.
204
Energie. — Gasleidingen en
elektriciteitskabels. — Beheerder van het openbaar
domein. — Recht om inrichtingen te doen verplaatsen.
— Aard van de verplichtingen van het bedrijf dat de
inrichting heeft geplaatst.
— Voorwerp van de wetsbepalingen.
217
Europees
aanhoudingsbevel.
—
Tenuitvoerlegging
in
België. — Dwingende weigeringsgrond. — Aantasting
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van de grondrechten. —
Draagwijdte.
196
Europees
aanhoudingsbevel.
—
Tenuitvoerlegging
in
België. — Dwingende weigeringsgrond. — Aantasting
van de grondrechten. — Vermoeden van onschuld.
196
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging in België. — Onderzoeksgerechten. — Motivering van de
beslissing. — Verplichting
om op de conclusie te antwoorden. — Draagwijdte. 196
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging in België. — Voorwaarden van
tenuitvoerlegging. — Onderzoeksgerechten. — Omvang
van het toezicht.
196
Europese unie. — Prejudiciële
geschillen. — Europese Unie.
— Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. — Bewarende
bank. — Vennootschap naar
Luxemburgs recht. — Aanwijzing in België van een
orgaan dat de uitkering aan
de deelnemers moet verzekeren. — Begrip uitkering
aan de deelnemers.
205
Europese unie. — Verdragsbe
palingen. — Grondslagen.
—
Inkomstenbelastingen.
— Personenbelasting. —
Beroepskosten.
—
Ingezeten
belastingplichtige.
— Commissies gestort aan
een niet-ingezetene. — Beroepskosten. — Aftrekbaarheid. — Artikel 54 WIB92.
— Artikel 49 EG-Verdrag. —
Schending.
52

dracht. — Gelaste gerechtsmandataris. — Termijn van
opschorting. — Verzoek tot
verlenging termijn. — Gevolg.
236
Gemeente-, provincie- en plaat
selijke belastingen. — Andere
plaatselijke belastingen. —
Retributie. — Begrip.
84
Gemeente. — Retributiereglement op het parkeren. —
Aard. — Doel.
84
Geneeskunde. — Geneesmidde
len (verdovende middelen in
begrepen). — Illegale drugshandel.
—
Verzwarende
omstandigheid van deelneming aan een vereniging. —
Begrip.
171
Geneeskunde.
—
Uitoefe
ning van de geneeskunde. —
Tuchtrecht. — Schending
van de beroepseer. — Aard
van de inbreuk.
262
Gerechtskosten. — Burgerlijke
zaken. — Procedure voor de
feitenrechter- Veroordeling
tot de gerechtskosten. —
Draagwijdte.
244
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 149. — Strafzaken. —
Motivering van de schuldigverklaring. — Verschillende
beoordeling van de draagwijdte van een getuigenverklaring naargelang de
daarin bedoelde persoon.
— Tegenstrijdigheid. — Begrip.
96

Faillissement,
faillissements
akkoord en gerechtelijk ak
koord. — Gevolgen (personen,
goederen, verbintenissen). —
Handelingen of betalingen
met bedrieglijke benadeling rechten schuldeisers. —
Draagwijdte.
244

Grondwettelijk hof. — Inkom
stenbelastingen. — Voorheffingen en belastingkrediet.
— Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
— Toekenning van moratoire interest. — Discriminatie. — Schending van de
artikelen 10, 11 en 172 van de
Grondwet. — Prejudiciële
vraag.
298

Faillissement,
faillissements
akkoord en gerechtelijk ak
koord. — Gerechtelijk ak
koord. — Wet Continuïteit
Ondernemingen. — Over-

Grondwettelijk hof. — Prejudiciële vraag. — Hof van Cassatie. — Verplichting tot
het stellen van de vraag. —
Grenzen.
97
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Grondwettelijk hof. — Pre
judiciële vraag. — Reeds
beantwoord. — Gevolg. —
Rechtbanken. — Andere
zaken. — Zelfde voorwerp.
— Opdracht van de rechter.
— Ongrondwettig bevonden
wetsbepaling. — Toepassing.
90
Handelspraktijken. — Beslissing over de vordering tot
staking. — Strafvordering.
— Gezag van gewijsde t.a.v.
de strafvordering. — Omvang.
191
Heling. — Aangetast rechtsgoed. — Materiële handeling
van de beklaagde.
159
Heling. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Dader,
mededader of medeplichtige van het basismisdrijf.
— Dader van het witwasmisdrijf.
168
Heling. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Verhelen of verhullen bedoeld in
artikel 505, eerste lid, Strafwetboek. — Aard van het
misdrijf. — Strafbaarheid.
— Voorwaarde.
167
Heling. — Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Witwasmisdrijven bedoeld in
artikel 505, eerste lid, en
Strafwetboek. — Strafbaarheid. — Geen verjaring van
het basismisdrijf. — Vereiste.
167
Hof van assisen. — Behandeling
ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury. —
Deskundigenonderzoek. —
Gebruik der talen. — Verplichting om het verslag in
de taal van de rechtspleging
op te maken. — Draagwijdte.
287
Hof van assisen. — Behande
ling ter zitting en tussenar
resten. Verklaring van de
jury. — Onderzoek van de
zaak op de zitting. — Getuige. — Vormvereisten
voor het afsluiten van de
verklaring. — Op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereisten.
287
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Hof van assisen. — Behande
ling ter zitting en tussenar
resten. Verklaring van de
jury. — Schuldigverklaring.
— Opstellen van de motivering. — Hof van assisen
eenparig overtuigd dat de
gezworenen zich kennelijk
hebben vergist – Gemotiveerd arrest waarbij de zaak
wordt uitgesteld en naar een
nieuwe zitting wordt verwezen. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Vernietiging met verwijzing
van het voormelde arrest.
— Hof van assisen op verwijzing. — Bevoegdheid. — Onderzoek van de schuldigverklaring.
96
Hof van assisen. — Behande
ling ter zitting en tussenar
resten. Verklaring van de
jury. — Schuldigverklaring.
— Opstellen van de motivering. — Hof van assisen
eenparig overtuigd dat de
gezworenen zich kennelijk
hebben vergist. — Gemotiveerd arrest waarbij de zaak
wordt uitgesteld en naar een
nieuwe zitting wordt verwezen. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Vernietiging met verwijzing
van het voormelde arrest.
— Hof van assisen op verwijzing. — Keuze. — Hervatting
van het debat ab initio of
voortzetting van het debat
over de straf.
97
Hof van assisen. — Behandeling
ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury. —
Schuldigverklaring. — Toepassing van artikel 336 van
het Wetboek van Strafvordering. — Gemotiveerd arrest van verwijzing naar een
nieuwe zitting. — Cassatieberoep van het openbaar ministerie. — Vernietiging met
verwijzing. — Gevolg. — Bevoegdheid van het rechtscollege op verwijzing.
96
Hof van assisen. — Eindarrest.
— Motivering van de straf.
— Gegevens ten gunste van
de beschuldigde die niet als
verzachtende omstandighe-
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den in aanmerking zijn genomen. — Gevolg.
288
Hof van assisen. — Eindar
rest. — Schuldigverklaring.
— Motivering. — Beslissing
gegrond op getuigenverklaringen. — Artikel 6.1 Verdrag rechten van de mens.
— Recht op een eerlijke behandeling van de zaak.
96
Hof van assisen. — Rechtspleging tot de verwijzing naar
het hof. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Beschikking tot gevangenneming. — Geen onmiddellijke
tenuitvoerlegging. — Gevolg. — Cassatieberoep van
de beschuldigde.
43
Hoger beroep. — Allerlei.
— Voetbalwet. — Administratieve
sanctie.
—
Minderjarige. — Beroep.
— Jeugdrechtbank. — Beslissing. — Aanleg.
59
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en soci
ale zaken inbegrepen). — Incidenteel beroep. — Ontvankelijkheid. — Eiser in hoger
beroep. — Afstand van geding. — Gevolg.
73
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en soci
ale zaken inbegrepen). — Incidenteel beroep. — Tijdstip.
73
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Rechtspleging
in hoger beroep. — Vaststelling van het verval van
de strafvordering. — Beoordeling van de tegen de
beklaagde gerichte burgerrechtelijke vordering. —
Draagwijdte. — Gevolg. 156
Hoofdelijkheid. — Strafzaken. — Inkomstenbelasting.
— Misdrijf bepaald in artikel 458, eerste lid, WIB92
– Veroordeling als dader of
medeplichtige. — Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting. — Aard.
92

Huur van goederen. — Pacht.
— Einde (opzegging. Verlenging. Terugkeer. enz).
— Verpachters die in onverdeeldheid zijn. — Verdeling.
— Pachter. — Afstand van
de pacht.
146
Huur van goederen. — Pacht.
— Onderverhuring en overdracht van huur. — Overdracht van huur. — Afstammelingen en consoorten.
— Verpachters die in onverdeeldheid zijn. — Verdeling.
— Gevolg.
146
Huur van goederen. — Pacht.
— Onderverhuring en overdracht van huur. — Overdracht van huur. — Afstammelingen en consoorten.
— Verpachters die in onverdeeldheid zijn. — Verdeling. — Kennisgeving van
de overdracht. — Pachthernieuwing.
146
Inkomstenbelastingen. — Aller
lei. — Misdrijf bepaald in artikel 458, eerste lid, WIB92.
— Veroordeling als dader of
medeplichtige. — Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting. — Aard.
92
Inkomstenbelastingen. — Per
sonenbelasting. — Bedrijfs
inkomsten. — Beroepskosten.
— Ingezeten belastingplichtige. — Commissies gestort
aan een niet-ingezetene.
— Beroepskosten. — Aftrekbaarheid. — Artikel 54
WIB92. — Artikel 49 EGVerdrag. — Schending.
52
Inkomstenbelastingen. — Per
sonenbelasting. — Beroepsinkomsten. — Beroepskosten.
— Voertuig. — Minderwaarde. — Fiscale aftrek. —
Voorwaarde.
304
Inkomstenbelastingen. — Ven
nootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen. — Algemeen. — Dividenden. — Dividenden uit pré-acquisitiewinst of zgn. ‘meegekochte’
dividenden. — Belastbaarheid.
128

15/11/13 12:18

Inkomstenbelastingen. — Vennootschapsbelasting.
—
Vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen.
— Beroepskosten. — Aftrekbaarheidsvoorwaarden.
—
Bewijslast.
139
Inkomstenbelastingen. — Vennootschapsbelasting.
—
Vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen.
— Beroepskosten. — Aftrekbaarheidsvoorwaarden. 139
Inkomstenbelastingen. — Voor
heffingen en belastingkrediet.
— Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
— Toekenning van moratoire interest. — Discriminatie. — Schending van de
artikelen 10, 11 en 172 van de
Grondwet. — Prejudiciële
vraag.
298
Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en
veertien jaar. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van een
openbare gemeenschapsinstelling. — Uiteindelijke
maatregel van bewaring,
behoeding en opvoeding bij
uitspraak ten gronde. — Onderscheid. — Gevolg. — Motiveringsplicht.
174
Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en
veertien jaar. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel
van bewaring, behoeding
en opvoeding bij uitspraak
ten gronde. — Onderscheid.
— Gevolg. — Motiveringsplicht.
174

— Beroep. — Jeugdrechtbank. — Maatregelen van
bewaring of behoeding. —
Oplegging door de jeugdrechtbank. — Substitutie.
— Mogelijkheid.
59
Maatschappelijk welzijn (open
bare centra voor). — Federaal
opvangcentrum. — Federaal
Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers. — Fedasil. — Verplichte plaats van
inschrijving. Toewijzing. —
Opheffing. — Voorwaarden.
— Bijzondere omstandigheden. — Begrip.
36
Maatschappelijk welzijn (open
bare centra voor). — Federaal
opvangcentrum. — Federaal
Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers. — Fedasil. — Verplichte plaats van
inschrijving. Toewijzing. —
Opheffing. — Voorwaarden.
— Bijzondere omstandigheden. — Koninklijk besluit.
— Afwezigheid. — Uitwerking.
36
Merken. — Benelux-merk. —
Inschrijving. — Oppositie.
— Benelux-bureau voor de
intellectuele eigendom. —
Beslissing. — Beroep tot
vernietiging. — Hof van beroep. — Gegevens die in aanmerking kunnen genomen
worden. — Nieuwe feitelijke gegevens. — Beneluxgerechtshof. — Prejudiciële
geschillen.
63

Jeugdbescherming. — Voetbalwet. — Administratieve
sanctie. — Minderjarige. —
Beroep. — Jeugdrechtbank.
— Beslissing. — Aanleg. 59

Minderjarigheid. — Jeugdbescherming. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van een
openbare
gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming. — Uiteindelijke
maatregel van bewaring,
behoeding en opvoeding bij
uitspraak ten gronde. — Onderscheid. — Gevolg. — Motiveringsplicht.
174

Jeugdbescherming. — Voetbalwet. — Administratieve
sanctie. — Minderjarige.

Minderjarigheid. — Jeugdbescherming. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien

Jeugdbescherming. — Minderjarige. — Voorlopige bewaringsmaatregelen. — Doel.
174
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jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel
van bewaring, behoeding
en opvoeding bij uitspraak
ten gronde. — Onderscheid.
— Gevolg. — Motiveringsplicht.
174
Minderjarigheid. — Jeugdbescherming. — Minderjarige.
— Voorlopige bewaringsmaatregelen. — Doel.
174
Minderjarigheid. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Maatregel van
plaatsing. — Plaatsing in
gesloten
opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling.
—
Voorwaarden. — Ogenblik
waarop aan de voorwaarden
dient te zijn voldaan.
174
Misdrijf. — Algemeen. Begrip.
Materieel en moreel bestand
deel. Eenheid van opzet.
— Verscheidene misdrijven. — Opeenvolgende en
voortgezette uitvoering van
eenzelfde misdadig opzet. —
Verjaring van de strafvordering. — Aanvangsdatum.
— Stedenbouw. — Herstelvordering. — Gevolgen. 275
Misdrijf. — Allerlei. — Mensenhandel. — Verzwarende
omstandigheid. — Misbruik
van de bijzonder kwetsbare
toestand van een persoon.
— Wetswijziging. — Niet
langer vereist dat de kwetsbaarheid bijzonder moet
zijn. — Gevolg.
165
Misdrijf. — Deelneming. — Dader. — Doen plegen door een
derde.
160
Misdrijf. — Deelneming. —
Witwassen. — Vermogensvoordelen. — Dader, mededader of medeplichtige van
het basismisdrijf. — Dader
van het witwasmisdrijf. 168
Misdrijf. — Rechtvaardiging en
verschoning. — Rechtvaardiging. — Wettige zelfverdediging. — Voorwaarde van
evenredigheid. — Begrip. 189
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Misdrijf. — Rechtvaardiging
en verschoning. — Verschoning. — Strafuitsluitende
verschoningsgrond van artikel 462
Strafwetboek.
— Diefstal onder die omstandigheid gepleegd. —
Vermogensvoordelen uit het
verschoonbare misdrijf. 167
Misdrijf. — Toerekenbaarheid.
— Rechtspersonen. — Criteria.
199
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Aansprakelijkheid
buiten
overeenkomst. — Oorzaak.
— Verkeersongeval. — Opeenvolgende ongevallen. —
Vluchtmisdrijf na het eerste
ongeval. — Oorzakelijk verband met het tweede ongeval. — Beoordeling door de
rechter. — Grenzen.
188
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Adoptie. — Voordelen voor
de adoptant en geadopteerde. — Nadelen voor de
andere personen. — Afweging.
79
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafvordering. — Kwalificatie van de feiten. — Verplichting van de rechter.
— Herkwalificatie. — Beoordeling of die feiten werkelijk het voorwerp uitmaken van de vervolging. 159
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Straf. — Aanpassing van een in het buitenland uitgesproken straf.
— Beoordeling door de Belgische rechter. — Criteria.
171
Ondernemingsraad en veilig
heidscomité. — Beschermde
werknemers. — Personeelsafgevaardigde. — Ontslag
om
dringende
redenen.
— Ontslagbescherming. —
Kennisgeving ontslag. —
Geen proceshandeling. 249
Ondernemingsraad en veilig
heidscomité. — Beschermde
werknemers. — Personeels-
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afgevaardigde. — Ontslag
om
dringende
redenen.
— Ontslagbescherming. —
Procedure.
249
Ondernemingsraad en veilig
heidscomité. — Beschermde
werknemers. — Personeelsafgevaardigde. — Ontslag
om
dringende
redenen.
— Ontslagbescherming. —
Procedure.
249
Onderzoek in strafzaken. —
Geheim van het onderzoek.
— Toelating tot inzage
strafdossier. — Voorwaarde.
— Gevolg.
4
Onderzoek in strafzaken. — Gerechtelijk onderzoek. — Geheim van het gerechtelijk
onderzoek. — In vrijheid gestelde verdachte. — Verzoek
tot opheffing van opgelegde
voorwaarden.
—
Inzage
strafdossier. — Draagwijdte.
— Gevolg.
4
Onderzoek in strafzaken. — Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van
de regelmatigheid van de
procedure bij de regeling
van de rechtspleging. — Omvang. — Gevolg.
4
Onderzoek in strafzaken. —
Raadkamer. — Beschikking
van
buitenvervolgingstelling. — Hoger beroep van
het openbaar ministerie. —
Kamer van inbeschuldigingstelling. — Verwijzingsarrest. — Cassatieberoep van
de verdachte. — Ontvankelijkheid. — Grenzen.
279
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van
de regelmatigheid van de
procedure bij de regeling
van de rechtspleging. —
Voorlopige hechtenis. — Invrijheidstelling onder voorwaarden. — Gerechtelijk
onderzoek.
5
Onderzoeksgerechten. — Raadkamer. — Beslissing tot
verwijzing. — Aanhangigmaking van de zaak bij het
vonnisgerecht. — Regelma-

tigheid. — Beschikking tot
verwijzing. — Kennelijke
onregelmatigheid of overduidelijk vormgebrek. —
Tegenstrijdigheid tussen de
redenen en het dictum van
de beschikking.
284
Onderzoeksgerechten. — Raadkamer. — Verwijzing naar
het vonnisgerecht. — Beschikking van de raadkamer. — Verschrijving. —
Verbetering. — Vervanging
van een verwijzing door een
buitenvervolgingstelling. —
Wettigheid.
284
Onderzoeksgerechten. — Rechten van de mens. — Verdrag
Rechten van de Mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Artikel 6.2. — Artikel 6.3. —
Draagwijdte.
4
Openbare
orde.
—
Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek. — Aard van die bepaling. — Gevolg.
204
Openbare orde. — Vreemdelin
gen. — Maatregel tot verwijdering. — Gevaar voor
de openbare orde of de nationale veiligheid. — Frauduleuze arbeid. — Arbeid zonder vergunning. — Begrip. 8
Overeenkomst. — Bestanddelen. — Oorzaak. — Doorslaggevende
beweegreden.
— Onvrijwillige verkeerde
voorstelling van de werkelijkheid.
70
Overeenkomst. — Bestanddelen.
—
Toestemming.
—
Doorslaggevende
beweegreden. — Onvrijwillige
verkeerde voorstelling van
de werkelijkheid. — Dwaling. — Grond tot nietigheid. — Voorwaarde.
70
Overeenkomst. — Bestanddelen. — Toestemming. —
Dwaling. — Zelfstandigheid
van de zaak. — Begrip.
70
Pauliaanse rechtsvordering. —
Artikel 1167 BW. — Begrip.
— Verjaringstermijnen. 244
Prejudicieel geschil. — Benelux-gerechtshof. — Mer-
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ken. — Benelux-merk. —
Inschrijving. — Oppositie.
— Benelux-bureau voor de
intellectuele eigendom. —
Beslissing. — beroep tot
vernietiging. — Hof van beroep. — Gegevens die in aanmerking kunnen genomen
worden. — Nieuwe feitelijke
gegevens.
64
Prejudicieel geschil. — Euro
pese unie. — Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar
Luxemburgs recht. — Bewarende bank. — Vennootschap naar Luxemburgs
recht. — Aanwijzing in België van een orgaan dat de
uitkering aan de deelnemers
moet verzekeren. — Begrip
uitkering aan de deelnemers.
204
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk hof. — Hof van
Cassatie. — Verplichting
tot het stellen van de vraag.
— Grenzen.
97
Prejudicieel geschil. — Grond
wettelijk hof. — Prejudiciële
vraag. — Reeds beantwoord.
— Gevolg. — Rechtbanken.
— Andere zaken. — Zelfde
voorwerp. — Opdracht van
de rechter. — Ongrondwettig bevonden wetsbepaling.
— Toepassing.
91
Prejudicieel geschil. — Inkom
stenbelastingen. — Voorheffingen en belastingkrediet.
— Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
— Toekenning van moratoire interest. — Discriminatie. — Schending van de
artikelen 10, 11 en 172 van de
Grondwet. — Prejudiciële
vraag.
298
Recht van verdediging. —
Burgerlijke zaken. — Echtscheiding door onderlinge
toestemming. — Omgangsregeling kinderen. — Wijziging van de maatregel. —
Voorwaarden. — Gevolg. 24
Recht van verdediging. —
Strafzake. — Verweer door
de eerste rechter gemotiveerd verworpen. — Verweer
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niet opnieuw voor de appelrechter gevoerd. — Geen
uitdrukkelijke afstand of
verzaking. — Heropening
van het debat.
156
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Gerechtelijk onderzoek. — Geheim van het gerechtelijk onderzoek. — In
vrijheid gestelde verdachte.
— Verzoek tot opheffing
van opgelegde voorwaarden.
— Inzage strafdossier. —
Draagwijdte. — Gevolg.
4
Recht van verdediging. — Straf
zaken. — Verdachte. — Zelfincriminerende
verklaringen zonder bijstand van een
advocaat. — Gevolgen.
44
Rechtbanken. — Strafzaken. —
Algemeen. — Aanhangigmaking. — Regelmatigheid. —
Beschikking tot verwijzing.
— Kennelijke onregelmatigheid of overduidelijk vormgebrek. — Tegenstrijdigheid
tussen de redenen en het dictum van de beschikking. 284
Rechtbanken. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Correctionele of politierechtbank.
— Kwalificatie van de feiten. — Verplichting van de
rechter.
160
Rechtbanken. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Heromschrijving van de feiten. —
Vereisten.
160
Rechtbanken. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Kwalificatie van de feiten. — Verplichting van de rechter.
— Herkwalificatie. — Voorwaarde – Beoordeling of die
feiten werkelijk het voorwerp uitmaken van de vervolging. — Aard.
159
Rechten van de mens. — In
ternationaal verdrag burger
rechten en politieke rechten.
— Artikel 14.7. — Ne bis in
idem. — Tuchtprocedure. —
Strafvervolging. — Wettigheid. — Voorwaarde.
262
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Allerlei. — Artikel 1, Aan-

vullend Protocol Verdrag
Rechten van de Mens. —
Draagwijdte. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — Zaak
die gediend heeft om het
misdrijf te plegen. — Behoort toe aan een derde. —
Derde te goeder trouw. 192
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 3. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing tot vrijheidsbeneming.
— Gevolg.
1
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 5. — Artikel 5.4.
— Niet meer aangehouden
verdachte. — Verzoek tot
opheffing van opgelegde
voorwaarden.
—
Draagwijdte.
4
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Artikel 6.2. — Artikel 6.3.
— Bestuurlijke sanctie. —
Kwalificatie als strafsanctie. — Voorwaarden.
84
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Artikel 6.2. — Artikel 6.3.
— Onderzoeksgerechten. —
Draagwijdte.
4
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Recht op een eerlijke
behandeling van de zaak.
— Hof van assisen. — Schuldigverklaring. — Motivering. — Beslissing gegrond
op getuigenverklaringen. 96
Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafvervolging. — Begrip.
262
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Strafzaken. — Stedenbouw.
— Herstel van de plaats in
de vorige staat. — Herstelmaatregel. — Waals Gewest.
— Gemachtigd ambtenaar.
— Herstelvordering voor de
strafrechter. — Maatregel
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van strafrechtelijke aard.
— Gevolg. — Geen toezicht
met volle rechtsmacht op de
vordering. — Recht op een
eerlijke behandeling van de
zaak.
199
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Verweer door de eerste
rechter gemotiveerd verworpen. — Verweer niet opnieuw voor de appelrechter
gevoerd. — Geen uitdrukkelijke afstand of verzaking.
— Heropening van het debat.
156
Rechten van de mens. — Ver
drag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. —
Artikel 6.3.c. — Recht van
verdediging. — Recht op
een eerlijk proces. — Verdachte. — Zelfincriminerende verklaringen zonder
bijstand van advocaat. —
Gevolgen.
44
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Belastingzaken. — Zelfde partijen.
— Voorwerp en oorzaak van
een reeds beslechte rechtsvordering niet dezelfde als
die van een latere rechtsvordering. — Gevolg.
291
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Handelszaken. — Handelspraktijken.
— Beslissing over de vordering tot staking. — Gezag
van gewijsde t.a.v. de strafvordering. — Omvang.
190
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Handelspraktijken. — Beslissing over de vordering
tot staking. — Gezag van
gewijsde t.a.v. de strafvordering. — Omvang.
190
Rechtsbeginselen (algemeen).
—
Strafuitvoeringsrechtbank. — Algemeen rechtsbeginsel van proportionaliteit. — Toepasselijkheid. 1
Rechtsbeginselen (algemene).
— Adagium. — Iedereen
wordt geacht de wet te kennen. — Aard.
91
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Rechtsbeginselen (algemene).
— Ne bis in idem. — Tuchtstraf. — Strafrechtelijke
veroordeling. — Wettigheid.
— Voorwaarde.
262
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Algemeen. — Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende
beschikking. — Begrip.
10
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie.
— Strafzaken (Geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen). — Verweer door de eerste rechter
gemotiveerd verworpen. —
Verweer niet opnieuw voor
de appelrechter gevoerd.
— Geen uitdrukkelijke afstand of verzaking. — Verplichting van de appelrechter.
156
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie.
— Burgerlijke zaken ( handelszaken en sociale zaken
inbegrepen ). — Recht van
verdediging. — Echtscheiding door onderlinge toestemming. — Omgangsregeling kinderen. — Wijziging
van de maatregel. — Voorwaarden. — Gevolg.
24
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken
inbegrepen).
—
Laatste
conclusie. — Vorm. — Syntheseconclusie. — Gevolg.
— Eerdere conclusies. —
Verplichting voor de rechter. — Omvang.
204
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Jeugdbescherming. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Plaatsing in gesloten opvoedingsafdeling van een
openbare
gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming. — Uiteindelijke

maatregel van bewaring,
behoeding en opvoeding bij
uitspraak ten gronde. — Onderscheid.
174
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Jeugdbescherming. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel
van bewaring, behoeding en
opvoeding bij uitspraak ten
gronde. — Onderscheid. 174
Regeling
van
rechtsgebied.
— Strafzaken. — Tussen
onderzoeksgerecht en vonnisgerecht. — Aard van het
misdrijf. — Drukpersmisdrijf. — Geen vermenigvuldiging en digitale verspreiding
van een strafbare meningsuiting. — Gevolgen.
280
Regeling van rechtsgebied.
— Strafzaken. — Tussen
onderzoeksgerecht en vonnisgerecht. — Aard van het
misdrijf. — Drukpersmisdrijf. — Gevolgen.
282
Retributie. — Begrip.

84

Stedenbouw. — Herstel van de
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde.
— Herstel van de plaats in
de vorige staat. — Herstelmaatregel. — Waals Gewest.
— Gemachtigd ambtenaar.
— Herstelvordering voor de
strafrechter. — Maatregel
van strafrechtelijke aard.
— Gevolg. — Geen toezicht
met volle rechtsmacht op de
vordering. — Recht op een
eerlijke behandeling van de
zaak.
198
Stedenbouw. — Herstel van de
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde.
— Herstel van de plaats in
de vorige staat. — Herstelmaatregel. — Waals Gewest.
— Werken of handelingen in
overtreding die in aanmerking komen voor de vereiste

15/11/13 12:18

stedenbouwkundige vergunning. — Voorstel tot dading.
— Voorwaarde. — Geen intentie tot vervolging van de
procureur des Konings. —
Verzoek van de gemachtigd
ambtenaar aan de procureur
des Konings. — Begrip. 198
Stedenbouw. — Herstel van de
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde.
— Herstelvordering. — Verscheidene misdrijven. — Opeenvolgende en voortgezette
uitvoering van eenzelfde
misdadig opzet. — Verjaring
van de strafvordering. —
Aanvangsdatum. — Gevolgen.
275
Stedenbouw. — Herstel van de
plaats in de vorige staat. Be
taling van een meerwaarde.
— Ontvankelijkheid van de
herstelvordering. — Voorwaarden.
275
Straf. — Algemeen. Straf en
maatregel. Wettigheid. —
Straf en maatregel. — Bestuurlijke sanctie. — Begrip.
84
Straf. — Algemeen. Straf en
maatregel. Wettigheid. —
Verschillende
veroordeelden. — Hoofdelijke veroordeling tot eenzelfde straf.
— Wettigheid.
93
Straf. — Allerlei. — Aanpassing van een in het buitenland uitgesproken straf.
— Beoordeling door de Belgische rechter. — Aard. —
Criteria.
171
Straf. — Andere straffen. —
Bijzondere
verbeurdverklaring. — Uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen. — Verschillende veroordeelden. — Facultatieve
verbeurdverklaring. — Gevolg.
92
Straf. — Andere straffen. —
Bijzondere
verbeurdverklaring. — Uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen. — Verschillende veroordeelden. — Hoofdelijke
veroordeling tot eenzelfde
straf. — Wettigheid.
93
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Straf. — Andere straffen. —
Bijzondere verbeurdverklaring. — Zaak die gediend
heeft om het misdrijf te
plegen. — Behoort toe aan
een derde. — Derde te goeder trouw. — Artikel 1, Aanvullend Protocol Verdrag
Rechten van de Mens. —
Draagwijdte.
192
Straf. — Verzachtende omstan
digheden. Verschoningsgron
den. — Hof van assisen. —
Veroordeling. — Motivering
van de straf. — Gegevens
ten gunste van de beschuldigde die niet als verzachtende omstandigheden in
aanmerking zijn genomen.
— Gevolg.
288
Straf. — Verzachtende omstan
digheden. Verschoningsgron
den. — Verschoningsgronden. — Strafuitsluitende
verschoningsgrond
van
artikel 462
Strafwetboek.
— Diefstal onder die omstandigheid gepleegd. —
Vermogensvoordelen uit het
verschoonbare misdrijf. 167
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Algemeen rechtsbeginsel van
proportionaliteit. — Toepasselijkheid.
1
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing tot vrijheidsbeneming. — Rechten van de
Mens. — Verdrag Rechten
van de Mens. — Artikel 3. —
Gevolg.
1
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Termijn om zich uit te spreken
over de vrijheidsbeneming
of de invrijheidstelling. —
Niet-naleving termijn. —
Gevolg.
1
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Termijn van de terbeschikkingstelling. — Rechtsmacht.
— Omvang.
1
Successierechten. — Dwang
bevel. — Aard. — Uitdrukkelijke
motivering.

— Afdoende motivering. —
Begrip.
57
Successierechten. — Dwangbe
vel. — Draagwijdte. — Gevolg. — Vermeldingen.
57
Taalgebruik. — Gerechtszaken
(wet van 15 juni 1935). — In
eerste aanleg. — Strafzaken
– Deskundigenonderzoek. —
Verplichting om het verslag
in de taal van de rechtspleging op te maken. — Draagwijdte.
287
Valsheid en gebruik valse
stukken. — Valsheid in geschrifte. — Begrip.
160
Valsheid en gebruik valse
stukken. — Valsheid in geschrifte. — Factuur opgesteld om heling te verdoezelen. — Misdrijf.
160
Valsheid en gebruik valse
stukken. — Valsheid in geschrifte. — Factuur.
160
Valsheid en gebruik valse
stukken. — Valsheid in geschrifte. — Geschrift. — Begrip.
160
Vennootschappen. — Handelsvennootschappen. — Naamloze
vennootschappen.
— Wet Continuïteit Ondernemingen. — Overdracht.
— Gelaste gerechtsmandataris. — Termijn van opschorting. — Verzoek tot
verlenging termijn. — Gevolg.
236
Vereniging van boosdoeners. —
Illegale drugshandel. — Verzwarende omstandigheid van
deelneming aan een vereniging. — Vereniging. — Doel.
— Aantal personen.
171
Verjaring. — Burgerlijke za
ken. — Termijnen (Aard.
Duur. Aanvang. Einde) –
Pauliaanse vordering. — Gevolg.
244
Verjaring. — Burgerlijke za
ken. — Termijnen (Aard.
Duur.
Aanvang.
Einde).
— Aanvang. — Energie. —
Gasleidingen en elektriciteitskabels. — Beheerder
van het openbaar domein.
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— Recht om inrichtingen te
doen verplaatsen. — Rechtsvordering tot betaling van
de kosten voor verplaatsing van de inrichtingen. —
Voorwerp van de verjaring.
— Gevolg.
217
Verjaring. — Burgerlijke za
ken. — Termijnen (Aard.
Duur.
Aanvang.
Einde).
— Termijnen. — Energie.
— Gasleidingen en elektriciteitskabels. — Beheerder
van het openbaar domein.
— Recht om inrichtingen te
doen verplaatsen. — Rechtsvordering tot betaling van
de kosten voor verplaatsing
van de inrichtingen.
217
Verjaring. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Allerlei.
— Verscheidene misdrijven. — Opeenvolgende en
voortgezette uitvoering van
eenzelfde misdadig opzet. —
Verjaring van de strafvordering. — Aanvangsdatum.
— Stedenbouw. — Herstelvordering. — Gevolgen. 275
Verwijzing na cassatie. —
Strafzaken. — Hof van assisen. — Schuldigverklaring.
— Opstellen van de motivering. — Hof van assisen
eenparig overtuigd dat de
gezworenen zich kennelijk
hebben vergist. — Gemotiveerd arrest waarbij de zaak
wordt uitgesteld en naar een
nieuwe zitting wordt verwezen. — Cassatieberoep van
het openbaar ministerie. —
Vernietiging met verwijzing
van het voormelde arrest.
— Hof van assisen op verwijzing. — Bevoegdheid. — Onderzoek van de schuldigverklaring.
96
Verwijzing na cassatie. —
Strafzaken. — Hof van assisen. — Schuldigverklaring.
— Opstellen van de motivering. — Hof van assisen
eenparig overtuigd dat de
gezworenen zich kennelijk
hebben vergist. — Gemotiveerd arrest waarbij de zaak
wordt uitgesteld en naar een
nieuwe zitting wordt verwezen. — Cassatieberoep van
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het openbaar ministerie. —
Vernietiging met verwijzing
van het voormelde arrest.
— Hof van assisen op verwijzing. — Keuze. — Hervatting
van het debat ab initio of
voortzetting van het debat
over de straf.
97
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Strafza
ken. — Veroordelend vonnis
bij verstek. — Verzet van
de beklaagde. — Gewettigde
verdenking ten aanzien van
het gerecht dat bij verstek
uitspraak heeft gedaan. 50
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Strafza
ken. — Verzoek. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde.50
Verzekering. — Landverze
kering. — Arbeidsongevallenverzekering. — Aard.
— Arbeidsongevallenverzekeraar. — Verhaalsrecht.
— Verplichting van de verzekeringnemer. — Nieuwe
of gewijzigde omstandigheden. — Aangifte. — Miskenning.
81
Verzekering. — Landverzeke
ring. — Brandverzekering.
— Verzekeringsvergoeding.
— Opzettelijke daad van de
verzekerde aangevoerd door
de verzekeraar. — Gevolg. —
Betaling. — Termijn.
29
Verzekering. — Landverzeke
ring. — Brandverzekering.
— Verzekeringsvergoeding.
— Opzettelijke daad van de
verzekerde aangevoerd door
de verzekeraar. — Gevolg.
— Betaling. — Verwijlinterest. — Ingebrekestelling.
— Voorwaarden. — Gemeen
recht. — Afwijking.
29
Verzekering. — Landverze
kering.
—
Rechtstreeks
vorderingsrecht van de benadeelde partij tegen de verzekeraar. — Verval van het
vorderingsrecht. — Vonnis
van collectieve schuldenregeling van de verzekerde.
— Verval om reden van een
feit dat zich na het schadegeval heeft voorgedaan. 185

Verzekering. — Landverzeke
ring. — Verboden vervalbedingen. — Grenzen. — Toepassingsgebied. — Bedongen
verhaalsrecht van de verzekeraar
–
Verplichting
van de verzekeringnemer.
— Nieuwe of gewijzigde omstandigheden. — Aangifte.
— Miskenning.
81
Verzekering. — Landverzeke
ring. — Vordering tegen de
verzekerde voor het strafgerecht. — Vrijwillige tussenkomst van de verzekeraar.
— Tussenvordering van de
benadeelde partij tegen de
verzekeraar. — Vorm.
185
Verzekering. — W.A.M.-ver
zekering. — Artikelen 13 en
14 WAM 1989. — Schadevergoeding benadeelde. — Verplichtingen en sancties voor
de verzekeraar. — Draagwijdte en omvang van deze
bepalingen.
18
Verzet. — Strafzaken. —
Veroordelend vonnis bij
verstek. — Verzet van de
beklaagde. — Gewettigde
verdenking ten aanzien van
het gerecht dat bij verstek
uitspraak heeft gedaan. 50
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — algemeen.
— Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek. — Aard van
die bepaling. — Gevolg. 204
Vonnissen en arresten. — Bur
gerlijke zaken. — Algemeen.
— Deskundigenonderzoek.
— Vonnis dat een deskundige aanduidt. — Termijn
voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de
deskundige tot verlenging
termijn. — Partij voert
aan dat het verzoek niet
toelaatbaar is. — Vonnis
dat het verzoek van de deskundige ontvankelijk en
gegrond verklaart. — Aard
van die beslissing. — Beslissing alvorens recht te doen.
— Begrip. — Gevolg. — Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
230

15/11/13 12:18

Vonnissen en arresten. — Bur
gerlijke zaken. — Algemeen.
— Deskundigenonderzoek.
— Vonnis dat een deskundige aanduidt. — Termijn
voor neerlegging eindverslag. — Verzoek van de deskundige tot verlenging termijn. — Partij voert aan dat
het verzoek niet toelaatbaar is. — Vonnis dat het
verzoek van de deskundige
ontvankelijk verklaart. —
Aard van die beslissing. —
Maatregel van inwendige
aard. — Begrip. — Gevolg.
— Ontvankelijkheid van het
cassatieberoep.
229
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Heropening van
het debat. — Voorwerp.
— Draagwijdte. — Nieuwe
middelen. — Wijziging in de
samenstelling van de zetel.
— Herneming van het debat
ab initio. — Gevolg.
104
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — algemeen.
— Laatste conclusie. —
Vorm. — Syntheseconclusie.
— Gevolg. — Eerdere conclusies. — Verplichting voor de
rechter. — Omvang.
204
Vonnissen en arresten. — Bur
gerlijke zaken. — Algemeen.
— Recht van verdediging.
— Echtscheiding door onderlinge toestemming. —
Omgangsregeling kinderen.
— Wijziging van de maatregel. — Voorwaarden. — Gevolg.
24
Vonnissen en arresten. — Bur
gerlijke zaken. — Algemeen.
— Uitspraak bij wege van
algemene en als regel geldende beschikking. — Begrip.
10
Vonnissen en arresten. — Straf
zaken. — Algemeen. — Uitlegging en verbetering. —
Grens.
284
Vonnissen en arresten. — Bur
gerlijke zaken. — Algemeen.
— Uitlegging en verbetering. — Verbetering. — Beschikking van de raadka-
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mer.
—
Verschrijving.
— Vervanging van een verwijzing door een buitenvervolgingstelling. — Wettigheid.
284
Voorlopige hechtenis. — Aan
houding. — Aanvang der
vrijheidsbeneming. — Voorwaarden.
48
Voorlopige hechtenis. — Aan
houding. — Arrestatietermijn. — Verlenging. — Bijzondere omstandigheden die
de verlenging kunnen wettigen. — Begrip.
182
Voorlopige hechtenis. — Aan
houding. — Arrestatietermijn. — Verlenging. — Bijzondere omstandigheden die
de verlenging kunnen wettigen. — Toepassing.
182
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter. — Bijstand
van de advocaat. — Geen
advocaat beschikbaar. —
Overmacht. — Gevolg.
194
Voorlopige hechtenis. — Be
vel tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor door de
onderzoeksrechter. — Kennisgeving aan de inverdenkinggestelde van het recht
om vertrouwelijk overleg
te plegen met een advocaat
naar keuze. — Toezicht
op de eerbiediging van dat
vormvereiste. — Inachtneming van het vormvereiste
blijkt uit het proces-verbaal
van verhoor.
194
Voorlopige hechtenis. — Gevan
genneming. — Geen onmiddellijke tenuitvoerlegging.
— Gevolg. — Cassatieberoep
van de beschuldigde.
42
Voorlopige hechtenis. — In
vrijheidstelling
onder
voorwaarde. — Niet meer
aangehouden verdachte. —
Verzoek tot opheffing van
opgelegde
voorwaarden.
— Rechten van de Mens.
— Verdrag Rechten van de
Mens. — Artikel 5. — Artikel 5.4. — Draagwijdte.
4

Voorlopige hechtenis. — Invrij
heidstelling onder voorwaar
den. — Beschikking onderzoeksrechter tot verlenging
van opgelegde voorwaarden.
— Verzet van verdachte
tegen die verlenging. —
Wijze.
5
Voorlopige hechtenis. — Invrijheidstelling onder voorwaarden. — Gerechtelijk
onderzoek. — In vrijheid gestelde verdachte. — Verzoek
tot opheffing van opgelegde
voorwaarden.
—
Inzage
strafdossier. — Draagwijdte.
— Gevolg.
4
Voorlopige hechtenis. — Ver
lenging van de termijnen. —
Arrestatietermijn. — Bijzondere omstandigheden die
de verlenging kunnen wettigen. — Begrip.
182
Voorlopige hechtenis. — Ver
lenging van de termijnen. —
Arrestatietermijn. — Bijzondere omstandigheden die
de verlenging kunnen wettigen. — Toepassing.
182
Vordering in rechte. — Burgerlijke zaken. — Belang.
— Verkregen en dadelijk.
— Medehouder van het aangevoerde recht. — Nalaten.
— Ontvankelijkheid.
35
Vordering in rechte. — Burgerlijke zaken. — Inleiding.
— Voorwaarden. — Hoedanigheid. — Belang. — Aangevoerd subjectief recht.
— Betwisting. — Rusthuis.
— Rusthuisgast. — Afhankelijkheidscategorieën. —
Wijziging. — Uitwerking. 34
Vordering in rechte. — Strafgerecht.
—
Burgerlijke
rechtsvordering. — Vordering tegen de verzekerde
voor het strafgerecht. —
Vrijwillige
tussenkomst
van de verzekeraar. — Tussenvordering van de benadeelde partij tegen de verzekeraar. — Vorm.
185
Vreemdelingen. — Maatregel
tot verwijdering. — Noodzaak. — Gevaar voor de
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openbare orde of de nationale veiligheid.
8
Vreemdelingen. — Maatschap
pelijk welzijn. — Federaal
opvangcentrum. — Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers.
— Verplichte plaats van
inschrijving. — Fedasil. —
Toewijzing. — Opheffing.
— Voorwaarden. — Bijzondere omstandigheden. —
Begrip.
36
Vreemdelingen. — Vrijheidsberoving. — Maatregel tot
verwijdering. — Onderzoeksgerechten. — Opdracht. —
Overeenstemming met de
wet. — Opportuniteit.
8
Wegverkeer. — Wegverkeers
wet. — wetsbepalingen. —
Artikel 34. — Artikel 63.
— Alcoholintoxicatie. — Bewijs. — Bloedproef. — Weigering. — Gevolg.
107
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Wegverkeer. — Wegverkeers
wet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 42. — Veroordelend
vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt over
een beveiligingsmaatregel.
— Aard van de beslissing. —
Gevolg. — Cassatieberoep.47
Wettelijke samenwoning. —
Verklaring van samenwoning. — Bekwaamheid. —
Toepasselijke wet.
102
Wettelijke samenwoning. —
Voorwerp. — Draagwijdte.102
Wettelijke samenwoning. —
Voorwerp. — Vermogensrechtelijke
bescherming.
— Gevolg. — Aard. — Staat
van de personen.
102
Wetten. Decreten, ordonnanties.
besluiten. — Werking in de
tijd en in de ruimte. — Mensenhandel. — Verzwarende
omstandigheid. — Misbruik

van de bijzonder kwetsbare
toestand van een persoon. —
Wetswijziging. — Verval van
de voorwaarde dat de kwetsbaarheid bijzonder moet
zijn. — Gevolg.
165
Wetten. Decreten, ordonnan
ties. besluiten. — Werking in
de tijd en in de ruimte. — Artikelen 13 en 14 WAM 1989.
— Schadevergoeding benadeelde. — Verplichtingen
en sancties voor de verzekeraar. — Draagwijdte en omvang van deze bepalingen. 18
Ziekte en invaliditeitsverze
kering. — Ziektekostenver
zekering. — Rusthuis. —
Rustoord voor bejaarden.
— Afhankelijkheidscategorieën. — Beslissing. — Wijziging. — Betwisting. —
Hoedanigheid en belang tot
handelen. — Vordering in
rechte. — Rusthuisgasten. 35
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